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Predmhiva.

Ped nkolika roky náhodou pišla mi do

rukou knížka nmecká: ,.Anleitung, die im mittle-

ren und nordlichen Deutschland wildwachsenden

J Pflanzen auf eine leichte und sichere Weise

^ durch eigene Untersuchung zu bestimmen. Von
^ P. F. Ciirie. Kittlitz in der Oberlausitz, 1840^-

^ i vida její praktickou užitenosf chtl jsem ji nej-

^ prvé jen prost do eštiny pevésti, ježto nco
s podobného u nás ješt jsme nemli* Rostli-

^ ná Pán Preslv nebyl všem pístupný, a mi-

<rmo to pojednávaje o rostlinách pede vším

v ohledu na jejich rolnický, hospodáský, ob-

^ chodnický užitek , musel mnohé a pospolité,

\ však mén v tomto ohledu dležité rostliny

opominuti. To samo platí o nejnovjším jeho d-
^ kladném díle .„Všeobecný Rostlinopis (1846).^

b A mnohý milovník i pozorovatel pírody vida

na suchých cestách , výletech
,

procházkách,

. zábavách njakou neobyejnou, zvláštní neb

^ jakoukoli rostlinu, snadno se táže: jakž asi tato

kvtina, tento strom se jmenuje, a nemá nikoho,
^ kdoby ho pouil. Potebnost' tedy spisu, jenžby

} nedostatku tomuto vyhovti mohl, jest patrná.

j
Spis pítomný není vlastn žádnou soustavou,

neváže se na žádnou soustavu, ale sestaven jsa
1*
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dle tak nazvaného návodu rozborného bude kaž-

dému zaáteníku, jak doufám, prospšný a vhodný.

Jeho hlavní úel jest, v dichotomickém rozbírání

podobných sob rostlin známky jejich písn
proti sob stavti, tak aby i mén zbhlý pro

tu neb onu se rozhodnouti musel. Svrchu pi-
pomenutá knížka rozbírá rostliny prostedního

a severního Nmecka, a zahrnuje v 589 rodech

ne zúplna 2000 druh. Já chtje okres její

rozšíiti a obzvlášt našim krajm a potebám
pimen srovnati, pijal jsem do pítomného

spisu všecky rostliny v rakouském mocnáství

rostoucí, použiv také Schultesovy Flory rakouské,

ímž se stalo, že dílo na 660 rodv a výše

3000 druhv vzrostlo. Z tajnosnubstva jsou zde

jen vyšší ády uvedeny. Ostatn co se eského
názvosloví týe, to už pilnou a dkladnou prací

v P. Preslov Rostlinái sebráno a ustáleno jest.

Jména rostlin nová jsem netvoil. Kterákoliv

jména se s Preslovými nesrovnávají, jsou z lidu

vzata.

D. Sloboda.



Úvod.

L Ustrojnosf rostlin.

Vysvtlení názv obecných, v tomto spisu se

nalézajících.

§. 1. Pi rostlinách následující více mén podstatné

ástky povážiti dlužno: koen, pe a ratolesti, listy, okvtí

a kvtenství
,

plemenidla
,

plod , odv neb povrchnosf

rostlin.

i. Koen.

§. 2. Koen jmenuje se ta ástka rostliny vbec, která

do zem vniká, dílem za podporu rostlin sloužíc, dílem

potravu do sebe ssajíc. Jest pak hlhnatý (bambulinatý)

jako pi zematech ; cibulatý^ složený z mnoha šupin, z nichž

jedna v druhé leží; vetenomtý jako pi mrkvi; ípomlý ;

tlásenifý, když se ve mnohé vtévky, vláseníka roztra-

cuje; peovitý, jako u kenu, a t. d. Co do trvání jest ko-

en letní (jarní), který pes léto trvá ; ozimý (roní), zimu a

léto trvající; obroní^ každoron se obnovující; dvou-ti-

roní; mnoholetý (vytrvalý)* V tomto pádu zaasté jest

plazivý^ když výhonky žene, z jejíchž kolének sem a tam

mrcásky vynikají; vlastn koenivý, když z lánkv koeny
vypouští.

2. Pe.

§. 3. Pe jest pokraování koene, a jest tím nad

zemí, co koen pod zemí, rozkládající se v ratolesti^ vtve,

konáry. Kmen slowe pe devnatý jako pi stromech; lodyha

(prut) obyejn tenší pe , vlastn ale roní pe bylin

;



stvol.f pe kvtný pímo z koene rostoucí, bud nahý bud

šupinami odný, však listfl nenesoucí ; stéblo jest pe oblý,

dutý, kloubnatý, jako pi trávách ; trest' pe hustý, zídka práz-

dný, bezkolenný, k. p. u sítin, šáchorv. Na pni se šetí,

zdaHž jest prmi/ neb oblounatý ; prut jmenuje se vztýeným

když vstupuje pímo vzhru, byf i kivolaký byl ; vstávavý neb

vstoupavý, když z poátku po zemi neb nad ní se táhne, pak ale

vzhru se zdvihá; položený, když celkem na zemi leží.

Nkdy stojí kvt na prutu vztýeném, a koen mimo to

vyhání plazivé, listnaté, jalové výrostky, jako u nkterých
jestabník, aneb bezlisté výhonky, jako pi jahodníku. Dále

jest pe oblý neb hranatý neb smáknutý. Pe trojboný

má boky ploché a rohy tupé ; trojhranný boky ploché a

rohy ostré ; trojuhelný boky vyžlabené a rohy bu tupé, bud
ostré. Taktéž pe neb prut tyhranný, tyrboký, akoli

se rozdílu tohoto tak písn nešetí. Ohledem rozvtvenosti

jest pe vtevnatý
',

jednoduchý neb prostý, totiž bez vtví;

rozsochatý neb vidlinatý, totiž na dv panohy rozložený;

rozsochacený, když se ve dv vtve dlí, z nichžto opt
každá vícekáte ve dvé se dlívá.

3. Listy.

§. 4. Podstatnou známkou bývá pomr postavení neb

vyniknutí listv. JsouC bud koenové neb lodyzní (prutní).

Tyto pak hned vstícní, protisobní, když dva listy na pro-

tivných stranách zrovna proti sob stojí; hned peslenaté,

když více listv proti sobe hvzdmo neb na zpsob paprsku

vkol prutu jest postaveno ^ hned stídavé, když jednotlivé

hned na této, hned na protivné stran prutu vybíhají; hned

rozstroušené, rozstracené, když bez jistého poádku na všech

stranách rozpoloženy jsou. Dále jsou listy dvojatné, když
dva z téhož bodu podle sebe vyrostají ; svazecné, vynikají-li

množn v zpsobu šttky, metlice neb chomáe, jako pi
chesti ; rzikovité, když hvzdmo v mnohých adách nad

zemí k sob se shrnují a v ržiku se skládají, jako pi
netesku a t. d.

§. 5. Vzhledem pipevnní k prutu neb oddenku jsou

listy bu apikaté bu šedivé, totiž bu v apík se pro-
dlužující, bu bez apíku. Tyto poslední jsou asto obji-

mavé, když prut dolejškem svým obkliují; sbihavé, když
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z toho místa, z nhož vynikly, dále ješt po prutu pi-
rostle bží, ímž prut kídlatým se stává, jako pi trubilu

a jiných bodlácích. Dolejškem-li vtší neb menší díl prutu

listy na ší kolem objímají, psobí pošvu^ jakovýchž spa-

tujeme na trávách a šáchorovitých. Pošva konci se u
vrchu, tam kde v epel listu pechází, obyejn prohlednou

blánou neb mázdrou, jazýkem nazvanou. Pošva jest buJ
celá, nerozísnutá, jako pi šáchorovitých, bud pak na podýl

rozisnutá, jako pi trávách. Prorostlý list slov tehdy,

když prostedem jeho prut jakoby prostrený se táhne. To
se stává, když kraje objimave'ho listu, ili Uška neb la-

loky, na protivné stran lodyhy se opt stýkají, aneb když

dva vstícní listy srostly, jako pi zimolezu. Štítovitý neb

terovitý list jest na apík ne svým dolením koncem, nýbrž

stedem rubu pipevnn, jako pi španielské eiše.

§. 6. Co se rozdlení listu týe, máme lisí neroz-

dlený, je-li po kraji bu mlce vezaný bud cele nedlený

;

v tomto pádu slov celý, celokrajný , v onom zubatý, jsou-Ii

zuby ostré a stejn od sebe odstávavé; pilovaný, když má
zuby ostré

,
pitom však k špici smující ; vronbovaný,

když jsou zuby tupé a malé ; vyštrbený neb vyhlodaný,

když má nestejné jakoby vykousané zuby. Vezaný, se-

stíkaný vbec slov list, jehož náezy jen tetinu jedné po-
lovice dosahují. Lalonatý list se nazývá ten, jehož cípy neb

laloky jsou piokrouhlé a v polovic strany jedné zasahují.

Chobotnatý list má po kraji mlké výkroje, jako pi du-

bovém vidíme. Klaný jest tolik co lalocnatý, s tím roz-

dílem, že jsou jeho zuby rovné a trojhranné ; dlený, rozpol-

tný bývá až k stední žíle tém zastíhaný. Protisený

list jest hluboko vezaný, jeho však cípy žádných zvláštních

lístk nepsobí. Jsou-li cípy tyto ili laloky špicemi na

dol srpovit zehnuté, slov list kracovitý, jako obecné

pampahšky. Lýrovitý list jest takový, jehož konení lalok

mnohem vtší jest nežli ostatní. DHpnatý list má mnohé,

úzké, nepoádné cípy neb dipy. Mlce vezaný list, jehož

obvod na zpsob vlny povlovn se zvyšuje a snižuje,

žádných však chobotv neb líhlv nepsobí, slov vy-

krajovaný.

§. 7. Podobou a obvodem jest list ávkovitý, tém
všudy stejn široký; meovitý, úzký, poznenáhla oste kon-
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5itý; šidloviiý, pímý, siln zašpiatný; kopoviíý list jest

v stedu nejširší a k obma koncm se do špice sužuje;

vejitý list nejvtší má šíku u dolejška, kde se zaokrouhlí

;

ohdýlný neb podlouhlý slov vbec list, jehož délka nko-
likrát více obnáší než šíka ; eliptiný neb ovální jest list

obdýlný, na koncích zaokrouhlený, u prosted nejširší ; klí-

notitý jest na konci široký, k dolejšku siížený; kopišfo-

titý u vrchu piokrouhlý , a k dolejšku náhle súžený

;

srditý má bud veskrz podobu srdce, bud* jest jen u apíku

ve dva okrouhlé ušty rozdlený, ve špici však ostrou se

konci; ledvinitý list jest u apíku srditý, ostatn však

okrouhlý ; stelomtý list dolejškem ve dva. s rapíkem rov-

nobžné ušty se konci, líšty listu šípovitého od apíku do

uhlu odstávají.

§. 8. Co se konce neb špice listu dotyce, rozezná-

váme list špiatým jehož obvod bez zmny smru svého

stejn v špici se do uhla konci, od zákonitého^ jehož

okrouhlý obvod najednou v špici se vytahuje. Vyíznutý

list má na konci ostrý kout, ímž se od vykrouzeného

rozeznává, jehož výkroj velmi mlký jest. Ostnitý list,

jehož stední žíla odstouple v osten vybíhá, což jinak i pi
tupém neb i vykrouženém listu místa míti mže. Hrot jest

špice pímá, tuhá a krátká.

§. 9. Složený list sestává z nkolika patrn od

sebe rozdlených lístk, jako k. p. pi ilimníku, vikvi a t. d.

Naproti tomu prostým jednoduchý slov list, jehož lístky

srostlé jsou, aneb který nemá žádných ástek. Nejobyejnjší

tvary složených list jsou tyto: trojený jako pi jeteli;

dvojený, ze dvou lístk na konci apíku sestávající, jako pi
konopí, divokém kaštanu ; znozený jest list sochatý hned

od apíka, a podél vnitních bok listových ješt menší

lístky sádny jsou, n. p. pi emeici. Speený list má po

obou stranách apíka rzné lístky, jako pi rži, jesenu

;

dvojspeený jest list, jsou-li i lístky opt speené, ímž po-

vstalé lístky lísteky šlovou; trojspeený list má již i lí-

steky speené, jejichž ásteky pérka se nazývají. V této

prípadnosti jest jen dolejšek listu dvoj- neb víckrát spe-

ený, k vrchu se složitost tato umenšuje, tak že hoejšek a-
sto jen protisený bývá. Listy okolinatých a kapradovilých

rostlin poskytují tvary takovéto složitosti. Polospeený list
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jest na dolejšku prost spere ný, na hoejšku však protisec-

ný. Lístky sperených list jsou bud vstícné (protispeené),

bu stídavé (lichospefené) ; dvé vstícných list slov

jamo^ odtud list ttero-paterojamý a t. d.

§. 10. Listy, které blízko kvetu se nalézají, a od

jiných bud tvarem, bud velikostí , bud i barvou se

dlí, a asto jen šupiny jsou
, jmenují se listeny.

U spodu rapíka listního, po obou jeho stranách nalézají se

asto sedavé lístky, palisty zvané, nezídka z ásti s a-
pikem srostlé. Takových vidti na hrachu, více vrbách,

i povstávají asto porozšíením objímavé nožky. U rdes-

novitých jsou tyto palisty vespolek srostlé v mázditou

pošvu, již nazýváme botkou.

4. Okvtí

§.41. Nejvíce do oí svými asto rozmanitými bar-

vami bijící, a práv ne podstatná ástka kvtu jmenuje se

koruna. Jest pak mnoholupenná aneb prostolupenná, když

z více osobitných, nespojených, obyejn barevných lupen
složena jest, jako pi rži, hebíku; srostlá neb jednolu-

penná, když lupeny tyto bud celkem bud jen na dolejšku

srostlé jsou, jako pi svlaku, zvonci. Ponvadž pak spo-

Jenost tchto lupen není všudy na první pohled patrná,

jako pi rozrazilu, vrbin, drchnice : tedy pi zpytování

dlužno dobrý na to ohled vzíti, aby se vdti mohlo, do

kterého ze dvou tchto pád rostlina patí, ponvadž to pi
urování rostlin dležílo jest. Nesáhá-li rozdlenosC lupen
neb ušt pes polovici koruny, tedy se jmenuje dle potu
onch dvoj- troj-tíceklaná koruna

;
pakli ona tém až na

dno dosáhá, slov koruna ty- pti- vícedílnou.

Jsou-li lupeny neb ušty stejné, hvezdmo rozložené, aneb

stídají-li se stejné s nestejnými, nazývá se koruna pravi-

delná. Tvary koruny nepravidelné vidíme pi všech mo-
týlovitýck., pyskatýcli, tlamatých, šklebivýcli. vstavaovitých,

jazynafých (mezi spoluložnými) kvtech. Koruna pravi-

delná jest: rourovitá ili trubkovitá., jenž se na dolejšku

trubkou všudy tém stejn oblou koní, jako pi pod-

lískách u spoluložných; epicovitá., je-li pokraj její plochy,

rozetený ; nálevkovitá, jejíž trubka zponenáhla v široký

kraj se rozšiuje, jako pi svlaku, tabáku, durmanu; km-
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hovitá neb kolovitá, tolik co epicovatá, s tím však roz-

dílem, že její trubka jest velmi krátká neb žádná, k. p. pi
boráku, divizny; koruny zvonkovitá, bankovitá, íšovitá^

pohárovitá, vysvtlují se samy sebou.

§. 12. Koruna jest zevnit obestena vnjším okvt-
ním kruhem, totiž kalichem^ jenž ped rozkvtem korunu

co puk v sob zavírá a obyejn zelený bývá. U mno-
hých kvtin není kalicha, jako u lilie, tulipánu. astokrát

zdá se, že kalich chybí, ac tomu tak není, ponvadž jako

pi máku hned pi rozkvtu odpadává. Mnohé kvtiny mají

dvojnásobný kalich, kdežto pak vnjší slov kalíšek^ jakový

vidíme pi slezu, vesu atd. Kalich stojí tsn pod korunou,

ímž se rzní od toulce^ jenž od kvtu trochu vzdálen

jest a asto více kvtv i se stopkami v sob uzavírá, jako

pi esneku, a od obalu pi okolinatých (viz níže 26).

§.13. U mnohých chybí koruna a nachází se toliko

kalich, jako pi špenátu, kopiv. Nkdy není na mno-
hých rostlinách ani koruny ani kalichu, jako pi jesenu,

okehku a t. d. asto nesnadno je rozeznati, zdali to, co

ped oima máme, kalich jest i koruna, a proto nejen v
tomto pádu, ale i vbec, když bud samotný kalich, bud
samotná koruna se nalézá, užíváme názvu okvtí v užším

smyslu. Nkteí okvtí takovéto jednoduché prost jen ka-

lichem jmenují. Rostliny s jednoduchým okvtím šlovou

nedokonalé neb jednoobalné.

§. 14. Zvláštní uspoá^ní mají spolulozné rostliny,

k. p. slunenice , salát, podbl, nnen. Zde jest to , co

se prvnímu pohledu jako jediný kvt pedstavuje, pi bedli-

vjším ohledání vlastn z mnoha drobných kvítk složený

strboul úborem nazvaný, z nichž každé má své tyinky,

neb nlky a plody, neb oboje. Všecka tato kvítka jsou

spoleným kalichem ili záhrovem zasteny; asto bývá
i vnjší ješt menší kalich, jmenovaný zákroveek. Kvít-

ka tato jsou nahromadna na dnu zákrovu jezle zva-

ném , niím nejsouce sice od sebe rozdlena ; však

pedce astji šupinkami (plevami) promšena, jako pi
slunenici, ebíku. Ježle mnohých bodlák místo sntí

poseto jest chloupky. Kvítka tato jsou asto dvojí,

jako pi sedmikráse , hvzdníku , slunenici : zde pro-

stedek z rourovitých kvítkv složený nazývá se ter
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kraj však, sestávající z koslv jazynafých^ paprsek slov.

U jednch jsou všecky rourkovité, u jiných opt všecky ja-

zykovité. U trubkovitých patrn vidti 5klanou trubkovi-

tou koruHku, stojící nad vajecníkem. Dvojklaná nlka ní
obyejn z koruny , objata jsouc 5 tyinkami, jejichžto praš-

níky v trubku jsou srostlé. Paprskovité' mají obyejn nlky
i semeníky, žádných však prašníkv. Kde jsou ale všecky

kvítky jazynaté, jako pi ekance, salátu, tam i prašníkíiv

neschází. Jsou te'ž spohiložné rostliny, jejichžto prašníky

nejsou srostle', jako u chrastavce: tyto však patí k jiné

eledi. Na plodu spoluložného kvtu nejastji nalézají

se chlupy neb mázditá korunka, které zovou se chmýrem
(mýrem). Jest pak chmýr vtvitý ; pérovitý, jsou-li chloupky

jako pýrko menšími chloupky opatené ; šupinovitý ; mázdro-
vitý atd. mýr sedí bud zrovna na semeníku, bud" jest

stopkou podepený, jako pi smetance ; dá se pak nejlépe

pi zrajícím plodu (nažce) pozorovati.

§. 15. Zvláštního uváženi zasluhuje kvt trav. Okvtí
trav skládá se z šupin po páru stojících. Sestavá-li kvítek

ze 2 párv, tedy vnjší považují se za kalich a šlovou

plevy^ vnitní pak za korunu, a nazývají se lupínky nebo

hašpany (pluchy). Oboje, plevy i lupínky, podstaty jsou

stejné. Každý kvítek obesten jest dvma lupinkama, z nichž

jedna hoejší a druhá vstícní dolejší slov. Hoejší lu-

pínka bývá útlejší, asto menší než dolejší, asto i okra-

jem této zastená. Jeden pár plev asto i více kvítk

uzavírá, což kláskem se nazývá ; ano i jediný plevami opa-

tený kvítek klásek slov. Nkdy se sklúdá okvtí ze 3
pár klapek, z nichž dv vnitní lupínky, a jedna vnjší

plevy jsou, jako pi voiiavce, lesknici. Lupínky a plevy

asto opateny jsou osinou, kteráž je bud spodeiií^ bud

kbetni, bud podkonení, bud konení. Klasy obilní známé

toho píklady dávají. Pi šachorovitých , které též ku

trávám v širším smyslu pináležejí, stojí kvítky v klasech

neb hlavách, které z šupin ili plev stechovit neb dvou-

radn sadných sestávají: pod každou plevou nalézá se je-

diný kvítek, žádného jiného okvtí neb obalu nemající.

5. Plemenidla.

§. 16. Nejpodstatnjší ástky rostliny a kvtu jsou ty^
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které slouží k vyvinutí plodu a semene. Na vajecniku

(semeníku) stojí obyejn nélka neb strmlka v podob
nitky neb sloupka, aneb i více cnlek podle sebe. Hoejší,

konec nlky jest asto knoflíkem neb hlavikou opatený

aneb jest rozeklaný, ovlášený, neb jinak znamenaný. Ho-

ejší tento díl-nélky jmenuje se blizna
;

je-Ii nlka klaná,

jest tedy více blížen, což však dlužno od toho pádu ro-

zeznati, kdyby více docela r&zných nlek bylo. Nkdy
nlka chybí, a blizny sedí na vajeníku, jako pi tulipánu,

máku; blizna však nechybí nikdy, byt i prostému oku ne-

viditelna byla, jako pi bramboíku. Ona jest ústroj, jehož

pomocí pyl prašníkový zúrodniv na plod psobí. V nkte-
rých pádech sedí blizna na boku nlky, jako u kosatce.

Vajeník, nlka a blizna šlovou v jedno pestík.

§. 17. Vkol pestíku neb nlky, mezi touto a okv-
tím, aneb na lupeny pirostlé nalézají se obyejn tyinky^

jejichž podstatné ástky jsou prašníky. Tyto vysýpají v as
kvetení svj pyl (prášek) na bliznu, ímž semeník zúrodnn

bývá, totiž stává se možné , že plod až k úplné zralosti

dospje. Prašník jest obyejn na konci nitky upevnn. Ty-

inky stojí bu pod semeníkem na dn koruny umístny,

a šlovou podplodné ; bud vkol nho na lupenech, a jme-

nují se obplodné] bud ze samého semeníka vyrostají, a na-

zývají se nadplodné. Obplodné tyinky jsou zase bud ná-

korunní^ jestli na lupenech koruny, neb nákališné, jestli

na lupenech kalicha umístny jsou. Bud jsou nitky srostlé

a kvty šlovou spojenonitné^ psobíce takto jeden neb více

svazkfi ili trubek, na nichž jednotlivé prašníky jest ro-

zeznati, jako pi slezu, motýiovitých ; anebo nitky jsou

volné, prašníky však srostlé, a nazývají se kvty srostlo-

prašniné^ jako pi okurkách, violce, lilku, spoluložných.

Pi vstavaovitých sedí prašníky a blizna na zvláštním sloupci,

jenž se nad semeníkem pne a spolu nlku psobí.

§.18. U najmnožších rostlin nalézají se i tyinky

i nlky pospolu, a takové se jmenají obojaké neb dvou-

spolné. Jsou ale i takové, kde jedny kvty mají jen ty-

inky, jiné opt jen nlky. Onyno se jmenují samí, tyto

samicí kvty ; stav pak tento rznopohlaví se nazývá.

Píklady toho máme na konopích, okurkách, smrku, vrb
a jiných lesních stromech. Pi tchto posledních samí a
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nkdy i samicí kvty psobí jehndy. Skládá se pak je-

hnéda neb koika z mnohých na spolené stopce skupe-

ných kvtv, které místo kalicha neb koruny toliko šupi-

nami jsou zasteny. Jsou-li pi samicích jehndách šupiny

tyto tvrdé a devnaté, tedy nazývají se šišky. Pi rzno-
pohlavých pozorovati dlužno, zdali samí a samicí kvty
na témž pni se nalézají (lísky, kdyn), ili na pnch rzných
a osobitných (konop, vrby). Tamty jednodomé, tyto dvoj

-

dome šlovou. Na nkterých rostlinách nalézají se i obojaké

i samí kvty ; na jiných opt i obojaké i samicí, — a ta-

kové nazývají se mnohomanzelné. Ústava samích a sami-

cích kvt pi nkterých rostlinnch jest velmi od sebe roz-

dílná, jak to pi lísce, chmelu pozorovati mžeme ; u jiných

rozdíl ten zakládá se v tom, že v jednom dílu kvtu praš-

níky, v jiném zase nlky bud zcela chybí, bu nedoko-
nalé a zakrplé se nalézají.

6. Plod.

§. 19. Budoucí ovoce, totiž již v kvtu patrný zárod

plodu, jmenuje se vajeník (semeník), na jehož položení

a ústrojí zvláštní ohled se bere. Dá se on obyejn lépe

po odkvtu skoumati. Vajeník stojí asto svobodn a voln
uvnit kalicha neb koruny, t. j. není srostlý po stranách

ani s kalichem ani s korunou, takže bez ublížení ástkám
jiným vyat býti mže, jako pi tulipánu, máku, hebíku.
asto ale stojí pod kalichem, vlastn pod kalichovými cípy,

které z hoejšího jeho okraje vynikají, takže hoejší díl

vajeníka dno kalicha neb koruny psobí, jako pi jabloni,

hrušce, rži. Zde stojí vajeník vlastn též v kalichu, jest

však s n.m srostlý (kalichem obrostlý), takže jen hoejší

díl kalicha a ústy jeho nade vynikají. Tento njící díl

kalicha jest nkdy tuze malý a nepatrný, $asto mizí docela,

jako pi svízeli, dínu a mnohých okolinatých. Nkdy jen

polovice vajeníka svobodn ní z kalichu, s jehož zpodem
dolejší ást vajeníka jest srostlá. Na jabkách a hruškách

jsou ješt známky kalicha na hoejším konci jejich, a jest

patrno, že se ovoce pod okvtím vyvinulo* Na jahodách

a malinách jest to naopak. V tomto tedy pípadu slov
vajeník nadohalný^ v onom pak podobalný, t. j. bud nad

obalem neb okvtím, bud pod ním stojící. Dále jest ve

(O
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kvtu buíT jeden bud více patrn od sebe rozdlených va-

jeníkv; v tomto pípadu jsou jednotlivé vajecníky oby-

ejn velmi malé, hust stojící. Nkdy jsou v hávu skupené,

jako u pryskyník. Pi malinách a jahodách, každé to

zrneko neb jadérko, z jakových jahoda sestává, již ve kvtu
musí za jednotlivý semenícek považováno býti : šCávnatý

a dužný onen díl slouží jim vlastn jen za lože.

§. 20. Podstatný díl plodu jest jádro neb semeno.

Dosplé a dokonalé jádro skládá se z koínka, pérka a dlohy

kteréžto ástky pi klíeni semene patrné jsou, ježto se kel

neb koínek do zem, a pérko (budoucí pe) vzhru obrací.

Dlohy pi vzejití jádra, v zpsobu tlustých list nejprv vi-

ditelné, uzavírají pérko, brzo ale odpadají, jak mile ^ se

toto dále vyvinulo. Kel má pi sob neb vkol sebe asto

i bílek^ a jest s ním jednou neb více kožkami obtažený.

Semena vnjší takouto kožkou tsn otoená, šlovou

nazky. Je-li kožka tato tvrdá, by i ne vždy devnatá,

tedy povstává tvrdka (oech, oíšek), jako vidíme pi bo-

ráku, hluchavce, kamejce. Jmenují se pak nažky naproti

onm, které v schránce njaké skryty jsou, jako hrách

v lusku, jádro v jablku. Schránka taková chová obyejn
více semen, jsouc asto pehrádkami ve více pouzder pe-
pažena.

§. 21. Suchá, nikoli dužná schránka jmenuje se též

vbec tobolka. Tato v as zralosti asto sama od sebe

rozpukne se nkolika klapkami (chlopnmi) , které bu
zcela, bud ásten, nkdy jen na špici se rozevou ; aneb

oteve se pokrývkou, jenž vkol odstane ; aneb nekola dír-

kami, jako pí hledíku, máku. Nkdy i pi úplné zralosti

zstane zavena. Semena jsou v tobolce na rozliný zp-
sob upevnna, bud na podýl švu mezi klapkami, bud na

zvláštním sloupci (stední sloupec, semenice). Je-li tobolka

obdýlná, 2klapená, se semeny na obou švech upevnnými,
slov šešulka neb šešulinka^ Tobolka 2klapená, v níž

stídav na obou klapkách, podýl však jednoho toliko švu,

semena pipevnna jsou, nazývá se lusk^ Skládá-li se lusk

z lánk jednosemenných, jako u vience, jmenuje se struk.

Puška neb puštika je plod kulatý, rovnovážn kolem ve

dvé se dlící. Tobolka vlastn tak zvaná klapkami hvzdmo
rozloženými se puká. Malmce neb bobule jest dužný, asto
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kapaliný, holá zrnka uzavírající plod, a psobí jeden va-
jeník, jako brusnice, kalina, hrozny vinné. Jahoda naproti

tomu skládá se z více obdužných vajeníckv, jako u ja-

hodníka, maliníka, moruše. Jablko chová jádra v mázdi-
tých .pouzdrech, ležících ve sledooplodí dužnate'm ; marhán
pak v pouzdrech kostnatých jako u mišpulí. V peckovici^

plodu dužném, vzí pecka skládající se ze skoepin, jako

u slív , tešní. Oech jest plod tvrdý, 2klapený, kožna-
tým oboešim zastený.

§. 22. Ustroj plodu poskytuje podstatných známek
k rozeznání rod rostlin, ba pi mnohých jsou ástky kvtu
tak stejnotvárné, že rozdíl te'm výhradn na plodu spo-

ívá. Tento pád je obyejný pi okolinatých, kížatých

a nkterých motýlovitých
; proež u takovýchto musí se

k zpytování bráti plod ne-li docela zralý, aspo dostaten
vyvinutý, aby jednotlivé' ástky jeho bylo rozeznati. Vi
okolinatých (kmín, petržel) musí plod tak dalece dosplý
býti, aby v jeho píRe'm prezu bílek, vnitní prostoru

vyplynující, od osemení nebo vnjší blány dokonale ro-

zeznati se mohl, ponvadž na tvaru jeho mnoho záleží. Dále

pi plodu rostlin tchto (okolinatých) i prouhy neb proužky

uvážení zasluhují
,

ježto jsou žlábky neb troubky jakési,

v nichž se jistý olej, semenm tmto vlastní, odstavuje.

Obyejn prokmitají siliné tyto žlábky skrze vnjší kostku

v barevné pruty, a pozorují se obzvlášt na plochých, kí-
dlatých nažkách. Na píném prezu semene spatují

se co barevné punkty. Semena tato, aby dobe pozoro-

vána býti mohla, musejí sice dostaten zrostlá, nevšak

seschlá býti. Povypuklá, asto kídlalá zebra neb šnorky,

a mezi tmito táhnoucí se brázdy, v nichž asto ony pruhy

leží, malou prací rozeznati se mohou. Dv nlky sedí

na zvýšeném sedle neb teri. Dv nažky dotýkají se

spolu svými širšími neb užšími plochami (^bichem) ; vnjší

jejich povrch nazývá se hbet. V dosplejším stavu, když

se rozdlují, vidti, kterak nitkovitou, nejvíce dvojklanoa

semenici jsou spojeny. Mimo povahu plodu také i na tvar

lupenu ohled se bére.

§. 23. Pi kapradovitých sedí plod na rubu vjí v

hromádkách rozliným zpsobem rozpostavených , záleží

(I)*
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pak v brašnice prstenem jakýmsi clánkovitým a pružným

(kroužek^ zpruzka zvaným) obejmute'.

§. 24. Jsou-li na kvtu krom tyinek, nlek, plodu,

koruny a kalichu ješt i jiné njaké ástky, tedy dává se

tmto vbec jméno medníky, protože asto k odluování me-
dové šfávy slouží. Ony sestávají nkdy jen ze zlázek (u

tolije ili jednolístku)
,
jamek neb dlkv (ebík), as

(lilie), kroužk (jilm), pahrbk (hledík), ostroh neb roh
(vioUía), švpiu (ostice, vrba). Neslouží-li ástky tyto k od-

stavování medu, tedy šlovou vnce
,

jako vidíme pi nar-

císku, silenkách a jiných.

7. Koétensci,

§. 25. Krom vnitního ústrojí kvtv i jejich roz-

postavení (kvtenstvQ uvážiti slušno. Obyejn vynikají

kvty na témž prutu, na kterém i listy, jsou pak bud stop-

kou podepené, bud sedavé t. j. nemají stopek. Stopka

nese kvt , apík podpírá list. Jsou pak kvty úzlabni^

když z dolejšího kouta mezi apíkem a pnm vyrostají;

konení^ když na vrcholí lodyhy kvetou.

§. 26. Rozmanité jsou zpsoby kvtenství. Hrozen

povstává, když jednotlivé, stejn dlouké stopky z rozliných

míst tak vynikají, že celek podlouhlou má podobu (hrozen

vinný, ilimník). Kytka je též hrozen, má však stední stop-

ky delší a tužší. ímž eliptinou podobu dostává (šeík),

Lai (lata) je též hrozen, jehožto stopky mnohokráte jsou

rozvtvené, dolejší obyejn nejdelší, tak že kvtenství po-

dlouhlé, homolovité vypadá (kukuice, lipnice , mrvka.)

Klas máme, když kvty vkol na ose sedí beze sto-

pek
,
jako vidíme pi obilí , lavenduli. Klásek vidíme pi

trávách, jejichž kvty dvouadn neb osobitn stojí. Chocholík

slov kvtenství takové, když dolejší stopky jsou nejdelší,

vrh pak plochý neb málo klenutý. Okolík povstává, když

stopky jednotlivé z téhož bodu aneb konce prutu vyrostají,

na p. pi prvosence, tešni, pupeníku (hydrocotyle). Nese-li

každá stopka místo kvtu zase menší okolíek^ tedy máme
složený okolík, jako pi mrkv, petrželi, vbec u vtší ásti

linatých. Zde asto pod okolíkem jest z nkolika listv

složený obal, a pod okolíkem obalíek. Vrcholík má po-
dobu okolíka s tím rozdílem, že stopky všecky nevynikají

z jednoho místa, nepravideln se rozvtvujíce, ku p. u bezu,
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kaliny. Strboul (hlava) skládá se z mnohých bezstopených

skupených kvét, jako pi dtelin. Peslen povstává,

když v jednom kruhu kolem prutu kvty vynikají, jako

pi šalvji a mnohých pyskatých. Klubko jsou kvty bez

poádku nakupené. Palice jest klas v toulci uzavený, jako

pi Aronu. Jehnda (asa, koika) nastane, když na dlou-

hé od pne se odiomující stopce sedí kvty šupinami za-

stené neb nahé, k. p. u vrU, topoiv. Šiška má šupiny

devnaté a tvrdé. Hromádka jest skupení kvtv neb plo-

dv na rubu listu kapadového.

8. Odév.

§. 27. Odv neb povrch rostliny jsou chlupy , žlázy

ald., a dobrých zacasté poskytuje známek. Není místa na ce-

lé rostlin, kdeby nco z toho býti nemohlo. Zvlášt asto
na listech se pozoruje. Nkdy jest jen kraj lupenu neb

listu chlupy posetý a slov brvitý^ jsou-li chlupy tuhé, krát-

ké. asto jest celý povrch listu neb rostliny vesms cA/m-

/>aý, jsou-li chlupy jakékoliv. Dlouhé, ohebné, rovné chlupy

šlovou kosmina; vlna jsou dlouhé, husté, kadeavé, nerovné

chlupy; pls chlupy spletené, husté, jednotliv sotva k ro-

zeznání, povrch rostliny hust pokrývající; srs jsou chlu-

py tuhé, maliko položené, pýí chupy mkké a ídké; ak-

samit chlupy pehusté, mkké, krátké , lesklé ^ mkkoost-
ny jsou vlasy bylinné podstaty, a však tvrdší než pedešlé*

Osten jest výrostek z kory, jako u rže, trn pak ze pn
jako u trnky. Háek jest chlup neb osina bud celkem bud

na konci jen skivená , kotva chlup na konci podhnutý atd.

Posud provedené postaí zaáteníku pochopitelným uiniti

spis tento, více-liby kdo žádal, odkazujeme ho na výborné

p. Preslovy rostlinnické spisy.

11. Tídní rosíliii.

§. 28. Rostliny v podstatných ástkách kvtu a plo-

du se srovnávající zpsobují rod, a mají spolené rodové

jméno. Rodní tedy charakter zahrnuje v sob známky od
kvtu a plodu vzaté, které celému rodu podstatn vlastní

jsou, a které rostlina míti musí, aby k témuž rodu patiti

mohla.
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§. 29. Rostliny téhož druhu musejí se ve všech

vlastnostech srovnávati. Rod zajímá více takových druhv,

které se mezi sebou v ástkách ku kvtu a plodu nepatí-

cích, aneb patících však nepodstatných, liší a proto i svý-

mi píjmeními se rzní, takže v rostlinstvu každý druh,

každá rostlina dv jména nese. Tak n. p. esnek, cibule

pažítka, šalota, jsou jen rozdílní druhové téhož rodu. La-

tinská jména rostlin jsou nejobecnji tak, jak je Linné ve

svém spisu „Species plantarum" uril
,

pijata. Ponvadž
však v novjších asech rodové a druhové zevrubnji ur-

eni, a mnozí jemu neznámí druhové nalezeni jsou, tedy

názvy jeho mnohou utrpli zmnu, a protož potebí jest

ku každému jménu i pvodní jméno pipojiti.

§. 30. Když se rostliny jen v nepodstatných ástkách,

které však ne zcela pípadné býti mají , rzní , tedy se

jen co odrdy téhož druhu považují. Tyto tedy musejí své

známky ne sic z bezvýminenou , však ale potažnou

stálostí zachovávati. Takové rznosti mohou od pova-

hy pdy
,
ponebí a jiných okolností záviseti. Jsou rost-

liny, které k pevrhlosti tuze náchylný jsou a nezídka

v malém prostoru, kde rostou, velmi rozdílné jejich exempláry

lze nalézti. Zdeby nestálo za práci , spí še k zmatku by

vedlo , rozliné úchylky tyto co rzné druhy znamenati.

Od obyejných v pírod odrd dlužno rozeznati umním
a pstováním zahradnickým vyvedené porúdy. Sem se po-

ítají plné i štpné kvtiny zahradní, jejich rozmanité barvy,

nekonené tém odrodky stromv ovocných , kuchyských

zelenin a i. Barva se obyejn nepokládá za dostatenou znám-

ku rozdílu druhového. A v skutku velmi asto se ona prevr-

huje pi divorosllých, však nejvíc dle jistých zákon, a

v nepoetných pípadech jest veskrz nemnitelná. Modrá a

ervená pecházejí asto v bílou ; vítod, dýmnivka, orlíek

a j. hrají rozmanitými barvami; žlutá však spoluložných a

pryskyník, bílá hvzdnic a píbuzných rod a j, netrpí

žádné výminky. Ve mnohých tedy pádech možno í barvy

co dobré známky použiti.

§. 31. Všecky rody v jakés pokolení, eledi, ády,
tídy sestavené dlají soustavu. Tato mže býti bud úmyslná,

umlecká, když na jedné vci, údu neb ástce rostliny co

na základu celá se osnuje ; bud pirozená, když nešetíc

jediné toliko ástky na všecky ohled bére, a všecky rošt-
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liny dle povahy a podobnosti srovnané sestavuje. Neoceni-

telný náš Presl v prvním oddlení velikého svého Rostli-

náe (1820) rozliné soustavy zevrubnji opsal. Ješto pak

výtené dílo toto nekaždému pístupno jest, v krátkosti zde

z nho toto uvedeme.

§. 32. Lobel a Pna (1570) nejprvnjší byli, kteí

rostliny v soustavu jakousi, mže-li ní slouti, uspoádali. Tito,

jakož i pozdji Cesalpin,, professor Pisanský (1583), Pa-
vel Hermann Rag (1686), Robert Morison (1715) ano i

sám slavný Jos. Tournefort (1719) soustavy své hlavn na

trvanlivosti rostlin , rozvržením jich totiž v byliny, ke a

stromy, osnovali. V tídách onino nejvíce plod, tento ale

poslední tvar koruny za základ brali. Adam Zaluzanský

z Zalužan, ech, nejprvnjší na tu pravdu pišel, že u rost-

lin práv tak jako pi živoich pohlaví a rznost jeho mí-

sto má ; on vypravuje že nejvtší díl rostlin jsou obojaké,

ostatní pak riiznopohlavé. Jeho soustava i tím jest doko-

nalejší od souasných, že se zvyku, rostliny dle trvanlivosti

rozvrhovati , zpustil, více na pirozenost než trvání jejich

ohled bera. Pozstavil spis : „Methodi rei herbariae" v Pra-

ze 1592, pak ve Frankobrod 1604 na svtlo daný. Au-
gust Kvirín Rivín (1690) soustavu rostlin jedin na korunu

a tvar její založil. Filosofická soustava Glediová (1764)
na poloze tyinek , Hallerova pak (1767) na dlohách,

okvtí a tyinkách jsou postaveny. Zvláštním vtipem vy-

vedená soustava P. Dobrovského^ slavného vzkísitele slovan-

ské literatury, která ve spisu „Navržení soustavy rostlin

podlé potu a srování a t. d." v Praze 1802, se nalézá,

zakládá se na potu korunových neb obalových ástek a

potažném množství tyinek. On rostliny s korunou jedno-ili

srostlolupennou , klade dle potu cíp mezi prostolupenné.

§. 33. Nejrozšíenjší a nejobecnji pijata jest Lin-

néota tak nazvaná pohlavní soustava^ jejíž rozdlení na

potu tyinek a nlek spoívá. Akoli soustava tato mno-
hým podrobena jest chybám a nedostatkm, když asto nej-

rozdílnjší rostliny do jedné tídy vedle sebe klade a na-

opak nejpíbuznjší sob rody anobrž druhy do rozdílných

tíd rozvrhuje, nicmén pro zaáteníky velmi prospšná
jest; její zásluha záleží v jednoduchostí a snadném uvlast-

nní zásady její, jakož i v astém shodování se s piro-
zenou soustavou. Obraz její jest následující

:
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§.34. Rostliny do prvních 10 tíd patící mají tolik ty-

inek, jakž poet ukazuje. Tída 11. obsahuje rostliny ma-
jící pes 10 až do 19 tyinek. V 12. tíd jsou rostliny ma-
jící 20 neb víc nákališních tyinek. Tída 13. má rost-

liny s mnohými podplodními tyinkami. Tída 14. má dv
kratší a dv delší: 15. pak dv kratší a tyry delší ty-

inky. V následujících tech tídách jsou rostliny s nitkami

srostlými, jmenovit v 16, jsou tyinky v jeden, v 17. ve

dva, v 18. ve ti neb více svazk srostlé. V tíd 19.

jsou naproti tomu tyinky ne nitkami, nýbrž svými prašníky

v trubku srostlé. V 20. tíd sedí prašníky na nlce,
psobíce tak jeden sloupec. V následujících tech tídách za-

hrnuty jsou rostliny rznopohlavé, tak sice, že v 21. jsou

samí a samicí kvty rzné, však na témž pni ; v 22. jsou

samí a samicí kvty na rzných pnch ; v 23. jsou i obojaké

i samí neb samicí kvty na témž neb rozliných pnch.
Tída 24. zaujímá rostliny tajnosnubné.

§. 35. Každá z tchto tíd jest v ády rozdlena.

V prvních 13 tídách urují se ady dle potu nlek neb

blizen : tedy jsou ády jedno- dvoj- troj- tyHenstvo atd.

Tída 14. dlí se v nahosemenstvo a krytosemenstvo
^

15. v šešulaté a šešulkaté. V tídách 16., 17., 20., 21.,

22. urují se ády potem tyinek, v 18. potem svazkv
a jmenují se podle tíd, jimž takový poet pipadá, jedno-

muistto, dvojmuzstvo — až do mnohomuzstva \ tída 21.

a 22. mají také ády jednobratrstvo a souprašnictvo. Tída
22. má ády jedno- dvoj- trojdomstvo, dle toho jak na

témž neb na rzných pnch rznopohlavé kvty se nalézají;

nyní se však nepirozená tato tída vynechává, rostliny její dle

ostatních pomrv do ostatních tíd se vadují. Tída 24. ob-

sahuje kaprady, mechy, asy, houby. Tída 19. dlívala

se na mnohomanzelstvo a jednomanzelstvo (póly- a mo-
nogamia). Jednomanzelstvo jest v novjší dob vynecháno,

a mnohomanzelstvo znaí své ady dle pohlaví a plodívosti

kvítk, z nichž celý spoluložný kvt sestává. Totiž a)

mnohomanzelstvi stejné^ když jsou všecka kvítka plodná,

obojaká a stejná, totiž bud trubkovitá bud jazynatá. b)

Mnohomanzelstvo nadbytné, když jsou všecky kvty plodné

sice, v teri však jsou obojaké trubkovité, v paprsku ja-

zynaté samicí, c) Mnohomanzelstvo marné^ když jsou kvty
II
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tercové plodné, obojaké, paprskové však bez rodidel, tedy

neplodné, d) Mnohomaníelstvo potebné^ když'jen v paprsku

Jsou kvty plodné samicí, v teri ale neplodné obojaké.

e) Mnohomanzelstvo oddlené^ když mimo zákrov každý

ješt kvt má svj kalíšek.

§, 36. Zpytujeme- li rody rostlin, tedy u mnohých spa-

tujeme znamenitou srovnalosf, nejen ohledem kvtu a plodu,

ale i jiných ástek. Tak vidíme píbuznost mezi vikou, hra-

chem a fazolí, — pak mezi tulipány, liliemi, narcisky, —
dále mezi petrželí, kmínem, mrkví atd. Tím nabýváme

pontí jakéhos o pirozených eledích rostlin, a o mož-
nosti, celé rostlinstvo dle takových eledí, rodv a druhv
v pirozenou soustavu uspoádati. Vyvedení soustavy tako-

véto zatím mnohým podrobeno jest obtížem , a mnohé
již v tomto poli uinné pokusy jen co pibližování se

k pravd považovány býti mohou.

§. 37. Pirozené soustavy osnovali hlavn V. Jusšieu,

Sprengel, Reichenbach^ Decandolle, Lamark^ Mirbel, Tussac,

R. Brown, J. Sv. Presl. Známky, jimiž se v soustavách tchto

pirozené ády od sebe dlí, dají se tžko ve všeobecné,

i v nejmenším srovnanlivé punkty uspoádati, a jsou, po-

kud na povaze semen spoívají, pro zaáteníky píliš ne-

snadné. Nicmén i pro tyto mají svj užitek, by£ teba ješt

hned základm takového sestavení neporozumli. Podlé

dloh jsou obyejn i hlavní oddíly pirozené soustavy spo-

ádány. Rostlina totiž patí bu mezi bezdlozné^ hnd mezi

jednodlomé, bud pak mezi dvojdlozné. Bezdlozné sho-

dují se s tajnosnubnými Linnéovy soustavy, pi nichž rodního

ústrojí bud není, bud prostýma oima nevidti. Z tchto jsou

v pítomném spisu jen vyšší ády, jednosnubným vnjší svojí

ústavou podobné, uvedeny. Jednodlomé zahrnují rostliny

s velmi nevyvinutým neb docela chybícím okvtím, trávy a cibu-

lovité s píbuznými rody, také i nkteré dokonalejší vodní

byliny. Všecky tyto rzní se od dvojdložných nejen pod-

statn svým vnitním ústrojím, nýbrž i zevnit jistými sou-

hlasnými známkami, a celou podobou se ped nimi vyzna-

ují. Jmenovit koen rostlin jednodložných asto jest ci-

bulnatý
; prut asto uzlíte lánkovilý, pošvami ovinutý ; listy

obyejn stídavé, pošvaté, úzké, rovnobžn žilnaté;

okvtí a rodidla obyejn 2- neb 6etné; mezi kalichem a
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korunou není palrného rozdílu. Dvojdlozné konen za-

hrnují vtší díl jednosnubnýcli rostlin. Známky jejich hlavn
jsou tyto : Prut oblý neb 4hranný, nkdy uzlitý ; listy z

hustá apíkeni nepošvatým opatené, sífožilné, asto složené,

V okvtích a jiných ástkách kvtu panuje zhusta poet
4— 5, 8— 10. Kalicha koruna jsou obyejn patrn roz-

dílné. Obraz soustavy pirozené, jakovou Vavr. Jussieu

(1789) sestavil, jest následující:

bezdložná ..... Tída 1.

jpodplodné . . „ 3.

jednodložná. Tyinky obplodné . . „3.
jnaplodné . . „4.

2 (
I

]nadplodné „ 5.

i 1 I Rostliny bezkoranné. Tyinky ' obplodné „ 6.

ipodplodné „ 7.

a \ Jpodplodná . „ 8.

o JKoruna srostlolupenná| obplodná . „ 9,

jnadplod. Praš. I srostlé 10.
®'

\ (volné 11.
'^ ' ínadplodné 12.

Koruna prostolupenná. Tyinky jpodplodné 13.

/ obplodné 14.

Rostliny rznopohlavé . . . . 15.

§. 38. V soustav této rozhodil Jussieu okres jedno-

dložných díe položení okvtí, tyinek a plodu ve ti ásti

:

1. Rostliny s tyinkami podplodními, jejichž tyinky totiž

na lžku umístny jsou. 2. Rostliny s tyinkami obplodními

a vajeníkem nadobalným, jejichž tyinky jsou na okvtí upev-

nné, vajeiiíky pak zstávají volné. 3. Rostliny s vajení-

kem podobalným^ jejichž tyinky bud z plodu bu z okvtí

s vajeníkem srostlého vynikají. Okres dvojdložných za-

hrnuje: 1. Rostliny bezkorunné, s okvtím totiž jednoduchým

neb žádným. 2. Rostliny s koranou srostlolupennou, mající

okvtí dvojí. 3. Rostliny s korunou prostolupennou, okvtím

též dvojnásobným. ást bezkorunných opt jako u jedno-

dložných rozdlil v rostliny tyinek podplodních a nad-

plodních. Srostlolupenné rozhodil a) v Rostliny s korunou

podplodní, b) s korunou obplodní, c) s korunou nadplodní

a tyinkami srostlými, d) s korunou nadplodní a tyinkami

volnými. Konen prostolupenné opt dle postavení tyinek
11^

k
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v rostliny s tyinkami nadplodními, podplodními a obplodními

rozešil. Rozvrženi toto však, v mnohém jen na tyinkách

založené', není vesms pirozené, ješto nkdy blízké sob
ády musel odtrhnouti.

§. 39. Jan Svatopluk Presl ve své pirozené soustav vol-

nji pokrauje. Na korunatost neb nekorunatosf, na srostlo-

neb prostolupennosE koruny, na rznopohlavosf rostlin, ja-

kožto na známky ne všeobecn platné^ nestaví své oddíly

a shluky, nýbrž uvolniv ády a eledi z pout je svírajících,

dle nejvtší píbuznosti je sestavuje. Následující jest pe-
hled rozborový soustavy jeho, v spisu jeho výše chvále-

ném uvedený

:

podplodné . Shluk 1

/ nákorunné.
(
podplodní2

s pnm ji-^obplodné I Koruna |obplodní 3

norodým.\
j

(nadplodní4

Tyinky I ( nákališné , 5

jevnosnu-X \ nadplodné . . . &

^ \ bné
I

[ obplod. 7

s pnm jednorodým. Tyinky jpodplod. 8

^\ (nadplod. 9

. , , I žilnaté, mimo sklípkovatinu i žily mající 10
^

\ bezžilné, toliko ze sklípkovatiny složené 1

1

Nejnovjší jeho botanické dílo jest Všeobecný Rošt-

linopis (1846—). Zde celé rostlinstvo v ády uvedené roz-

padá se ve dva oddíly, totiž v rostliny cévnaté, ze sklíp-

kovatiny a cev složené, a rostliny bezcevé, složené toliko

ze sklípkovatiny bez cev. Tyto jsou bu listnaté (mechy,

parožnatce, jatrovky), bud bezlisté (lišejšníky, houby, plí-

sn). Onyno cévnaté dlí se opt ve dv ásti : jevnosnubné

a tajnosnubné. Jevnosnubné zabírají dv tlupy totiž dvoj-

a jednodložné. Jednodložné rozvrhl v soumatené, kde

vajeník s okvtím jest srostlý, a prostomatené, kde jest

vajeník volný. Dvojdložné ve dva shluky se rozpadají:

dvojobalné, kalichem a korunou opatené, a jednoobalné

mající okvtí jednoduché neb žádné. Dvojobalné konen
zahrnují 3 tídy : rostliny /ožnofci^éíé, jejichž koruny jsou pro-

stolupenné, lžka vyrostlé ; kalichokvté, s kalichem srostlo-

lupenným, na nmž koruna a tyinky umístny; a koruno-
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kcté. mající z lžka vyniklou srostlolupennou korunu, na

níž tyinky pipevnny jsou. Pirozené této, výborností a

jednoduchostí svou zvlášt vynikající soustavy obraz jest

tento

:

Tída

Složnokt. 1

kalichokv. 2

korunokv. 3

dvojdlož.
f
jednoobalné . 4

ísoumale. 5

( jevnosnb. jjednodl. . . . |
prosío-

é
( ( matené 6

(lajnosnubné . . . . • ^

« \ \ listnaté 8
žf^ezcevé (bezlisté 9

My v pítomném spisu , nemajíce lepších návodv,

podrželi jsme prozatím soustavu Jussieu-ovu ,
píkladem

Wimmry Flory slezské (1841) jen málo, asi takto pro-

mnnou :

^ [ tajnosnubné . . ^ . . . . .1
^ ] /jednodložné . . . . .2
S /jevnosnb. )

( s kvty korunními . . 3

i I korunou srost- i podplodní 4

(dvojdložné /lolupennou . 1 nadplodní 5

I s korunou j
ložnokvt. 6

[
prostolupennou i kalichokvt. 7

Zde následujž pehled ád v spisu tomto uvedených :
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lil. Pehled

eledí rostlin dle pirozené soustavy v tomto spisu

uvedených.

A. ROSTLINY TAJNOSNUBNÉ.

Cryptogamae.

1. Parožnatcovité. Rostliny voduí. Prut sklípkovatý s pe-
slenalými bezlistými vtvemi. Plody na vtvech dvo-

jaké, vejité, listeny podepené.

2. Miovkovilé. Dvojaké plody na prutu v hustých oba-

lech. Koenovité pruty s listy strechovitými.

3. Plavuiíovité. 2— Sklapené plody v úžlabikách aneb

pod šupinami v stopených klasech. Prut listnatý.

4. Vratickovité. Plody v klasech koneních. Brašniky

na pólo 2klapecné.

5. Hroziiatcovité. Plody bez prstenu ili kruhu, štrbinou

na podýl pukající, stopenaté.

6. Kapradovité. Plody lánkovitým kruhem opatené, se-

davé neb stopené, po stran pímo pukavé,

7. Peslicovité. Prut lánkovitý, poševnatý, s peslena-

týnii vtvemi. Plody v koneních klasech.

B. ROSTLINY JEVNOSNUBNÉ.

Phanerogámae.
I. Jednodložné. Monocotyledones.

8. Šáchorovité. Okvtí šttinovité, šupinovité, neb žádné.

Tres hustá. Pošvy nerozísnuté.

9. Trávy. Okvtí ze šupin složené. Stéblo duté, trub-

kovité. Pošvy rozísnuté.

10. Trojhrotovité. Kvty v klasech. Okvtí 6dílné, podplodní.

11. Sífovité. Okvtí 6dílné, plevnaté, podplodní. Stéblo

poševnaté.
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12. Ocmovité. 6 lupenu okvtních. nlky rozdlené. To-
bolka v zralosti 3dílná.

13. Smldincovité. Okvtí kalicliovité neb tém koruno-

vité, 6dílné. Tobolka Spouzdní.

14. Bíserovité. Kvty v ídkých hroznech. Plod bolulitý.

Okvtí 6dílné, zídka 4— Sdílné.

15. Liliovité. Okvtí 61upenné, barvité, podplodní. nlky
srostlé.

16. Snhovkovité. Okvtí korunovité, 61upenné, nadplodní

;

6 prašníkv.

17. Kosatce vité. Vajecník podkvtní ; 3 prašníky za 3

vnjšími cípy koruny.

18. Vstavaovité. Gnlky a prašníky na spoleném sloupci.

Okvtí korunovité, tlamaté.

19. Áronovite. Kvty v palici. Malvice neb tobolka nad-

okvtní.

20. Orobincovité. Kvty v palici. Okvtí Sdílné, šupino-

vité neb šttinovité.

21. Smelovité. Ti zelené a 3 barvité lupeny okvtní.

Plody mnohosemecné.

22. Žabníkovíté. Ti zelené a 3 barvité lupeny okvtní.

Plody 1—2semcnné.

23. ^'oduankovité. Okvtí korunovité, í^ dílné, nadplodní.

24. Hdestovité. Kvty v klasech. Okvtí 4dílné. Vodní

rostliny.

25. Reankovité. Kvty jednotlivé, úžlabní. Okvtí z ásti

listenovité, z ásti chybící. Vodní rostliny.

26. Okenovité. Vodní rostliny s plochými listovitými pruty,

bez listv. Okvtí toulovité.

II. Dvojdložné. Dicotyledones.

a. Bezkorunné. Apeíalae.

27. Podražcovité. Okvtí korunovité. Tyinky s nlkou
svázané.

28. Rdesnovité. Okvtí napolo korunovité. Plod nažka.

Palisty pošvovit v botku srostlé.

29. Santalovité. Okvtí korunovité. Vajecník s okvtím
srostlý.

30. Lýkovcovité. Okvtí korunovité. Vajecník volný.
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31. Leknínovité. Množné lupeny okvtní, zevnitní zelené',

vnitní barvité. Vodní rostliny bez prutu.

32. Rožnolistovité. Vodní rostliny s úžlabními Idomýini

kvty a bodlavými nažkami.

33. Žabincovité. Vodní rostliny. Koruna a tyinky nákališné,

nadplodní. Plody s pouzdry Isemennými.

34. Merlíkovité, Koruna chybí. Tyinky kolem cnlky.

Vajecník 1 pouzdry, Isemenný. Plod stálým kalichem

pokrytý.

35. Laskavcovité. Koruna chybí. Kalich listeny ovinutý, su-

chomázditý. Tyinky pod cnlkou.

36. Chmerkovité. Tyinky okolo cnlky. Kališní trubka

stvrdlá obaluje plod. Vajecník Isemenný.

37. Nehtovcovité. Tyinky kolem cnlky. Listy palisty po-

depené. Plod láka neb tobolka.

38. Chmelovité. Dvoudomstvo. Samicí kvty s nerozdle-

ným okvtím. Plod nažka.

39. Kopivovité. Jedno neb dvoudomstvo. Samicí okvtí

rozdlené. Plod nažka.

40. Pryšcovité. Jednodomstvo. Tobolka 3pouzdrá , 3se-

menná. Rostliny mlénaté.

41. Sichovité. Dvoudomstvo; 3 plátky a prašníky. Malvice.

42. Bezlistovíté. Dvoudomstvo. Jehndy. Ke clánkovité,

poševnaté.

43. .lilmovité. Kvty v chomáích. Okvtí zvonité. Nažka

kídlatá, Isemenná.

44. Bezovité. Kídlaté nažky ve válcovitých , šupinatých

jehndách. Jednodomstvo.

45. Vrbovité. Dvojklapecné tobolky v jehndách. Dvoj-

domstvo.

46. Orešákovité. Jednodomstvo. Samí kvty v jehndách.

Plod oech v pokrývce zdužnatlé obalený.

47. Dubovité. Kvty jednodomé; samí v jehndách. Samicí

kvt a plod kalichem cíli miskou obestený. Nažka

1 pouzdra, Isemenná.

48. Sosnovité. Jedno-, zídka 2domstvo. Samí kvty dole

šupinami stechovitými obklíené. Samicí plod šiška

hust stechovitá, ze šupin zdevnatlých. Nažka obyejn
kídlatá.

49. Jalovcovité. Jehndy samicí ze šupin stfechovitých slo-

žené. Plod zmalvínatlý.
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50. Jehndy 2domé , 1 kvte. Samicí okvtí zveliené,

zdužnatlé.

b. Srostlopláiené. Monopetalae.

a, Podplodné. Hypog^^nae.

51. Jitrocelovité. Kvty skupené'. Koruny sucliomázdile'.

Cnlka jedna.

52. Limonkovile'. Kvty skupené'. Koruny suchomázdité;

5 cnlek.

53. Koulenkovite'. Kalich 5klaný, rovnž koruna. Tyinky 4.

Vajeník 1 pouzdry. Cnlka 1. Kvty nepravidelné.

54. Bublinatkovitc. Kalich 21upenný neb 5klaný. Koruna

2pyská, os-ožnatá. Tyinky 2. Vajeník 1 pouzdry.

Cnlka 1. Rostliny vodní a bahní.

55. Prvosenkovité. Koruny pravidelné. Vajeník 1 pouzdry.

Cnlka 1. Tobolka 4— Tklapená.

56. Sporýšovité. Koruna tém nepravidelná. Kalich 5zubý.

Tyinky 2— 4. Zralý plod rozdluje se v 4 vajeníky.

57. Zárazovité. Koruna 2pyská. Tyinky 4, dvojmocné. To-
bolka 1 pouzdra.

58. Kokrhelovité. Koruna 2pyská. Tyinky 4, 2mocné.

Tobolka 2pouzdrá.

59. Rozrazilovité. Koruna tém pravidelná. Tyinky 2

neb 4. Vajeník sloupkovitý.

60. Kvtelovité. Koruna 2pyská neb tlamatá. Tyinky
4 dvojmocné. Kalich 5dílný, nestejný. Tobolka dírkami

pukavá.

61. Šalvjovité. Koruna nepravidelná. Tyinky 4, z nichž

jen 2 plodné; aneb jen 1. Vajeníky 4.

62. Medukovité. Koruna nepravidelná. Tyinky 4 plodná.

Vajeníky 4. Kalich 2pyský. •

63. Marulkovité. Koruna nepravidelná. Tyinky a vaje-

níky 4. Kalich 5klaný.

64. Diviznovité. Koruna kruhovitá, s krajem trochu nestej-

ným. Tyinek 5 nestejných. Tobolka 2klapená.

65. Lilkovité. Koruna pravidelná. Plod 2pouzdrý, mnoho-

semenný. Tyinek 5.

66. Piplovité. Koruna pravidelná; 4 spojené oechy, n-
kdy 5. Tyinek 5.

67. Akantovité. Koruna Ipyská; Tyinky 4, Tobolka 2-

pouzdráj pouzdra 2—4semenná.
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68. Svlacovité, Koruna zvonkovitá. Tyinek 5. Tobolka

«2— Spouzdrá; pouzdra 1 — 2semenná.

69. Zezulinovité. 5—4 tyinky : koruna 5—4dílná, tak-

též kalich. Cnlky 2. Semeník 2pouzdrý
;
pouzdra 2

—

Isemenná.

70. Jirnicovité. Koruna 5klaná. Tyinek 6. Plod obyejn
Spouzdrý, mnohosemenný.

71. Olivovite'. Koruna pravidelná, 4klaRá. Tyinky 2. Cnlka^

i neb žádná. Plod peckovice neb tobolka 1—2pouz-

drá, 1—2semenná.

72. Jasanovité. Plod nožnika kidlatá, Isemenná, stlaená.

73. Cesminovité. Kalich 4 dílný. Koruna 41upenná. Tyinky 4.

Plod peckovice 4— 5pouzdrá, 2ssmenná.

74. Tolitovite'. Tyinky okolo nelky srostlé. Koruna 5-

klaná. Plod oech dvojitý, mnohosemenný.

75. Brálovité. Tyinky volné. Koruna Sklaná. Plod oech
dvojitý, 1—2pouzdrý. Cnlky 2, nkdy srostlé.

76. Vachtovité. Kalich Sdílný. Tyinek 5. Tobolka Ipouzdrá,

2klapená.

77. Hocovité. Kalich 4—5dí!ný. Koruna 4— 12klaná.

Tobolka mnohosemenná, 2klapená.

/9, Nadplodné. Perigynae.

78. Vresovité. Prašníky nahoe neb dole rozdlené, dír-

kou pukavé. Tobolka 3—4pouzdrá, mnohosemenná.

79. Samovratcovité. Prašníky Ipouzdré, rozdíln, nevšak

dírkami pukavé. Tobolka 4—Spouzdrá, mnohosemenná*

80. Zvoncovité. Prašníky na podýl pukavé. Tobolka 2

—

3pouzdrá, mnohosemenná.

81. Chylanovité. Prašníky 2pouzdré, v trubku srostlé.

Plod 1—3pouzdrý, mnohosemenný.

82. Durkomanovité. Kvty spoluložné. Samí kvty v hlav

skupené; samicí rzné, po 1—2 v šttinatém obalu.

83. Pcháovité. nlka na špici lánkovitá. Hlavy oby-

ejn kulaté. Lžko šttinaté; nažky stlaené.

84. Chocholinaté. nlka nelánkatá. Všecky kvty trub-

kovité, neb v paprsku jazykovité.

85. ekankovité. nlka nelánkatá. Všecky kvty jazy-

kovité a obojaké.

86. Chraslavcovité. Spoluložné kvty. Kalich dvojná-

sobný neb zákrov. Tyinky 4.
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87. Kozlikovité. Kalich s vajftcuíkem srostlý; 4 neb mén
tyinek. Vajeník Spouzdrý, 2 pouzdra prázdná. Kvty
rzné.

88. Morenovité. Prašníky volné. Listy peslenaté. Dvoj-
nažka.

89. Bezovilé. Prašníky volné. Koruna kruhovitá. Malvice

1— Ssemenná.

90. Zimolezovité. Prašníky volné. Koruna trubkovitá. Plod

raalvinatý, ze 3— 4 spojených semeník.

91. Kdýiiovité. Koruna hluboce dlená na kalichu. Prašníky

dlouhé, oblounaté.

c. Mnohoplátené. Polypetalae.

a. Kalichokvté. Caliciflorae.

92. Meruzalkovité. Koruny a tyinky na kalichu. Kalich

se semeníkem srostlý. Malvice.

93. Myrtovité. Tyinek 20— 40. Tobolka 4— lOpouzdrá,

s kalichem na pólo srostlá.

94. Krušinovité. Kališní trubka se semeníkem srostlá. Ty-
inky s ušty kališními stídavé. Semeník 2—4pouzdrý.

nlka 1. Ke.
v

95. Brslenovité. Tyinky mezi plátky. Cnlka 1. Tobolka

3— 5pouzdrá: pouzdra 1 — 3semenná. Ke.
96. Kloko«ovité. Tyinek mezi plátky. nlky 2— 3. To-

bolka nadmutá , 2—3pouzdrá; pouzdra 1—2se-

menná. Ke.
97. Ržovíte. Kališní trubka zdužnlá, bakovitá. Koruna

ólupenná. Ke ostnité.

98. Mochnovité. Kalich rozprostený. Semena obyejn
mnohá na vyvýšeném lžku, asto dužinou obalená.

99. Tavolníkovité. Kalich Sklaný. Tyinek 10—40. Plod

5—8dílný. Semena 2— 5.

100. Totenovité. Kvty Idomé neb ranohomanželné. Ty-
inek 20—30. Kalich 3šupinný dole, 4dílný, ztvrdlý,

Isemenný.

101. Slivovité. Plod peckovice 1—2semenná. Tyinek asi

20. Koruna 51upenná.

102. Jabloovité. Kališní trubka s plodem srostlá, v dužninu

rozšíená. Plod jablko 2— 5pouzdré; pouzdra 1—2-

semenná.
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103. Vikvovilé. Kvty motýlovité. Plod lusk obyejn
1 pouzdry.

104. Tamaryškovité. Tobolka Sklapecná. Semena mýitá.
Poloke.

105. Vrbicovité. Plod tobolka volná, 1—4pouzdrá.

106. Pupalkovité. Semeník 4pouzdrý, mnohosemenný.

107. Hlošinovitó. Okvtí 2- neb 4klane'. Plod 1 pouzdry,
^

Isemenný.

108. Jmelovité. Jedno- neb dvoudomstvo. Prasníky sedavé

na plátkách. Semeník malvicnatý, Isemenný, s kališ-

ní trubkou srostlý.

109. Bretanovité. Jedna nlka. Plod peckovice více-

semenná.

110. Šruchovite'. Kalich asto 21upenný. Tobolka 1 pouzdra,

mnohosemenná.

111. Neleskovité. Semeníky jen na dolejšku spojené.

Listy dužné.

112. Lomikamenovité, Dva, jen u vrchu prosté plody. Ka-
lich 4— 5dílný. Tyinek 4— 5, aneb 2krát tolik.

113. Pížmovkovité. Okolík 5kvtý. Kalich 2— Sdílný, na pó-

lo s kalichem srostlý. Tyinky klané. Malvice 2— 5se-

menná.

114. Okolinaté. Plod dvojnažka. nlky 2. Tyinek 5.

Kvty okolinaté.

p. Ložnokvté. Thalamiflorae.

115. Ptaincovité. Kalich hluboce 4— 5dílný. Plátky pod

nlkou. Tobolka mnohosemenná.

116. Koukolovité. Kalich trubkovitý, 4— 5zubý. Plátky

okolo nlky. Tobolka mnohosemenná.

117. Úporovité. Tobolka 3—5pouzdrá, Pouzdra mnoho-

semenná, na hbet klapek pukavá.

118. Lnovité. Kalich 4— Sdílný; koruna 4— Slupenná.

Tobolka 4—Spouzdrá, 8— lOsemenná.

119. Tezaikovité. Tobolka 3—Spouzdrá, s klapkami ve-

hnutými. Kalich 4—6 dílný.

120. Kakostovité. Koruna pravidelná; 5 nlek; plody

Isemenné.

121. Šfávelovité. Koruna pravidelná, 5 nlek a semení-

kv. Tyto mnohosemenné.
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122. Nelykavkovité. Kalich 21'dpenný. Koruna nepravidel-

ná, ostrožnatá.

123. Tevdavovité. Kalich Slupenný. Tyinek 10. Plod z

5 mchýríkv složený; tyto 1 — 2semenné.

124. Routovité. Tobolka 3 — 5pouzdrá. nlka 1.

125. Nadsedovile'. Kalich Slupenný. Tyinek 10. Tobolky
nepukavé, 5pouzdré; pouzdra Isemenná.

126. Slezovite'. Kalich nepadavý. Prašníky 1 pouzde. Ty-
inky srostlé.

127. Lípovite'. Kalich padavý. Prašníky 2pouzdre'. Tyinky
volné.

128. Madalovité. Plod kulatý, s dvojnásobným kožnatým
obalem, 3pouzdrý, Sklapený.

129. Javorovité. Kalich obyejn 5dílný. Plod složený ze

2 stlaených, kídlatých, Ipouzdrých, 1—2semenných
nožniek.
v

130. Skumpovité. Kvty obojaké, mnohomanželné, neb

dvojdomé. Cnlky 3, neb blizny 3. Peckovice 1-

pou7.drá.

131 . Dístalovilé. Kalich a koruna strechovité. Peckovice.

132. Révovité. Kalich malý, koruna 4— 51upenná. Mal-

vice 1—2pouzdrá , málosemenná. Ke.
133. Rosnatkovité. Koruny a tyinky pod nlkou. Plátky

stejné. Tyinek 5.

134. Tolijovité. Kalich Slupenný. Tyinek 5. Tobolka 1-

• pouzdra, na konci 4klapená.

135. Cistovité. Kalich Slupenný, nepadavý. Tyinky mnohé,

1 nlka. Tobolka Ipouzdrá, 3klapená,

136. Violkovité. Kalich Slupenný. Koruna nestejná, ostro-

hovitá. Tobolka Ipouzdrá. nlka 1, tyinek 5.

137. Vítodovité. Koruna nepravidelná. Tyinky srostlé.

Tobolka 2pouzdrá.

138. Resedovité. Plátky rozesané. Tobolka otevená.

139. Dýmnivkovité. Koruna nepravidelná. Kalich 21upenný.

Tyinky ve 2 svazekách.

140. Mákovité. Kalich 21upenný, koruna 41upenná, pravi-

delná.

141. Pivokovité. Prašníky do vnit pukavé. Tyinky ne-

urité. Plody rzné.

142. Pryskyníkovité. Prašníky zevnit pukavé. Ty/nky
množné. Semeníky rzné.
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143. Kížalé. Kalich a koruna pravidelné, 41upenné. Ty-

inek 6, z nichž 2 kratší. Plod šešulka,

T. O užívání následDJícieh tabul pi
nrování rostlin^ a o pravidlech zde

potebných.

§, 40. Díve než zaáteník k zpytování a uro-
vání rostlin pikroí, musí se všem rostlináským názvm
nauili, ehož snadn bedlivým a optným ctním pedchá-
zejících ísel, a srovnáváním jich se živou pírodou docílí,

§. 41. K zpytování nemají so. píliš bujné, ale ani

velmi útlé neb zakrpíé rostliny voliti. Všecky ástky mu-
sejí dokonale vyvinuty býti. Jednotlivé, odtržené vtévky
mnohokráte nestaí k poznání a urení rostliny, musíC

se ona hned od koene šetrn prohlídnouti. Jest vždy do-

be, ano pi okolinatých, cichovitých a mnohých vikvo-

vitých naskrze potebné, krom kvtu i plod ped sebou

míti, kterýby dosti dosplý byl. Ponvadž pak pi mnohých
rostlinách, které rychle odkvtají a pozd dozrávají, ne-

možno jest kvt i plod pospolu ped oima míti, tedy co

možno bral se ohled i na to, aby se takové i bez plodu

uriti mohly. Pitom musíme více stejných jednotníkv

rostliny míti a spolu srovnávati, abychom nepravidelnosti a

úchylky, které se asto nadhazují, vyšetiti mohli. #

§. 42. První tabule ze 741 ísel sestávající slouží

k urení rodního jména rostliny, kterou znáti chceme. S ta-

kovouto rostlinou pone se hned od prvního ísla, a po-
zoruje se, která z obou tam položených protisad na ni nej-

lépe se vztahuje. Pipojený takové sad poet poukazuje

na jiné íslo, k nmuž se tedy pejíti musí, tak pokra-

uje se dále, až se pijde k latinskému rodovému jménu

. rostliny.

§. 43. Šestero prvních ísel ukazuje, do kterého z

šesti hlavních oddíl rostlina náleží. astjším cviením se

brzo 6 onch prvních ísel vynecháme, a zrovna v pati-
ném oddílu hledati budeme.

§. 44. Musejí se pak vždy ob protisady pozorn
peísti a s rostlinou srovnávati. První sada, a nkdy dosti
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zdá se zetelná býti a na rostlinu dobe se vztahovati,

pedce tením druhé lepšího svtla nabývá. Bez šeteni pra-

vidla toho velmi snadno zbloudíme.

§. 45. Pihází se, že ob sady vzhledem rostliny,

kterou ped rukama máme, nejsou dosti urité, tak že nelze

rozhodnouti, která se na rostlinu lépe vztahuje. Tak na p.

pi korun rozrazilové je nepravidelnost* tak nepatrná, žeby

ji nkdo snadn za pravidelnou držel. V takových pípad-

nostech jest o to peováno, aby se obma sadami k cíli pi-

jíti mohlo
;

pijde-li se tedy cestou k témuž rodovému

jménu, tím bezpenji je za pravé vzíti mžeme.

§. 46. Majíce rodové jméno rostliny, jdeme k názvu

druhovému. K rodovému totiž jménu pipojené íslo pouka-

zuje k druhé obšírnjší tabuli, kde se zase na pedešlý

zpsob ode ísla k íslu pokraovati musí.

§. 47. Jsou píbuzné sob druhy, které se nedají d-
kladn stálými známkami, nýbrž jen neurit více mén
charakterisovat. Zde jeden toliko jednotník a jediné vy-

šetování není dostatené. Takové rostliny musejí se

astji a na mnoze zpytovati, a s udanými známkami srov-

návati. Také pro možné chybení a promnní ísel jest

radno, každé zpytování s rostlinou znovu optovati.

§. 48. Zpytování takové
,

jak eeno , nemá se jen

jedenkráte uiniti ; radji to , co jsme poznali, ustavin

v pamti mjme, a v tabulích ten punkt vyhledejme, v kte-

rém podobné sob rostliny se liší a rzní. Na ten zp-
sob nejlépe i dív uinné chyby napravíme, a budeme též

v stavu mnohou rostlinu, kterou jsme pedtím marn zpy-

tovali, se šastnjším prospchem uriti.

§. 49. Pro snadnjší jednch rod s druhými srovná-

vání a jich vyhledávání, v každé eledi jména rodu latinská

v druhé tabuli abecedním poádkem jsme položili, ehož ja-

kou takou výhodu jsme už zkusili. Ku každému také rodu

jest poet tídy a ádu dle Linnéo-vy soustavy ímským
a arabským íslem pipojen.

§. 50. Následující píklady rostlin nejznámjších mohou

k osvtlení výše položených pravidel sloužiti. Pi urování

bezu erného jde se následujícími ísly v první tabuli: 1.

2. 4. 5. 6. 7. 138. 140. 147. Sambucus 403. íslo toto

ukazuje k druhé tabuli, kde ísly 1. 2. pijdeme na Sam-

bucus nigra.
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Pi kvtu tešn obyejn tmito ísly

:

1. 2. 4. 5. 6. 158. 159. 160. 161. 261. 266. 269.

271. 272. 273. 274. Prunus 436, 1. 3. 4. Prunus avium.

Pi kvtu maJalu neb dive'ho kaštanu:

1. 2. 4. 5. 6. 158. 159. 160. 278. 283. 284. 286.

Aesculus. 585. Aesculus Hippocastanum.

Pi kvtu jabloovém:

1. 2. 4. 5. 6. 158. 348. 356. 4H. 412. 414. 415.

416. Pyrus 442. 1. 2. 4. 7. 8. 9. 10. Pyrus Malus.

Pi kvtu tulipánu zahradního :

1, 2. 4. 5. 420. 429. 439. 492. 493. 494. 495.

527. 537. 538. 541. 542. 544. 545. 548. 549. 552.

Tulipa. 99. Tulipa Gesneriana.

Pi kvtu lísky

:

1. 2. 4.593. 594.595. 596. 599.600. 604. Corylus

197. 1. 2. Corylus Avellana.

Pi kvtu slunenice :

1. 2. 3. 663. 709.710. 720.724. 725.726. Helian-

thus. 362. Helianthus annuus.

Pi rostlin peslice polní

:

1. 729. 738. Equisetum 18. 1. 2. 3. Equisetum arvense^

Zdá se, že to postaí. Pipojíme jen ješt rejistík

nejobyejnjších v tomto úvodu a následujících tabulkách uží-

vaných slov a názv rostlináských.

V. Rejistík.

Aksamit, velunien , <Sninmft.

(Odv 8.)

Aksamitový, veliiminosus, fain«

metartii].

Bambulina , bambulinatý. Viz

Klíza.

Bakovitý, urceolatus, utricu-

losus,bail(l)iq. (Koruna, plod.)

Bezcevné rostliny, cellulares.

Viz Sklípkovatina.

Bezdložné rostliny, acotyledo-

nes. (Plod 6.)

Bezkorunný, apetalus. Viz Nedo-
konalý.

Bezlistý, aphyllus, bIatílo§.

Bezlupenný. Viz Nedokonalý.

Bílek, bl, albumen, dilneí^*

(Plod 6.)

Blizna, stigma, 5^arbe. (Rod. 5.)

Bobule, Viz Malvice.

Bodlavý, aculeatus,borflig, bor*

ftciijljnig.

Botka, ocrea, ®eíenffct)eibe. (Li-

sty 3.)

Brašnika, capsula, ^ajjfeí.

(Plod 6.)

Brázda, sulcus, X{}ald)en. (PÍ. 6.)

Brvitý, ciliatus, bflDimíiert.

Brvy, cilia, SBimbcrii.

Bublinatý, vesiculosus, fcl)Iaud)f.

Celokrajný, celý, integerrimus.,

gaiijranbig.
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Cévnaté rostliny, vasculares.

Cévy, vascula, ©ffópinbcí, @e=
fó^e, trubky, jimiž se šfávy

rozcházejí.

Cibulatý, bulbosus, 5tt>ifbclÍQ.

Cibule, bulbus, 3051^^0!, (Ko-
en 1.)

Cizopasné rostliny, parasiticae,

. íjarnfitifd).

árkovaný, slriatus, gcfiriít.

Cárkovitý, linealis, linienforin.

í^epel, lamina, ^latte.

Cíiovitý, cyatiformis, nQJDffór*

^ mifl. (Koruna.)

lánek , carina , scaphidium,

^ <Sd)iffcí)cn (u motýlovitých).

Cmýr, pappus
, ^aarrouc (u

spoluložných).

Cnlka, stylus, ®riffcl. (Rodidl.)

Ctyrmocenstvo, Tetradynamia.
Tída Linn. XV.

Ctyrmužstvo , Tetrandria. T.
Linn. IV.

Cuprinatý. Viz Ghocholatý.
Dlený, partitus, ^crtbeilt.

Dloha, Cotyledon, ©aineníap.
(Plod.)

Desetimužstvo, Decandria. T.
Lin. IX.

Devítimužstvo, Enneandria. T.
Lín. X.

Dílný, n. p. 4dílný, ííijcilig,

5. S. Cicrtbeilig.

Dolejšek, basis, ©runl), SafiS.
Dolejší, inferus, unlcrflanbig.

Díp, lacinia, ^ljcn, 3iPffí-

Dípnatý, laciniatus, jerfcljt, Jcr-

TiíTcn.

Druh, species, Slrt.

Drumínový, helveolus, firoí)?

fart).

Dlek. Viz Jamka i Výez.
Dužný, carnosus, flcifct)ig.

Dvadcetimužstvo , Icosandria.

T. Líh. XII.

Dvanáctimužstvo, Dodecandria.
T. Lin. XI.

Dvojbraírstvo, Diadelphia. T.
Lin. XVIL

Dvojatný, geminatus, gcjittcit.

Dvojdložné rostliny, dicolyle-

dones.

Dvojdomstvo , Dioecia. Tída
Lin. XXII.

Dvoj domy, dioicus, jmcibnufig.
Dvojený, binalus, jlDcijáfilig.

Dvojmocenstvo, Didynamia. T.
Lin, XIV.

Dvojmužstvo, Diandria. T.Lin.II.
Dvojízný, anceps, ensiformis,

jincifí^ncibig.

Dvojspeený, bipinnatus, bOj)'

í)elígcficbcrt.

Dvojspolný. Viz Obojaký.
Dvojženstvo , Digynia. Druhý
ád. Lin.

Dýn. Viz Kdyn.
Elipsovitý, ellipsoideus.

Eliptiný, ovální, ellipticus, ova-
líš.

Háek, hamus, rostellam, ^adfen.
Hákovitý, hamosus, í)acfCiiform.

Hašpan, zásteška. Viz Lupínka.
Hlava, hlavika, strboulek, ca-

piiulum, álojjfí^en^

Hlíza, tuber, ílnoUen.

Hlíznatý, tuberosus, fnollíg.

Homolovitý, conicus, fegdfórm.
Hoejší, superus, obenflánbig.

Hrálovilý. Viz Kopovitý.
Hranatý, angulatus, fantig.

Hbetní, dorsalis, rficfcnjíánbig,

k. p. osina.

Hrdlo, faux, 9íarf)Cn.

Heben, peclen, ^amin. Víz Kýl.

Hromádka, sorus, ^riic^tljaufcu,

u kapradí. "

Hrot, mucro, @í)ffr.

Hrozen, racemus, ílrnube. (Kv-
tenství.)

Hvzdovitý, stellatus, flcmform.
Chlupy, pili, ^aarc.
Chlupatý, pilosus, í)el)aart.

Chlope, valvula.

Chobot, sinus, Slídit.

Chobotnatý, sinuatus, 6ud)tig.

Chochol, coma, (Scl)D)3.

Chocholatý, comosus, o}3fig.
Chocholík, corymbus, íDolbeiI'

tvanbc. (Kvtenství.)
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Chomá. Viz Svazek.

Chudosemcnný. Viz Klabnosc-

menný.
Jablko, ponium, 9li)fel. (Plod.)

Jádro, semeno, nucleus, semen,

^tn\, Same.
f Jahada. Viz Jehnda.

Jahoda, bacca , itíccrc. (Plod

dužný, z mnoha semeníku
složený.)

Jalovinkv, ii jalovce.

Jamka, fovea, ®rabcl)cii, díilek.

žláza.

Jamo, jngum, cil! "iUiar. (Listy.)

Jamy, n. p. dvojjamý, —iJaiV-

rii], 5. ©. smcipacivig.

Jazýek, ligula, Slattl)dutct)en.

(Trávy.)

Jazynatý, ligulatUá, .^unqeilform.

(Též u spoluložných, semi-

ílosoulosus.)

Jednobratrstvo, Monadclphia. T.
Lin. XVr.

Jednodiožné rostliny, monoco-
tyledones.

Jednodomstvo, JMonoecia. T.
Lin. XXI.

Jednodomý, monoicas,cinl)auíiC|.

Jednoduchý, simplex, chifart).

Jednoliipcnný. Viz Srostlolup.

Jednomužný, jednoprasný, mon,

andrus, cinmániiiii.

Jednom užstvo, 31onaiidria. (Ti,

Lin. 1.)

Jednoobalný, monochlamydeus,

apetjjus. Viz Nedokonalý.

Jednoženstvo, Monogynia. (ád
Lin. L) ,

Jehlií, acerosus, S^ab.
Jehnéda,koika,baruska,anien-

tum. iulum, ^at5Ct)Cll.

Jevnosnubné rostliny, phanero-

gama, offfubar l)liU)cnt)C.

Ježle, 23lumenbobcii, receptacul.

Kadeav j, crispus, frau[iiV

Kalich, calix, Stciá).

Kalichokvt rostliny, caliciflora,

fe[d)blutt)icif.

Kalisek, calicuhis, tcr aii^crc

á^elrt).

Kaníeííák, Viz Košanec.

Kápovitý, cucullalus, fapíJCnfim.

Kdýn, pepo, jlrbid. (Plod.)

Kel, klíek, embrio, íícim.

Klabnosemenný, oligospermiis.

Klaný, fissus, iiefj}altni.

Klapka, chlopn, vaiviila^^KíatJÍJe.

Klapený, UdWiq (2klapený,
bivalvis, 2nQÍ)í){g).

Klas, spica, SlEt)rc. (Kvtenslví.)
'

Klásek, spicula, locusía, §kl)rs

d)cii. (Trivy.)

Klenutý, íormicatus, gclr>oIbt»

Klínovitý, cuneiformis, fcilform.

Klubíko, glomerulus, itnáill.

(Kvtenství.)

Klukatý, floccosus, florfig.

Kmen, truncns, Stainm.
Koika. Viz Jehnda.
Kolenaiý, geniculatus, fniefÓrm.,

qcfnicí.

Koleno, genicula, Jínie, ©elcnf.

Kolovitý. Viz Kruhovitý.

Komolý , bezosinný , muticus.

graiineiilo.

Konení, terminalis , fiibliánbifl.

Kopisfovitý, spathulatus, fpattjCIl-

forinig.

Kopovitý, lauceatus , lauceola-

tus, liinjCitlid).

Koen, radix, 2«ur5Cl.

Koínek, radicula, rostellum,

^Biirscircim. (Kel.)

Koenivý, radicans , sarmento-

sus, iniir.^eliT.

Koenní, koenový , radicalis.

Koruna, corolla, ^ronc. (Okvtí.)

Korunokvté, coliiflorae.

Kosmatý, villosus, jottig.

Kosmina, viUus, ^Ottctl.

Košanec, nucula, nux, 9íii^d)en.

Kotva, kolvika, glochis, SBic»

bcrl)a(fcn.

Kiackovitý, runeinatus , íarfig,

fftircttfagcfonnig.

Kraj, margo, 9íanb.

Kídlatý, alatus, gffiiiqclt.

Kídlo, ala, yliigcl, glúgflraub.
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Kivolaký, flexuosus, ()ill llllb

l)cr gcbopeii.

Kížaté rostliny, cruciatae, cru-

ciferae, ^vfusbliimfn,

Krovatý , kernatý , fruticosus,

ÍÍrQUCt)!ll.

Kovitý, fírnucl)t6rmiq.

Krpivý, nanus, jtncrgavtin-

Kruhovitý, rolatus, robimig.
(Koruna.)

Kroužek. Viz Stávec, ^narlciftc.

Kroužek, gyrus, jRiiig. (PÍ. kapr.)

Kroužek, annulus ; mední žláza.

k. p. u jilmu.

Krytosemenstvo, nngiospermia.

Rád v XIV tíd Lin.

Kusý. Viz Ufatý.

Kvtenství, inflorescencia, ^i
florc&.^cíM, 33lutbenfianD.

Kyjovitý. Viz Palikovitý.

Kýl, heben, carina, íticl.

Kýlatý. carinatus, gcficlt.

Kýloviiý, fcilfonniq.

Kytka, Thyrsus, 3íraufj, íf)t)rfc.

(Kvélenství.j

Láka, utriculus, ^lUCÍ)íl)íiílc

fu Ostice).

Lákovilý. Viz Bakovitý.

talonatý (dvojlaloný). loba-
' tus, gaíJDt (^ireilappig).

Lalok, lobus, lacinia, Sappcn.

Lat, látka, lata, panicnla.Oi&pc.

(Kvtenství.)

Lebka, galea, S:^tlm.

Ledvinitý, ledvinovitý, renatus,

reniformis, nicreufórmig.

Letní, annuus, jiibrig.

Líc, pagina superior, bic rcitjíc,

obere (Seite. (Listy.)

Lichospeený, imparipinnatus.

ungieicli gencbevt.

List, folim, ^-Blatí.

Lísteek, pinnula , ^iebeici)cn

(k. p. u kapradu).

Lístek, folioluni, pinna,§iebern.

• Listen, bractca, rcctblatt, íTccf'

fá^uppe.

Lodyha, caulis, 3tcnge(.

Ložnokveté rostl., thalamiílorae.

Lupen,sepalum. ^cld}blatt,Lupen

kalichový, ^eld)blatt. Lupen

korunní, "ísBUimcnbl.VizPlátek.

Lupínka, plucha, hašpan , zá-

steška, koruna u trav, glu-

ma (Corolla Lin. Perianthíum

R. Brown.), ©pelje.

Lusk, egumen, ó^lfe (plod mo-
týlovitých).

Lžko, thalamus, receptaculum,

griiditboben.

Lýrovitý, lyratus,íeierfrni. (List.)

3Ialvice, bacca, Seere. (Plod

dužný, ojedinlý.)

Marhán, bataustia. (Plod, k. p,

mišpule.)

3íázdra, membrána, ^aut.
Mázdrovitý, niázditý, membra-

naceus, l^utiq, k. p, mýr.
Aíeovitý, ensiformis, fd)lticríf.

Medník, nectarium, ^oniggcfaf^.

31ekkoostenný, muricatus,\Deicll=

flart^elig.

3Inohobratrstvo , Polyadelphia.

Tída Lin. XVIIL
Mnohodomstvo. Viz Mnohoman-

želstvo.

Mnohodomé rostl, polygamao,

biclbiinug.

Mnoholupenný. Viz Prostolu-

penný.
Mnohomanželstvo. Polygamia.

Tída Lin. XXIIL
Mnohomanželstvo marné, poly-

gamia frustranea. ád III. T-
Lin. XIX.

Mnohomanželstvo nadbytené,
polygamia superílua. R. II.

T. XIX.
Mnohomanželstvo oddélené,poly-

gamia segregata. . V. Tv.XIX

.

Mnohomanželstvo potebné, po-

Ivgamia necessaria. . 1^ .

Ti. XIX.
Mnohomanželstvo stejné, poly-

gamia aequalis. R. I. T.XIX.
31nohomužstvo, Polyandria. T.

Lin. XIII.

Motýlovité rostl,, legumínosae,

papilionaceae, Srt)mctteilin9é-

bliuncn.
(11)^'
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Mrtnatý, chlupatý, pilosuá.

Nabraný, stažený cingefcíjníirt.

Naddutý convexus, fonbej.

Nadobalný, supcrus, oberflállbitl.

Nadplodní, epiginus.

Nahosemenstvo, Gymnospermia,
. I. T. XIV.

Nákališný, epicalicinus, fcícl)flbg.

IVákorunné, epipetala, epípeta-

lia, fioncnftanbic], t. tyinky.
IVálevkovitý, infundíbu liformis,

tncl)tcn,>

Násadka, flosculus abortivus,

Slnfat^. (Trávy.)

Naí, DaS ^raiit ber ^í^flanjen.

Nažka, achena, nafter Same.
Nedokonalé rostl. , apetala, mo-

nochlamydea, imperfecta,un'

tooUjlnblqc.

Nehet, unguis, Síagel; stoplia

lupenu.

Nepravidelný, irregularis, ini-

vegelma^ifl.

Nerozdlený, indivisus, unjcr*

tt)eilt.

Nitka, filamenl., Sriger, Staub-
fnben. (Rodidla.)

Nožený. Viz apíkatý.
Nožka. Viz Rapík.
Nožnika, forficula, samara, ^ííí-

gelfriid)t, k. p. u jasanu.

Obal, involucrum, S^Úik (u
okolinatých).

Obalíek, involuctillum, befon-
bere S^iúlc.

Obduží, sarcocarpium.
Obdýlný, oblongus, longlid).

Obhomolý, turbínatus, freiéfrm.

Objem. Viz Obvod.
Objímavý, amplectens, umfajTnb.
Oblounatý, falcatus , bogig,

bogenfÓrmiq.
Oblý, hídelovitý, teres, cilin-

dricus, flielninb.

Obojaký, androgynus, JlDitterig.

Oboeší, naucum, grúiie S^íu^-

fd)ale.

Obplodní, perigynus.

Obroní, annotinus, pevenniienb.

Obrost, odév, povrch, velamen-
tum, ^efleibung Der suflanicn.

Obsemení, perispermium.
Obvod, alitus, llmfreift, Utnrl,
Odenek, rhyzoma, ©íocf (koen).
Odv obrostlý.

Odrod, varietas, §lbart.

Okolíek, umbellula, D5lbd)cn.

Okolík, umbella, 2)oíbe.

.Okvtí, perianlhium, Siímen{)fiUe.

Oech, nux, 9iu^.

Oíšek, nucula. Vir Kosanec.

Osa, axis, rachis, S}3inbel, ^x,(.

Osina, arista, Oirannc.

Osmimužstvo, Octandria. Tída
Lin. VIII.

Osobitný, elnjeínftebenb.

Osten, cuspis, aculeus, @íací)el,

z kry stromové ženoucí.

Ostra, indusium , @ct)leierd)en

(u kapradu).

Ostnitý, aculeatus, spinosus,

ftacbelig.

Ostruha, ostroha, roh , calcar,

cornu, 8í)orn, ^orii.

Ovální. Viz Eliptiný.
Ozimý, perennis, nuSbQUernb.
Palice, spadix, áolben. (Kvt.)
Palikovitý, clavatus, feilfórm.

Falist, stipula, §lfterblatt,gííeben-

bIatt(l)en,93íattQnfal3, Stfiísbl.

Pahrbek, protuberantia, ^cfer-
(Medník).

Pápeitý. Viz Pýitý.
Paprsek, rádius, Straní.
Paprskovitý, radiatus

, flrabl*

bliimig. Kvítky krajní u spo-
luložnýoh, Oínnbbliimen.

Pavézka, vexillum
, gaí)nc (u

motýlovitých).

Paždní, subaxillaris, tDJnfelfláiib.

Pfecka, pyrena, 9ln^, Stnn.
Peekovice, drupa , Stcinfrucl)t.

Pe, truncus , (žíamm (vbec
celý strom).

Pentý,plumosus,feberartlg.Cmýr.

Pérko, pinula, ^ieberchen (u ka-
pradu).

Pérko, plumula, S3latt[eberc^en.

(Kel.)
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Pestik, pistillum, ber <Stemí)cI.

FtimužstvOy Penlandria. T. L. V.

Pilovitý, serratus, gcfdijt.

Pírko. Viz Pérko.
Plátek, petaluin, Q3liimenblatt.

Plazivý, repens, frifd)etib.

Pleva, palea,^clci)flQ)3pe.CTrávy.)

Pleva, supina, gluma, S3alg.

(Sáchorovité.)

Plod, fructus, prudit.

Plsf, tomentum, ^ilj.

Plgfnatý, tomenlosus, ftíjig.

Poddutý, concavus, coiicnt).

Podkonený,subapicular.(Osina)
' Podkovitý, podkovnatý, ungu-

latus, huffif.nformig.

Podobal ný, infersus, untfrftánb.

Podplodný, hypogynus.
Pohárovitý, poculiformis, bed)erf.

Pohlavní, sexualis.

Pokraj korunný, limbus, Saum.
Pokrývka, operculum, 3)e(fcl.

Poloobjímavý, semiumplectens,

bnlbumfafícnb.

Folospeený, dimidiatopinnatus,

baibqefifbcrt.

Položený, procumbens, nicbcr*

licgenb.

Poíta. Viz Rozštp.
Poltný, partitus, 5crtbcilí.

Podruha, \arietas , Sí)ielart.

Pošva, vagína, Sd)CÍbc.

Prašník, anthera, Staubbciltel.

(Rodidla.)

Pravidelný, regularis, rcgclmág.

Pehrádka
,
pepážka, septum,

dissipimentum, Sd)cibeiimnb,

Ciiicmanb. (U plodu.)

Peslen, verticillus, Quirí, SBir-

bel. (Kvtenství.)

Peslenatý, verticillatus, quirlf.

Pímý, rectus, qembc.
Prorostlý, perfoliatus, burd)^

itiadifcn.

Prostolupenný, polyphyllus, bicl-

bltterig.

Proslomalené, eleulherogynae.

einc freie ^nict)t.

Prostý. Viz Jednoduchý i Volný.
Protažený, elongatus,borgcjogen.

Protisený, pinnatifídus, fiebcr-

fbaltig.

Protisobný. Viz Vstícní.

Protispeený, jugaUis, opposite
pinnatus, glcicbgcficbcrt.

Proužek. Viz Pruh.

Prsten, viz Kroužek.
Prstnatý, dlanitý, digitatus, gc-

^ngert. (List.)

Pruhy, trj my, vittae, Síricmcn.
(Plod okoliák.)

Pruhovaný. Viz árkovaný.
Prut, vtev tenká, vimen ; v ji-

ném smyslu viz Lodyha.
Pukavý, dehiscens, Quffpriligcnb.

(Plod.)

Puška, puštika, pyxiduni, runbc
^apfcl. (Plod.)

Pouzdro, locutamentum, ^adí).

(Plod.)

Pyl, pel, ^^ollen, @íaiib.

Pýí, pubes, glaumí)aar.

Pýitý, pubescens
, flaumbaarig.

Pyskatý, labiatus, llppcnform.

Rapavý, drsný, asper, fcl)aif.

apík, pectiolus, Slattfliel.

apíkatý, petiolatus, gejlielt.

Rasy, medníky, plicae; též zá-

^ hyby, galtcn.

Rasy. Viz Jehnda.
Rašiti, pueti, aiiéfcbíagcn.

Repicovitý, hypocrateriformis,

tcllerfórmig (koruna).

epovitý, napiformis, rúbcilf.

(Koen.)
Ret, palatum, ©numcrt.

Rezový, zrzavý, ferugineus, roftf.

Rod, genus, éattung, <Sip})C.

Rodidla, organa sexus, ®c»
fcl)íecbt§tl)eilc, ®cíct)lea)t8org.,

Sltbcntbcile.

Roh. Viz Ostruha.

Rozísnutý, fisus, gcfpaltcn, auf»

gcfdilit^t.

Rozevený, divergens, bibergrb.

Rozklapený, platjenb, floffenb.

Rozsochaný , dychotom., ga-
bclfb.

Rozštp, polta, fissura, (Sbnííe.

Roztroušený, sparsus, serfíícut.
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Rub, pagina siiiistra, bic uutere

©fiíe.

Ruiky. Viz Uponka, Uponek.
Rourovitý, tubulosus, rDÍ)riq.

Ružilia, rosetta, rosa, Siofcttc.

Rznopohlaví , Idiogynia , gc»

trcniite ®cfcl)lcct)tcr.

Samí, masculinus, mamilicl).

Samicí, femineus, Inciblich.

SbíhaYý,decurrens,l)ernblaiiícnb.

Sdvojený, binatus, sluei^aljUq.

Sedavý , sessilis , fitscnb; bez
stopky neb nožky.

Sedlo, ter, stylopodium, Sícin?

í)el}3olíicr (u okolinatých).

Sedmimužstvo, Heptandria. T,
Lin. VII.

Semenice, zárodenice, tropho-

spermum, placenta, recepta-

culum, @amentragcr ; místo, na
n niž semena upevnna jsou

v tobolce.

Semeník, vajeník , ovarium
germen, ^•nicl)tfllotCll.

Semeno, Same.
Síovaný, reliculatus, iictjabcrifl.

Sífkovilý, retiformis , nctjíorni.

Síožilnatý. Viz Síovaný.
Sklípkovatina, cellulae, ^fí^ílE^^^-

Slamožlutý. Viz Drumínový.
Složený, compositus, siifainmcil^

Sloupek, columna, bic Slile;

trubka ze srostlýcb nitek ty-

inkovitých.
Sn(, pjilea, Sprcublattcl)eii; u

spoluložných.

So chalý, vidlinatý, furcatus, bi-

urcus,i3abclf., gabclftU., gQbclfp.

Speený, pinatus, cjcficbcrt.

Spod, basis, ©riiub.

Spodený, basilaris. (Osina.)

Spojenonitní, gamostomones (v

Tiíde Lin. 16. 17. 18).

Spojenoprašní, gamantherae (v

T. 19. Lin.)

Spoluložní, compositiflorae, JU'

fainmciuicfctstc žBlumen.

Spoluložstvo , Syngenesia. T.
Lin. XIX.

Srostlolupenné kv., gamophylla,
monopetala, cinblattrige.

Srostloprašné.VizSpojenoprašn.
Srpovitý, falcatus, ficielformig.

Srsf, hirsuties, ^aare.
Srstnatý, hirsutus, baarig.

Stávec, annulus, ^^aailclftc\trub-

ka u pyskatých).

Stéblo, culmus, ^alm. (Trávy.)
Stopka, pedunculus, 33lumnifr.
Strboul, capitulum, ©JjiriC.

Stedosloupec, semenice slou-

pecní, columna, aiiittclfdlllc.

Stední žilka, nervus medius, lon-
gitudinalis, SJiittclncrb. (List,

sešuíka.)

Stechovitý, imbricatus, bad)3ic^

gclformig.

Stelovitý, sagiltatus, j3fcilfortr..

Stídavý, alternus. lriccl)felftanb..

Strmlka. Viz Cnelka.
Strojený, ternatus, bvcÍ5aI)íig.

Struk, lomentum, ^filfc.

Stvol, scapus, Sdíaft.

Styka, styná plocha, bicho.
paginae contiguae,giigen jíddi.;

k. p. pi plodu okolinatých.
Sudospeený. Viz Protispeený.
Soumatené , symphyogynae

,

bic prudit mít ber Siiimeii-

bulíc ticrUiacl)fcn.

Sourodnictvo, Gynandria. (T.
Lin. XX.)

Soustava, systema, ©l)fíem.

Svazený, fasciculatus, biiid)Clf.

Svazek, fasciculus, Siflfctld.

Svraštlý, rugosus, riiiijlid).

Sašina, ttina, rákosí.

Sestimužstvo, Hexandria. Tída
Lin. VLv

Sesulinka, silicula, 3cI)otíd)eil.

Sesulka, siliqua, Sd)Ottc.

Sev, sutura, BM)t.
Sídlovitý, subulatus, cuspídatus,

,. íDfricincnfonnig.

Sípovitý, hastatus, f})ie§f5vmig.

Šiška, conus, strobilus, 31^}^^"-

Sklebivý, personatus, maéfiit,

g (iljiif r.b. Ústí zavené.
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Skoepina, putamen,9íilÍ3f(J^aa(e.

,
(Oech.)

Slahoun, sarmenluni, ^Klií^c.

Siiorky, žebra, striae, ^Kicfcril.

S5ra semenní, uniculus umbili-

^ caris, Snineiifírniií:!, Síabclfír.

Spi;>tý, acutus, fttitjiq.

Sttcovilý, penicillaris
, piiifrlf.

Šttiny, setae, Sorftcn.
Sttinovilý, setaceus, borflcuf.

Šttinatý, selosus, bprftig.

Stítovitý, peltatus, scutatus (fo-

^ liuni pellinervej, íd)ilbfovm.

Supina, squama , £cl)UÍ)}3C (li-

^ steny šišek).

Supina, síjuamula neclarifera,

í?ouiii9fct)ni)lJc.

Šupinatý, squamatus, fd)Ul3}3Íq,

Šupinovitý, squaniosus, fcljllp-

^^
iJcnartiii. (mýr.)

Tajnosnubstvo, Cryptogamia.
Ter, discus, (2cl)eibc: též sedlo

u okolinatýen.
Terovitý. Viz Stítovitý.

Terový, discoideus; flosculos.:

!£c!)eibcnblumcii (Spolusložné;
Tlaniatý, rigens (rictus), racl)en--

fórni. (Oustí nezavené.)
Tobolka, capsula, 5\aí}fcl'

Toivý, volubilis, it>inDbar.

Tepenatý, finibriatus, C]fh"aii5í.

Tres, calamns, S^ahn (u šáclio-

rovitých).

Trn, spina. Doill ; z deva vyrostl.

Trojboný, trigonus, brcifcitiii.

Trojhranný, triqueter, brcifantit,].

Trojmužstvo, Triandria. Tída
Lin. III.

Trojspeený , tripinnatus, brci^

fa) ciefifbcrt.

Trojuhelný, triangulus, brciccftci.

Trojženstvo, trigynia. R. L, III.

Trubkovitý, rourovitý.

Toulec, spatha, S3luinciifcí)c{bc.

Tyinky, staniina, Sínubgcfaf^c.
Úmyslný , artificialis , fúiiftliii).

Úponka, rirrhus, 3íaiien.

Uatý, truncatus, abgefliit^t,

Uzlily, uodosus, fnotig.

Úžlabíko, axilla, SSlattluitifcl.

Užlabní, axillaris, iDtufclftanb.

Vajeník. Viz Semeník.
Vejitý, ovatus, citormiii. ciriiiib.

Vjí, frons, SCcbcl. (Kaprad.)
Vnec, corona, SífbcilfioilC.

Vtvitý, ramosus, aftig.

Vidlinatý, sochatý, bifurcus,

qabelfpniíig.

Vlasatý, pilosus, bef)ant.

Vláseniko , radicula , íibrilla,

gQferil. (Koen.)
Vlásenitý, íibratus, fafcriii.

Viásenka. Viz Cmýr.
Vlna, lana, ©ollc.
Vlnatý, lanatus, iDOÍlig.

Vlnitý, undulatus, lucllii].

Volný, prostý, nesrostlý, frcijiC'

l)enb.

Vetenovitý, fusiforiis, nioí)rcil'

formicj. (Koen.)
Vrcholík, cynia, Xiiiqbolbc, '^l]'

ícrbolbc

Vezaný, iucisus, (ingefcí)nittcil.

Vrubovaný, crenatus, cicfcrbí.

Vstíivavj', adscendens, aufftcigb.

Vstavaovitý, orchideus.

Vstícní, oppositus, cicgciiflanbig.

Vstoupavý. Viz Vstávavý.

Vtoený, involutus, introvolutus.

ciiigcrollí.

Vousatý, barbatus, bdríig.

Výbžky. Viz Výhonky.
Vydlený, excavatiis, au9gcl)5t)lí.

Vyhlodaný. vykousány, erosus,

gejncfí.

Výhonky, stolones , ílagella,

SUišlaiifcr.

Vyhrnutý, vyvinutý, vytoený,
evolulus, iimgcioUt.

Vykrajovaný, vykrojený, repan-

dus, au6gcfd)\i3ciu.

Vykroužený, retusus, auSgcrailb.

Výez na ose, dens racheos,

5lu&fcl)ilitt. (Dlek; Trávy.)

Vyíznutý, eniarginalus , fpi^ig

auSqcraubcí.

Vyšinuly, íoiípringciib, íicrau§--

gefrtilucift; k. p. kališní cípy

na Helianthemum.
Vyšterbený. Viz Vyhledaný.
Vztýený, erectus, aiifrcct)í.

Záhyby, plicae, galtetl.
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Zádržka, carpophorum ^rucl)t-

baltcr.

Zákonitý, acuminatus, 3liQcfJ)it5t.

Zákrov, anthodium, calix com-
munis, ber Qcmcinfcl)afíll(l)c

^Úá) (spoluložné).

Zákroveek, caliculus, ber u^crc
íleldi.

Zakrplý, imperfectus, aborti-

vus, nanus, bevfúmmert, íWerg.

Zavitý, spirahs, fpiral--, fct)necfení

íormig.

Zoban, rostrum, @(f)nabcl.

Zostený. Viz Zákonitý.

Zpružka. Viz Kroužek. (Kaprad.)
Zstihaný. Viz Vezaný.
Zubatý, dentatus, qeáál)nt.

Zvonkovitý, zvonitý, campanu-
, latus, glotfig. glocfeníórmig.

Zalud, glans, Sic^el.

Zebra, striae, 9iicfeii. (PÍ. okol.)

Zebro, píní žila na list, ner-
vus lateralis, véna, 9ítjJÍ)e.

Žíla, véna, nervus longitudina-

lis, Sfíerb.

Zlábkovitý, canaliculatus , tin<

^ nig, rinnenformig.

Žláza, glandula, írfe.



Tabiiie í.

k uren ;' rodu rostliny.

1. Rostliny jevnosnubné, v jejichžto kvtech se totiž ty-
inky a nlky rozeznati mohou. 2.

Rostliny tajnosnubné, pi nichž rodidel nevidno. 729.
2. Více kvítk v jednom spoleném kalichu ili zákrovu. 3.

Žádný spolený zákrov: kvítky osobitné. 4.
3. Prášníky v trubku, již nlka prochází, srostlé: kvty

spoluložné. 663.

Prášníky volné. 4.

4. Kvty tyinkami i nlkami opatené; rostliny obojaké
neb dvouspolné. 5.

Jiné kvty s tyinkami, jiné s nlkami; rosUiny rzno-
pohlavní. 593.

5. Kvty dokonalé, to jest mající i kalich i korunu. 6.

Kvty bu jen kalich, bud jen korunu , bud nic toho
nemající; rostliny nedokonalé. 420.

6. Koruna srosUolupenná, totiž v jeden celek srostlá. 7.

Koruna prosto- neb mnoholupenná, z více nespojených
lupenu složená. 158.

Koruna srostlolupenná.

7. Semeník voln stojící na dn kalicha, takže jeho boky
nejsou s ním srostlé. 8.

Semeník pod kalichem, aneb s kalichem srostlý. 138.

1



2 Koruna srosllolupciiná.

8. Koruna pravidelná, jejíž pokraj bud celý jest, bud ve

stejné cípy rozdlený neb rozeklaný. 9.

Koruna nepravidelná. 86.

9. 2—3 tyinky. 10.

4 tyinky. 14.

5 tyinek. 25.

Více než 5 tyinek. 73.

10. 1 semeník. 11.

4 semeníky. Cípy koruny trochu nestejné. 108.

11. Ker neb strom. Koruna trubkovitá, 4klaná; 2 tyinky. 12.

Bylina. Cípy koruny trochu nestejné. 89.

12. Tyinky z trubky vynikající. 13.

Tyinky vnit trubky zavené. Tobolka 2pouzdrá, 2

klapená, 4semenná. Syringa. 304.

13. Kvt žlutý. Malvice neb peckovice pometáním Isemeuná.

Olea. 303.

Kvt bílý. Malvice erná, 2pouzdrá, 2— 4semenná.

Ligustrum. 309.

14. 1 semeník. 15.

4 semeníky. Koruna trochu nestejná. 111.

Poznám. Pi Spoíši (Verbena) 4 tyto semeníky teprv

v as zralosti se rozdlují, byvše v as kvtu tuze je-

št spojeny.

15. 4 blizny beze nlky. Koruna kruhovitá. Malvice 4se-

menná. Ke bodlavých vždy zelených list, llex, 306.

Mén než 4 blizny neb nlky. 16.

16. Bezlistná pnivá rostlina. 27.

Listy z koene neb prutu. 1 7.

17. Trubka koruny se semeníkem srostlá-, 2—3 lupeny ne-

listy^ 1 nlka s bliznou šttcovitou*, tobolka 1 —

2

semenná. Klas skupený, brunokvtý. Sanguisorba, 432.

Koruna se semeníkem nesrostlá. 18.

18. Kalich 4dílný, 19.

Kalich 5dílný. 22.

19. Tyinky daleko z koruny nící; 1 nlka: koruna má-

zdrovit prohledná, s- trubkou válcovitou a 4 ponejvíc

vyvrácenými cípy; tobolka 2—4 pouzdra; kvtenství kla-

isovité. Plantago. 205,

Tyinky z koruny nenící. 20.
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20. Tobolka kolern pukající, mnoliosemeniiú. Koruna velmi ma-

I
lá, mnohem kratší než kalich. Ceiitnnculus, 214,

t • Tobolka 2klapená, mnohosemenná. 21.
21. Trubka koruny kulatá, baíikovitá. nlka nerozdlená

Bhzna jednoduchá, ledva vykroužená. Prášníky po roz-
puknutí nesvinuté. Kvt žlutý. Exacum. 313.

Trubka válcovitá. Blizna patrn 2klaná. 53.
22. Kvítky v mnohohipenném zákrovu plevitými šupinami

promšené, 1 semenné. Koruna trubkovitá, asto nestejn
^^^?"^- Globularia. 208.

Žádný zákrov. 23.

23. Mimo 5 lupen ješt 2 pnlistky neb listeny. Koruna
trochu nestejná. 95.

Kalich bez palistk. 24.

24. Koruna zvonkovitá, pravideln Sklaná. Tobolka 1 pou-
zdra, 2klapená, s mnohými na sloupkovité semenici upev-
nnými semeny. Jeden pár tyinek hloubji stojící než dru-
^^^' Limosella. 233.

Koruna trubkovitá aneb bankovitá, trochu nestejná 106
25. 1 semeník. 26.

2 semeníky. 54. ^

• 4 semeníky, které už v as kvtní se oddlují. (Jen
pri otoníku, Heliotropium, jsou semeníky slepené až do
asu zralosti.) 56.

26. Ke. Tobolka 2—5 pouzdra, mnohosemenná. Tyinky na
semeníku. Koruna zvo.nkovitá.

Kalich 5klaný. Azalea. 318.
Byhna, aneb ke s plodem malvinatým neb jahodna-

tým. 27.

27. Listy zcela chybí. Prut pnivý, nitný. Koruna trubko-
vitá neb bankovitá, 4— 5klaná: 4—5 tyinek, a pod t-
mito tolikéž šupinek; 1—3 nlky; tobolka 2—4semenná^

Cusciita. 300.
Listy z koene neb na prutu. 28.

28. Koruna kruhovitá aneb nálevkovitá s rozesteným na
plocho krajem. Tobolka 1 pouzdra, na špici 5klapená, aneb
2klapená, lOzubá, mnohosemenná. Prášníky asto tém
srostlé. (Stvolse 7-10 ržovými kvty v okolíku, jenž

I
••
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3—5 kopinnými listy obesten jest. Listy dlouze no-

žené, ledvinit lalocné, pilovité. Cortusa 215.

Kvt a listy jinak spoádané. 29.

29. Ke trnitý, položený. Koruna trubkovitá; hrdlo brvami

tyinek zavené-, tyinky zdélí koruny. Malvice 2 pouzdra,

mnohosemenná, vejitá, žlutoervená. Kalich 2— 3 klaný.

Lycium. 276.

Koví beztrnné aneb bylina.^ 30.

30. Listy bud koenní , bud prutní , stídavé neb dvojité,,

t. j. po dvou na tétýž stran prutu; bud stvol šupinatý. 31.

Listy protisobné ili vstícné; aneb peslenaté. 49.

31. Kalich z mnoha na sob ležících šupin složený. Kvítky

v kulatou hlavu skupené. 685.

Kalich 5klaný neb Sdílný. 32.

32. Koruna na celém povrchu kosmatá, aneb po kraji dlou-

ze brvitá, aneb s mnohoklanými cípy. Tobolka 1 pouzdra,

mnohosemenná. 33.

Koruna holá, nanejvýš u otvoru trochu chlupatá, aneb

velmi útle brvitá. Jejích 5 cíp nerozdleno, aneb kaž-

dý 2klaný. 35.

33. Cípy koruny nerozdlené. 34.

Cípy koruny ve více árkovitých dríp rozdlené. To-

bolka pokrývkou a lOzubým otvorem pukající. '
|

Soldcmella. 222.

34. Celý povrch koruny kosmatý. Blizna plítce vykroužená;

Tobolka 2klapená. ^

Semena podél stedu klapek vnit upevnná.

Menyanthes. 309.

Jen hrdlo vousaté a kraj brvitý. Blizna 2dílná. Tobol-

ka nepukavá, však 2 švy znaená, podél nichž semena

po obou stranách ve dvou adách pipevnna jsou.

Villarsia. 310.

35. Stvol nahý neb šupinatý, aneb listy pod vodou. Tobol-

ka Ipouzdrá, 5 neb 10 zuby neb klapkami puka-

jící. etná semena na stedním sloupci. 36.
j

Prut s listy stídavými neb dvojitými. Malvice, neb ví*

cepouzdrá tobolka. 40. 1

36. Kraj kvtu rozestený neb vztýený : trubkji válcovitá,

Blizna hlavatá. 37.
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Pokraj kvtu podvinutý, vyvrácený: trubka zvonkovitá.

Cnlka špiatá. Cyclamen. 2i6.

37. Kalich až na dno 5dílný. Hrozen s vtvemi peslenatými.

Hottonia, 218.

Kalich není pes polovici klaný. Tyinky mezi sebou

nespojené. Okolíky s malými obaly, aneb stvol Ikv-
tý. 38.

38. Koruna k vrchu pod pokrajem nabraná ili souže-

ná. Kvty male', nejvíc bíle'. 39.

Trubka bez nábru v pokraj se rozšiuje. Pnmula. 220.

39. Tobolka chdo— te'm 5semcnná. Blizna plocho vtlaená,

hlavovitá. Koruna epicovitá , 5klaná. Stvol malými, pilo-

vitými listy strechovit pokrytý. Aretia. 213.

Tobolka mnohosemenná, 5. klapkami pukající, 1 pouzdra,

kulalo-vejitá. Blizna hlavatá. Koruna epicovitá, v hrdle

žlázkami zavená. Stvol nahý neb kosmatý. Androsace. 212.

40. Cnlka s 3—3 pi iíplne'ni rozvinu rozevenými bliznami.

Semena na stedním sloupci. 41.

Cnlka s jedinou nerozdlenou aneb vykrouženou aneb

ze 2 na sob ležících ploch složenou bliznou. 42.

41. 3 blizny. Koruna s krátkou, širokým dolejškem tyinek

zavenou trubkou.

Tobolka Spouzdrá, Sklapená, mnohosemenná. Pehrádky

z prosted klapek vycházející. Polemoniiim. 301.

2 blizny. Koruna zvonkovitá, nálevkovitá, ásnatá, té-m nerozdlená. Tobolka 2pouzdrá, 2klapená. Pehrád-

ky z kraj klapek vynikající, nkdy nedokonalé. Pou-

zdra 2seiuenná. Convohulus. 399.

42. Koruna zvonkovitá aneb nálevkovitá. 43.

Koruna kruhovitá aneb docela s krátkou trubkou. 47.

43. Koruna zvonkovitá, plítce oklaná , tupá, 3krát delší ka-

licha. Kalich zvonkovitý, Sklaný, nadmutý, hladký. Tyin-

ky pi samé nlce. Tobolka kolem pukající, kížem ár-
kovaná. Cnlka odpadavá. Scopolina. 279.

Koruna bud nálevkovitá , aneb kratší než pedešlá, a-

neb malvice. 44.

44. Koruna šikmo sestižená, nerovno 5k]aná, tak že dolejší

náez hloubji vniká.
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Tyinky v síranu nachýlené. Tobolka 2pouzdrá, kolem

pokrývkou pukající. Hyosciamus. 275.

Koruna pravideln, stejn klaná. 45,

45. Koruna zvonkovitá, bez záhyb. Tyinky v oblouk ski-

vene' kosmatými dolejšky hrdlo koruny zavírají. Malvice

^ ve zveliene'in kalichu. Atropa. 273.

Koruna nálevkovitá, ásnatá. Tobolka 4klapená. 46.

46. Kalich i po odkvtu stálý. Blizna nerozdlená, nanejvýš^

vykroužená. Nicotiana. 277.

Kalich odpadavý, takže jen okrouhlý jeho dolejšek pod

plodem zstává. Blizna ze 2 ploch složená.

Datura. 274.

47. Tyinky odchýlive', dílem hustou vlnou pokryté. Tobol-

ka 2pouzdrá, 2klapená. Verbascum, 272.

Tyinky s prášníky k sob naklonnými. Malvice. 48.

48. Kalich, v as zralosti nadmulý, malvici obestírá. Prášní-

ky podél pukající. Stopky jednotlivé, tkvte.

Physalis. 278.

Kalich stejný, nemiiitelný. Prášníky v trubku nlku
obkliující spojené, na špici dvma dírkama pukající. Kv-
tínství v chocholíku. Solanum. 280.

49. Blizna jednoduchá. wSemcník kulatý. Tobolka 1 pouzdra,

semena na stedním sloupci, 50.

Blizna dvojitá. Semeník obdélný. Tobolka 1 pouzdra, 2

klapená. Semena na klapených do vniti' zahnutých kra-

jích. 52.

50. Listy na konci prutu peslenat sestavené, z jejichž

stedu stopky kvt vynikají. Tobolka nepukavá. Obyej-
n více nežli 5 tyinek. 83.

Lisly vstícní, aneb mnohonásobn peslenaté. 51.

51. Tobolku na špici s 5—10 zuby, pukavá. Kvt žlu-

tý. Lysimachia. 219.

Tobolky ili puštika kolem s pokrývkou pukavá. Kvt
ervený neb modrý. Anagallis. 211.

52. Obrvené medníky nadolejšku každého z 5 cíp korunních.

Koruna kruhovitá. Swertia. 315.

Bud žádné, bu nebrvité medníky. '53.

53. Prášníky po rozpuknutí do závitku stoené. Koruíia ná-
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levkovitá s tenkou trubkou, ponejvíc ržoervená.
Erijthraea. 312.

Prášníky pímé. Gentiana. 314.

54. Cnlka šídlovitá, špiatá. Semeníky dvojuzle'. 71.

Cnlka s hlavatou neb štítovitou bliznou. Dv ohde'l-

né, podélným švem pukající, málosemenné tobolky. 55.

55. Koruna trubkovitá, s pokrajem rozesteným, 5 dílným,

trochu šikmo stoeným; 2 semeníky s jedinou spolenou
cnlkou a 2 žlázkami medními. Semena bezmýiitá.

Vinca. 308.

Koruna kruhovitá, 5dílná. Blizna veliká, tup 5 branná.

Tyinky ve válec srostlé. Mezi tyinkami a korunou
5clánkový kroužek. Semena cmýitá. Cynanchiim. 370.

56. Hrdlo koruny 5 klapkami neb šupinami, cHi jazyky

zavené. 57.

Hrdlo koruny bez jazyk, aneb brvilými šupinami ob-

sazené. .66.

57. Koruna kruhovitá, plochá. Jazyky vykroužené. Tyinky
2klané. Semena u dolejška bez jamky neb didku.

Borago. 284.

Koruna v trubku siížená neb obdéln baíikovitá. 58.

58. Jazyky tupé neb vykroužené. Trubka koruny mnohem už-

ší, než její rozestený pokraj. 59.

Jazyky šídlovité, zašpiatné, v kužílek skupené. Trub-

ka jen málo užší než pokraj koruny. Nažky na dolej-

šku tlustým krajem obalené, uvnit vydulené.

Symphytum. 297-.

59. Cnlka voln stojící mezi 4 semeníky ; tyto jsou jeR

dolejškeni svým ke dnu kalicha pipevnny. 60.

Semeníky svými boními hranami, aneb vnitními

stranami svých kraj k dolejšku cnlky pipevnné , te-

dy cnlka nestojí voln uprosted nich. 62.

60 . Jazyky holé. Nažky na dolejšku nevydlené.

Myosotis. 203.
Jazyky pýité. 6í.

61. Nažky u dolejška vypuklým krajem otoené , vnit vy-
dulené.

Kvt modrý neb ervený. Anchusa. 281.

Nažky bez kraje, dole plohé. Kalich až na dno d-
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leny. Kvt žlutobílý. Lithospermum officinale. 290.

63. Kalich po odkvtu plochostlacený, zveliený, chobotit

vyštrbený, lOzubý. Rostlina zpt vyvrácenými háky
drsná a lípnoucí. Asperugo. 282.

Kalich i po odkvtu pravidelný, 5uchý. 63.

63. Nažky kídlate', širokou prohlednou mázdrou obroubené,

hladké', leskle', trochu dupne. Jazyky stlaené', vykrou-

žené, purpurové.

nlka šídlovitá, 4hranná, 2krát zdélí kalicha. Koruna

nálevkovitá, trubkovitá, s trubkou 5hrannou prismatickou.

Pokraj koruny Sdílný, s úrkovitými tupými ústy. Ka-

lich kosmalý, vlnatý. Mattia 292.

Semeníky bezkrídlé, aneb jinak uspsobené. 64.

64. Nažky mís ovité, s mázdilým do vnit vtoceným krajem.

^ Omphalodes. 294.

Nažky nikoli mísotvárné. 65.

95. Nažky tíhranu jehlanité, pichavkami obrvené.

Echinospermnm. 287.

Nažky okrouhlé neb ovální, na pední stran ploché.

Cynoglossum. 286.

66. Koruna s pokrajem patrn od trubky odstaveným, epi-

covitá neb nálevkovitá. 67.

Koruna od dolejška ])omalu se rozšiující, bahkovit

trubkovitá aneb zvonkovitá 70.

97. Nažky ped zralostí srostlé, jeden semeník pedstavu-

jící. Koruna mezi ústím ásnalá. Heliotropium. 289.

Nažky už v cas kvtu rzné. 68.

68. Trubka korunní trochu šikmá, kivá. Nažky u dolejška tUw

stým krajem obalené, u vnit vydlené. Kvt brunocerve-

ný. Hrdlo 5 obrvenými šupinami obsazené, však nezastené.

Lycopsis. 291.

Korunní trubka pímá. Nažky bez kraje a dlku. 69.

69. Kalich není pes polovici, 5klany. Pulmonaria. 296.

Kalich až na dno Sdílný. Lithospermum. 290.

70. Koruna pravidelná, válcovitá, zvonkovitá. 71.

Koruna nestejn vezaná, tém 2pyská, hoejší dva

cípy delší.

Tyinky nestejné, prášníky piokrouhlé.

Ec/uum.. 288.
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71. Nažky po dvou srostlé. Koruna u pokraje bakovitá,

s hrdlem oteveným. Kalich Sdílný, nestejný; 5 jamek u do-

lejška trubky.

Prášníky stelovité, trochu vroubkovane'. Rostlina na-

modralá. Cenjnthe. 285,

Nažky 4 rftzne'. Koruna zvonkovitá. 72.

72. Koruna zvonkovitá, bakovitá, s hrdlem oteveným. Kvt
žlutý neb bílý. Rostlina šttinatá. Onosma. 295.

Koruna zvonitá, trubkovitá, s trubkou válcovitou. Hrdlo

otevené, a 5 brvitými šupinami ili šttikami obsazené.

Kalich zvonkovitý, ústy nestejnými, dole prismaticky

5hranný ; nélka nitkovitá, zdéli kalicha, s tupou vykrouže-

nou bliznou; ó kratších tyinek v trubce koruny. Kvt
blankytný. Bessera. 283.

73. 6—10 tyinek. 74.

12 neb více tyinek. 85.

74. Koruna 4— 5uchá a dvakrát tolikonitná. 75.

Koruna 6—neb víceuchá, tolikonitná. 82.

75. 1 nlka. 76.

4—5 nlek. 81.

76. 8 tyinek. Koruna 4klaná neb 4zubá. Tobolka 4 pouzdra,

4klapená.

etná semena na sloupkové semenici. 77.

10 tyinek. 78.

77. Kalich dvojnásobný, vnitní brvitý, delší než koruna.

Prášníky s 2 ozubenými pívsky na dolejším konci.

Listv vstícní, stelovité. Calluna. 319.

Kalich prostý. Listy peslenaté. Erica. 320.

78. Koruna tém až na dno dlená. 224.

Koruna 5zubá neb 5klaná, vejitá neb zvonkovitá. 79.

79. Malvice peckovice 5zrná. Koruna vejitá, 5klaná, u do-

lejška prozraná. Lisly žilosítn^té. Arctostaphijlos. 317.

Tobolka Spouzdrá, óklapená. 80.

80. Koruna kruhovitá, nálevkovitá. Tyinky sehnuté. Tobol-

ka- 5hranná, 5pouzdrá, mnohosemenná, s pehrádkami kraj-

ními, totiž z kraj do vnit vehnulých klapek pošlými.

Kalich Sdílný. Rhododendron. 323.

Koruna zvonkovitá. Sklaná, mén více vejitá. Práš-

níky 2rohé, prosté neb osinaté, svsité. Tobolka 5pou-



10 Koruna srosllolupenná.

zdrá, klabnosemenná, pehrádkami píními na stedu kla-

pek. Kalich 5dilný , barvitý, velmi malý.

Andromeda. 316.

81. Kalich 5dílný, Koruna s 5 na dolejškii prostedkem

zoubk spojenými, ostatn rozdlenými lupeny. 260.

Kalich 2—Sdílný, srostlý s dolejším dílem semeníka.

139.

82. Blizna jednoduchá. 83.

Blizna dvojitá. 84.

83. Tobolka nepukavá, 1 pouzdra; etná semena na stedním

sloupci. Kalich 5— 9dílný; koruna hluboce 5—9dílná;

5— 9 tyinek. Kvt bílý. Listy te'm všecky na vrcho-

lí jednoduchého prutu. Trientalis. 223.

Tobolka na špici mnohými klapkami pukající. Kvt žlutý.

Viz výše 51. Druhové z Líjsimachia 2i9.
84. Kalich až na dno v 8 árkovitých, od sebe vzdálen

stojících uštu rozdlený. Koruna trubkovitá s Sdílným

rozloženým pokrajem; 8 prášník, tobolka 2klaná, 1 pou-

zdra; semena na krajích do vnit vtoených klapek sedící.

Chlora. 311.
Kalich 6—8zubý až na dno nedlený; aneb kalich jen

na jedné stran na zpsob pošvy rozklapený. Koruna pa-

likovit zvonitá aneb kruhovitá. Viz výše 53. Nkteré
druhy z Gentiana. 314.

85. 12—24 nespojených tyinek. Pólo tolik na dolejšku

trochu se spoludržících lupen. 320.

Mnoho tyinek, jejichž nitky srostlé jsou v trubku nlky
otáející. Dolejšek trubky této spojuje i 5 onch ostatn
zcela rzných plátk. 261.

86. 1 semeník. 87.

4 semeníky (které pi spoíši .(Verbena), teprr v as
zralosti se rozstupují.) 108.

87. Tyinky všecky aneb dílem srostlé. 284. ,

Tyinky volné. 88.

88. Kvtiny v spoleném kalichu. 22.

Žádný spolený kalich. 89.

89. 2 tyinky. 90.

3 tyinky. Cnlka 3dílná. Kalich 21upenný. Koruna ná-
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levkovitá, trochu nestejná. Tobolka jednopouzdrá, Sklapecná,

Sseinenná. Montia. 416.

4 tyinky, z nichž 2 delší. 93.

5 tyinek. 44.

90. koruna ostruhovitá, 2pyská. Tobolka 1 pouzdra; semena

na kulate'm, voln stojícím lužku upevnná. 91.

Koruna bez ostruhy trochu nestejn dlená. Tobolka

2pouzdrá. 92.

91. Kalich 5 klaný. Tobolka pólo 2 klapená.

Finguicula. 209.

Kalich 21upennÝ. Tobolka kolom pukající.

Utricularia . 2iO.

92. 2 tyinky. Koruna 4dílná, dolejší cíp obyejn trochu

užší. Kalich 4—Sdílný. Veronica. 234.
4 tyinky, z nichž 2 kratší a bez prášníku. Kalich 5-

lupenný s 2 palístky. 95.

^3. Rostlina bezlistá. Tobolka 1 pouzdra. Koruna 2pyská.

Prut šupinatý. 94.

Rostlina list obyejných. 93.

í)4.Voln stojící vejcitá žlázka z pedu na dolejšku semení-

ka. Kalich zvonkovitý, asi k polovici ve 4 stejné zuby

klaný. Koruna po odkvtu neoddluje se od sve'ho do-

lejšku. Lathruea. 225.

Žádná voln stojící žláza. Kalich astji 2lupenný, s ce-

lými neb klanými lupeny ; též i nkdy 4—5klaný, llu-

pemiý. Koruna po odkvtu oddlí se od svého žláznaté-

ho dolejšku, ac hned neodpadne. Orobanche. 226.

%X). Koruna trubkovitá, s 4dílným, trochu nestejným pokrajem.

Dv kratší tyinky bez prášníku. Kalich 5lupenný s 2

palístky, aneb 7 lupenný. Tobolka 2pouzdrá.

Gratiola. 238.
Koruna. Tyinky s dokonalými prášníky. Tobolka

(s výminkou lindernky a hornice) 2pouzdrá. 96.

9(5. Kalich 21upeiiný, 2klaný. Koruna Ipyská, sehnutá, 3-

klaná. Tyinky kosmaté. Acanthus. 298.

Kalich víceklaný. Koruna 2pyská. 97.

97. Kalich se 4 celokrajnými ušty. 98.

Kalich s 5 ušty neb lupeny, neb i s mén než 5, však

vezan vrubovanými ušiv. 102,
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98. Kalich nadmutý, vejcitý, širší než koruna, stlaený.

Semena plochá, mázditým krajem otoená .

Rhinanthus. 23 í.

Kalich nikoli nadmutý, trubkovitý. 99.

99. Tobolka 1 pouzdra, Isemenná, kulatá. Hoejší pysk 2klaný,

Kvt žlutý. Tozua. 232.

Tobolka 2 pouzdra. 100.

103. V každe'm pouzde 1 — 2 hladká semena. Kraj hoejší-

Tio pysku podvinutý. Melampyrwn. 229.

Ob pouzdra mnohosemenná. 101.

101. Semena na jednom z kraj, nkolika mázditými kí-
dly potažená. Bartsia. 227.

Semena pode'l útlými bezkídlými žebry obložená.

Euphrasia 228.

(Viz spolený rozbor 2 tchto rod pod Euphrasia.)

102. Koruna u dolejška hrbovitá neb ostrohovitá. Kalich

hluboce Sdílný.

Tobolka na špici nkolika, klapkami neb dírkami pu-

kavá. 103.

Dolejšek koruny bez hrbu neb ostruhy. 105.

103 . Hrdlo koruny nící dásní dolejšího pysku zave-

no. 104.

Hrdlo otevené'. Dolejší pysk bez dásn.
Atiarrhinum. 235.

104. Koruna na dolejšku hrbovitá. Antirrhinum. 236.

Koruna ostruhovitá. Linaria. 239.

105. Koruna kratší než kalich. Tobolka 1 pouzdra; etná se-

mena na sloupení semenici. Lindernia. 240.

Koruna delší kalicha. 106.

106. Koruna te'm kulatá, s krátkým pokrajem. Hoejší pysk

delší, 2klaný : dolejšího pysku stední cíp zpt vyvrácený.

Scrophularia. 241.

Koruna obdélná. 107.

107. Koruna šikmo zvonkovítá, otevená, s nestejným, plitce

vezaným pokrajem. Kalich hluboce Sdílný aneb 51upenný.

Digitalis. 237.

Koruna llamatá, s hoejším pyskem dutým (prápor) na

zpsob pílby neb srpu.
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Kalich castji s cípy vrezan vrubovanými , však i

celokrajnými, obyejn nadmulý. Pedicularis. 230.

108. 2 tyinky. 109.

4 tyinky, z nichž 2 delší. 110.

5 tyinek. 70.

109. Koruna te'm pravidehiá, trubkovitá, 4klaná', širší onen

lalok vykroužený. Lycopus. 242,

Koruna tlamatá. Tyinky napí k stopece pipevnné.

Kalich 2pyský. Saltia. 243.

110. Kalich hranatý, Sklaný, nepyskatý. Hoejší pysk koru-

ny položený, stlaený, kosmatý. Plilomis. 267.

Kalich nehranatý, aneb rostlina jinak spoádaná. 111.

111. Tyinky a nlka, v trubce koruny skryté. 112.

Tyinky a nlka, aneb aspo tato, vynikající z trub-

ky až do hrdla. 115.

112. Kalich u vrchu s malým pívskem, jímž po odkvtu
co víkem se zakrývá; jeho krátké zuby po odkvtu se

vespolek svírají. Lavandula. 262.

Kalich bez pívsko neb pokrývky. 113.

113. Koruna s úzkou trubkou a rozprosteným Sklaným

pokrajem; ušty nestejné, dolejší vtší. Nažky 4 v as zra-

losti teprv se rozstupující. Verbena. 224.

Koruna patrn tlamatá. 114.

114. Nažky tupohranné, u vrchu tup zaokrouhlené. U domá-
cího druhu je kalich 2pyský; hoejší koruny pysk ne-

rozdlený. SideriHs. 269.

Nažky oste Shranné, u vrchu ufaté. Kalich trubkovi-

tý s 5 neb 10 zuby, které nejsou ve 2 pysky roz-

dlené. Hoejší pysk koruny 2klaný, vztýený.

Marrubium. 264.

115. Tyinky hned od dolejška vedle sebe rovnobžné, a

pod hoejší pysk stoené ; nkdy po odkvtu ob
krajnjší odchylují se u vrchu každá na svou stranu. 116.

Tyinky hned od dolejška se rozcházejí a u vrchu

bud dále se rozstupují, bud k sob nachylují. 131.

116. Hoejší pysk koruny velmi malý, daleko kratší než

tyinky, aneb docela chybící. 117.

Hoejší pysk koruny vystený, aspo tyinek zdélí. 118.

117. Hoejší pyslí koruny zcela chybí; na jeho míst jest



14 Koruna sroslloliipenná,

puklina aneb nz v trubce koruny, z nhož tyinky vy-

stupuji. Korunní trubka u dolejška bez stávce.

Teucrimn. 27 i.

Hoejší pysk velmi králky, vykroužený. Trubka u do-

lejška stávcem opatená, jemuž u vnit mýitý kroužek

odpovídá, totiž trubka zdá se býti v míst tom jakoby

nabraná, stažená. ^^j^iQ^t" 253.

118. Kalich s 5 stejn rozdlenými, nikoli ve 2 pysky roz-

stavnými zuby. 1 19.

Kalich 2pyský, 5zubý, aneb me'n než 5zubý. 128.

119. Dolejší koruny pysk 2!aloný. Hrdlo po obou stra-

nách malikým zoubkem obsazené'. - Laminm, 261.

Dolejší pysk Slalocný, aneb zdá se pro nedhlednosf

boních lalockii nerozdleným býti. 120.

120. Dolejšek trubky vnit cmýitým kroužkem opatený,

jemuž zevnit stávec odpovídá. 121.

Trubka koruny bezstavecná. 124.

121. Ušty dolejšího koruny pysku bud špiaté' jsou, bu
jejich kraje tak se stáejí, že se špiaté býti zdají. 122,

Ušty dolejšího pysku tupé aneb vykroužené. 123.

122. Ušty dolejšího pysku špiaté. Kvt žlutý.

Galeobdolon. 257.

Ušty tupé, však že jsou stoené, zdají se býti špiaté.

>'ažky oste 3hranné, svrchu ufaté. Kvt bílý neb erve-
navý. Leonuriis. 263.

123. Tyinky po odkvtu uchylují se každá na svou stra-

nu. Nažky zaokrouhlen tupé. Stachys. 270.

Tyinky pímé. Nažky zaokruiíhlen tupé.

Ballofa. 254.

(Viz rozbor 2 tchto rod pod Stachys.)

124. Dolejší pysk koruny v hrdle 2 dutými prázdnými zu-

by opatený. Galeopsis. 258.
Dolejší pysk bez zub neb hrbu. 125.

125. Hoejší pysk hluboce vykroužený, aneb tém dopoly

2klaný. 126.

Hoejší pysk celý, aneb jen plitce vykroužený. 127.

126. Stední lalok dolejšího pysku piokrouhlý, nadmutý,

vroubkovaný, velmi veliký^ boní laloky malé, vypadající

co vyvrácený kraj hrdla. JSepefa. 266,
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Stední lalok opak srditý: boíní laloky patrné. Kalich

šikmo 5zubý. Každý pár prášnik psobí kíž.

Glecoina 259,

127. Nažky u vrchu zakulatné. Peslen v klase konecním.

Befonica. 255.

Nažky oste 3hranné neb ufate'. Pesleny ližlabicní,

kratší než listy. Cliaittirus. 256.

128. Trubka vnit cmýitýni stávcem opatená. Tyinky
výše prášnik vybíhají v krátký trn neb zubec. Hoejší

pysk kalicha plochý, plitce 3zubý. Boní zuby v ostrý

heben zahnuté. Pnuiella. 250.

Trubka korunní bezstavená-, prášníky bezzubé. 1 29.

129. Kalich s bezzubými, po odkvtu zavenými pysky;

hoejší pysk s šupinovitým pívskem. Scutellaria. 251.

Aspo jeden pysk kališní rozdlený. 130.

130. Kalich zvonkovitý, mnohem prostrannjší než trubka

korunní, nepravideln 3—4zubý. Hoejší korunní pysk ne-

rozdlený, aneb plitce vykroužený. Melittis. 248.

Kalich trubkovitý, patrn 2pyský. Hoejší pysk korun-

ní 2dílný. Hrdlo nadmuté. Dracocephahim. 246.

131. Koruna tém stejná. Tyinky u vrchu od sebe se roz-

cházejí. Kalich 5zubý, nikoli 2pyský. Mentlia. 265.

Koruna patrn 2pyská aneb tlamatá. 132.

132. Tyinky, aspo ob delší pímé, u vrchu odchý-

lívé. 133.'

Tyinky všecky prášníky k sob naklonné. 135.

133. Stední cíp dolejšího pysku velmi široký, opak srd-

itý. Kalich 5 zuby, nikoli 2pyský. Hyssopus. 260.

Ušty dolejšího pysku skoro stejné; stední málo

vtší. 134.

134. Kalichy listeny delšími než sám kalich, podepené.

Origamim. 249.

Kalichy bez listen, 2pyské, v hrdle brvitým vncem
zavené. Thtjmm. 252.

135. 5 stejn rozdlených kališních zub. Stední lalok do-

lejšího pysku koruny nemnoho vtší ostatních.

Satureja. 268.

Kalich 2pyský. 136.
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136. Hoejší kališní pysk plochý; jeho boní zuby v heben
zahnuté, kterýž psobí hranici mezi hoejší a dolejší

stranou kalicha. Melissa. 247.
Kalich trubkovitý, oblý, bez záhybu neb hebenu, v

hrdle brvami zavený. 137.

137. Peslen obalem z mnoha bodlavých neb šttinatých

listen složeným otoený. Clinopodium. 245.

Žádný obal. Calamintha. 244.

138» 8—10 tyinek. 139.

5 tyinek. 140.

3-4 tyinky. 148.

139. 1 nerozdlená nlka. Malvice 4—5 pouzdra.

Vaccinium 324.
4—5 nlek:^ kalich 2— 3 klaný, s dolejškem seme-

níka srostlý ; koruna 4—5 dílná , kruhovitá, zelenavá

;

malvice 4— 5pouzdrá, 4— 5semenná. Adoxa. 496.

Poznamen. Portulaca má korunu asto srostlolupennou,

a nlku nkdy až na dno 4 — 6klanou. Viz níže 411.

140. 1 nitkovitá nlka. 141.

3 biizny bez nlek ; koruna Sklaná. Malvice. 147.

141. Blnohosemenná malvice. Kvt trubkovitý, astji 2pyský.

Blizna hlavovitá. Koví. Lonicera. 406.
Tobolka. Rostlina bylinná. 142.

142. Prášníky srostle. 143.

Prášníky rzné'. 145.

143. Koruna pravidelná. 144.

Koruna 2pyská. Tobolka 2—3 pouzdra. Lobelia. 3^9.

144. Okolík mnoholupenným obalem otoený. Koruna té-m na dno 5dílná. Prášníky svými dolejšky slepené.

Tobolka 2pouzdrá, na š^ici pukající. Jasione. 327.

Kvítky v kulatou hlavu skupené, bez spoleného ka-

licha. 685.

145. Blizna hlavovitá, jednoduchá; 5 mezi ušty koruny

umístných šupin (aneb neplodných tyinek). Tobolka

1 pouzdra, pólo 5klapená. Samolus. 221.

Blizna 2— 3klaná. Tobolka 2— 3pouzdrá , 2 — 3 dír-

kami (ideji temi klapkami) na boku pukající. 146.

146. Koruna není pes polovici Sklaná, nejvíc zvonkovitá.
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I
Tyinky u nejmnožsích druli na dolejšku rozšíené, dno
koruny zastírající. Campamila. 326,

Koruna až na dno 5 dílná, s árkovitými, u vrchu asto
ješt i po odkvetu slepenými cípy. Phyteuma. 328.

147. Koruna zvonkovitá. Malvice Isemenná. Vihurmim. 404.
Koruna kruUovitá. Malvice Ssemenná. Listy speene',

Sambucus, 403.
148. 2 delší, 2 kratší tyinky. nlka nerozdlená. Ko-

runa zvonkovitá Sklaná.

Pod semeníkem 41upenný obal; nad ním 4dílný kalich.

Malvice. - Linnaea. 405.
3—4 stejné' tyinky. 149.

149. Mnoho kvítk v mnoholupenném záki-ovu na šttinatém
neb plevnatém lžku v jeden kvt skupeno. Každý kví-
tek má dvojnásobný kalich ; zevnitní na hoejšku semeníka
mén více znaný kraj inící. Jednoduché semeno. 150.

Žádný zákrov. 151.

150. Zevnitní kalíšekjednotlivých kvítk patrn zubatý, aneb
ve zvonitý pokraj rozestený. Zoubky vnitního ponejvíc
osinaté. Scahiosa. 394.

Zevnitní kalíšek tvoí jen slabý, bezzubý pokraj.

Dipsacus. 393.
151. Koruna obyejn 4klaná, zídka 3- neb 5klaná. Ty-
inek tolik co korunních cíp. nlka 2klaná. Kalich a-
stji sotva patrný. Dvojsím. Listy aspo na dolejšku
prutu peslenaté. i 52.

Koruna 5klaná, trubkovit zvonkovitá; 3 tyinky.
nlka nerozdlená, aneb s Sdílnou bliznou. Jednosemenný
plod 157.

152. Kalich patrný, 6zubý, na plodu zstávající. Koruna
nálevkovitá. Sherardia. 401.

Kalich s ledva patrným krajem, na plodu docela mizící. 153.
153. Koruna kruhovitá neb plocho zvonitá. 154.

Koruna nálevkovitá aneb hloubji zvonkovitá. 156.
154. Koruna samí 3klaná, ponejvíc s 3 tyinkami. Kalich

chybí, aneb je velmi nepatrný, celokrajný. Semeno
astji jen jediné, druhé nedochde neb nevyrostlé.

Rostlina 2domá. Vallantia. 402.
Koruna 4— 5klaná. 155.

. (O
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155. Koruna 4- zídka Sklaná. Semena tém kulatá, asto

háckovitá neb vlasatá, tenkým suchým obsemením otoená.

Galium. 399.

Koruna Sklaná. Semena obdužím malvinatým obalená.

Rubia. 400.

156. Koruna 3—4klaná neb dílná. Kalich nepatrn 4zubý.

Plody kulaté, tenkým suchým obsemením odné.
Asperula. 397.

Koruna 5klaná, nálevkovitá, s nitkovitou trubkou. Ka-

lich chybí, 2 semena holá. Crucianella. 398.

157. Kalich nanejvýš v nkolika náplodných zoubkách patrný.

Blizpa jednoduchá. Prutrozsochat rozvtvený. Fedia.395.

Kalich po odkvtu vyvine se v cmýitý neb pernatý

obojek. Blizna Sklaná. Prut jednoduchý, aneb k vrchu

vstícné kvetoucí vtve vyhánjící. Valeriana. 396,

Koruna prostolupenná.

158. Semeník voln stojící na dn kalicha, tak že jeho bok}

nejsou s ním srostlé. 159.

Semeník pod kalichem aneb s kalichem srostlý. 348.

159. 1 semeník. 160.

Více semeník. 314.

160. Koruna pravidelná, bezostružná. 161.

Koruna nepravidelná, aneb ostruhatá. 278.

161. 1—12 tyinek. 162.

Množíte tyinky. 261.

162. 2 kvtní lupeny, kališné podstaty ; kalich 2klapecný

2—3 tyinky, 2 nlky. Trávy. 439.

3 kvtní lupeny. 163.

4 kvtní lupeny. 165.

5 neb více kvtních lupenu. 216.

163. Velmi dlouhé z kvtu visící tyinky. Kvty asl

r&znopohlavní 616.

Tyinky kratší, aneb nemnoho delší než koruna. 164

164. Blizny šttcovilé. 530.
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Bliznv iediiodiiché. 215.

165. 1 culka. aneb 1 blizna bt-z nlky. 16G.

2 cnélky. 254.

3 cnlky 2klane." Tobolka Sklapecná, Spouzdrá, stopená.

Kalich zvoníitý; na jeho kraji 4— 5 malých neodpada-

vých korunních lupenu. Tyinky neurité až do 12. Rost-

liny mlécnaté. (Pravji se kalich co spolený obal slože-

ne'ho kvetu považovati muže; kvtní lupeny co žlázy;

každá z elán kovitých onch tyinek co stopený samí
kvítek: stopecný semeník co samicí kvt.

Euphorbia. 183.

4 Cnlky. anebo 4 bli/ny beze cnlek. 212.

16r». 4—G lyi^inek. ItíT.

8 tyinek. 210.

167. Kalich srostlolupenný, 4klaiiÝ. Ke-. 219.

Kalich prosto— 41upenný. 168.

168. Medníky 4 pohárovité , nálupenné. Kalich 4lupenný,

odpadavý. Tobolka neb šešulka obdýlná, zdlouha zakoncitá,

Prášniky 4 dvojité'. Kvtní stopky po tech, s 3 listeny.

Epimediiim. 589.
Žádných medníkfi. Kalich 4hipenný ; 4 nadol v nehet

soužené kvtní lupeny ; 6 tyinek, z nichž 4 delší ; nkdy
vsak 2 neb 4 chybí. Plod je ' obyejn šešulka aneb

šešuhnka ; však pi nkterých rodech nepukavý. Rád kí-
žatých, t. s lupeny v kíž postavenými. 169.

169. Šešulka, neb plod obdýlný, 4—6krát delší než širší. 170.

Sešulinka, neb plod kratší, tak že jeho šíka aspo
tvrlinu délky obnáší. 184.

170. Šešulka 2 švy znaená, podél nichž ona v as
íralosti 2 klapkami puká. 171.

Šešulka beze švu, klapkami nepukavá, oblá, v homolitý

zoban se konící , asto mezi semeny soužená a protož

kloubnalá : v tomto pi'ípadu v as zralosti lánky se na

pi oddlují. Raphanus. 653.

171. Blizna ze 2 rovnobžných na sob ležících plošek

složená , které se ani po odkvtu neskivují.

Hesperis. 643.

Blizna nerozdlená, aneb jen vykroužená, aneb 2klaná

s rozevenými laloky. 172.
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172. Klapky (chlopn) tobolky bez stední žilky, aneb jen dole

patrná její stopa, výše mizící. 173.

Klapky veskrz stední žilkou opatené. Pi nkterých

rodech psobí žilka tato heben vystouplý, ímž šešulka

4hrannou se stává. 175.

Poznamen. Jelikož stední žilka tato v nkterých pípadech

není znaná ; a ponvadž urení následujících rod bez

pozorování dloh a koínka, jak tyto v nevyvinutém ješt

kle leží, pro zaáteníka nesnadné jest : tedy všecky sem

patící rostliny, jež bíle kvetou , hledej v rozboru Arabis,

a všecky žlut kvetoucí v rozboru Sisymbrium, kdežto se

pomocí zevnitních známek urují.

173. Šešulka krátká, a asto skutená šešulinka. Semena

leží v každém pouzde ve 2 , a ne vždy pravidelných

adách. Koínek na boku dloh, nikoli na nich.

Nasturtium. 650.

Šešulka víckrát delší než širší. Semena v každém

pouzde jednou pravidelnou adou. Koínek jak v pe-
dešlém. 174.

174. Šešulka árkovitá. Dlohy ploché. Koen vlašenitý.

Cardamine. 632.

Šešulka trochu árkovit kopinatá. Dlohy na kraji

zahnuté neb stoené. Koen tlustý, dužný, šupinovit

vrubovaný aneb zubatý. . Dentaria, 637.

175. Klapky 3— 5žilné, jelikož se po každé stran stední

žilky ješt 1 — 2 boní žilky nalézají. 176.

Klapky Ižilné bez boních žilek. 177.

176. Šešulka zobanovit konitá, zoban nejmén tvrtinu

šešulky obnáší. Semena tém kulatá, jednoadá. Dlohy
žlábkovit zahnuté. Sinapis. 656.

Šešulka se žádným aneb jen velmi krátkým zobanem.

Semena obdýlná, jednoadá. Dlohy ploché ; koínek na

nich, nikoli vedle nich ležící. Sisymbrium. 657.

177. Dlohy ploché. 178.

Dlohy žlábkovit. 182.

178. Klapky ploché, aneb jen maliko nadduté , bezbran-

né
;
protož šešulka na plocho stlaená, aneb jen maliko

pioblá. Koínek vedle dloh , nikoli na nich. Blizna

tupá, jednoduchá. 179.
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vSlední žilka liíebenitá
;
proež šešulka 4hranná. Semena

Uadá. 180.

179. Semena v každe'm pouzde jednou adou. Klapky,

pakli i stední žilka slabá jest
,

pedce podél mnohými
žilkami znaené. Arabis. 622.

Semena v každém pouzde 2adá. Turritis. 661.
v

180. Koínek na dlohách. Sešulka asto tém do uhlu

4hranná. Blizna celá neb vykroužená, však nikoli hluboce

2klaná. ' Erisymum. 641.

Koínek vedle dloh. 181.

181. Blizna nerozdlená, tupá. Barbarea. 624.

Blizna hluboce 2klaná ; její laloky po odkvtu zpt
chýlivé. Sešulka stlaen 4hranná. Cheiraiithus. 633.

182. Semena v každém 2adá, ellipticná aneb obdýlná.

Diplotaxis. 638.

Semena v každém pouzde Iadá. 183.

183. Semena kulatá. Brassica. 626.

Semena obdýlná, trochu stlaená. Erucastrum. 640.

184. Plod 1 pouzdry, aneb s pouzdry jednotliv neb po páru

na sob, nikoli vedle sebe ležícími. Pouzdra nepukající. 185.

Plod ze 2 vedle sebe ležících, stejných, 1 — vícesemen-

ných pouzder složený. 193.
v

185. Sešulinka plocho stlaená, 1 pouzdra. 186.

Sešulinka mén více nadmutá, neplochá. 287.

186. Sešulinka vykroužená, okrouhlá, 1— 2semenná, ve 2 ásti

dlitelná. Tyinky na dolejšku zoubkem opatené. Sešu-

linka paprskovými vlásky posetá. Clypeola. 634.

Sešulinka tupá, obdýlná, opak vejitá, Isemenná, ve

2 ástky dlitelná, sklapkami lunovit v heben stlaenými.

Isatis. 646.

187. Plod ze 2 patrn odstavených , nad sebou ležících

lánk sestavený, které se v as zralosti rozdlují. 188.

Plod nelánkovitý. 190.

188. lánky plodu 2ízné 5 hoejší meovitý, ^dolejší opak

vejitý ; oba Isemenné. Cakile. 628.

Hoejší lánek tém kulatý:^ dolejší stopce podobný. 189.

189. Ob pouzdra Isemenná ; semena na velmi krátké šrce
upevnná. Tyinky jednoduché. Rapistrnm. 654.
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Dolejší pouzdro neplodné; hoejší Isemenne'; semeno na

dlouiie' šhtire. Delší tyinky vidlicnaté. Crambe. 630.

190. Pouzdra plodu nad sebou ležící. 191.

Plod 1 pouzdry, aneb ze 2 vedle sebe ležících pouzder,

z nichž jedno prázdné a v as zralosti sotva patrné jest;

1 semeno. 192.

191. Plod podobnýhrušce ; dolejší pouzdro Isemenné, nad ním

2 prázdná vedle sebe. Myagrum. 649.
Plod vejcitý aneb obdýlný ; 2 neb 4 jednosemenná

pouzdra, tak že v posledním tomto pípadu po páru nad sebou

stojí. Bunias. 627.

192. Plod kulatý, pvodn 2pouzdrý; jedno pouzdro prázdné.

Cnélka nitkovitá, odstavená, neodpadavá ; kvt žlutý.

Neslia. 651.

Plod okrouhlo-vejitý, v krátkou, homolovitou cnlku zne-

náhla se konící
;
pvodn 1 pouzdry', s 1 ze š.pice visícím

semenem. Kvt bílý. Calepina. 629.

193. Sešulinka celá, tém okrouhlá, na plocho stlaená, nepu-

kavá, l--8semenná. Kvt bílý, koruna delší kalicha. Celá

rostlina esnekem pící. Pelfaria. 652.

Známky se veskrz neshodují: rostlina esnekem ne-

pící. 194.

194. Klapky lunovit v heben sehnuté ; a proto sešulinka

siln stlaená a pehrádka úzká. 195.

Klapky ploché neb duté, nanejvýš polokulaté, bez zna-
v

ného hebenu ; a proto pehrádka zšíí klapek. Sešulinka

pukající. 202.

195. Každá ze 2 klapek pedstavuje okrouhlý ter neb štít,

mezi nimi stojí nlka ; v každé vzí jedno semeno , a

v as zralosti odstupují od nlky, dále se nerozvírajíce.

Biscutella. 625.
Sešulinka jinou má podobu, okrouhlou, srditou neb

ledvinitou. 196.

196. Sešulinka sífožilnatá, rapavá neb svraskalá, 2uzelná

;

pouzdra Isemenná, nepukavá. Senebiera. 655.
v

Sešulinka s hladkým povrchem, vas zralosti pukavá. 197.

197. Na dolejšku každého prášníka nalézá se okrouhlá,

k semeníku piléhavá, malému kvtnímu lupenu podobná šupi-

na. Sešulinkakídlatá: pouzdra 2semenná. TeesdaUa.659.



Konma proslohipenná. 23

Tyinky bezšupinné. 198.

198. Pouzdra Isemeniiá. J99.

Pouzdra 2—více semenná. Semena caslo chybí , ale

lešiirsenienních dá se o pvodním poctu semen zavírati. 200.

199. Kvtní lupeny stejné neb chybící. Lepidinm. 647.
Kvtní lupeny velmi nestejné' ; ty, jež jsou k zevnitní

stran okolíka obráceny , iní jako paprslek. Sešulinky

s krajem kídlatým. Iberis. 645.
200. Sešulinka, aspo na hoejší polovici své patrn kí-

dlatá, vykroužená. Tyinky bez zub. Koínek vedle

dloh. Thlaspi. 660.

Šešulinka bez okídlí. Koínek na dlohách. 201.

201. Každé pouzdro 2semenné , aneb chybí-li semena, tedy

v každémpouzde jsou 2 šry semenní. Hutc/iinsia.644.

Pouzdra vícesemenná, aneb s více semenními šrami.
Capsella. 63 í.

202. Šešulinka na zvláštní stopce nad lžkem na plocho stla-

ená, u pirovnání k jiným píbuzným rodm velmi ve-

liká. Semenní šry ku pehrádce pirostlé.

Lunaria. 648.
Šešulinka bez zvláštní stopky sedí bezpostedne na

kvtní stopce. 203.

203. Tyinky na dolejšku dovnit zubem opatené, aneb

krídlovitým pívskem znaené ; aneb 2 kratší po

každé stran jehlicí podepené. 204.

Tyinky bez zub neb pívsk, pímo vstoupavé. 205.

204. Každé pouzdro 2— 4semenné, neb stolikýmiž šrami.
Alyssiim. 621.

Pouzdra 6-vícesemenná. Farsetia. 642.

205. Klapky ploché aneb jen málo nadduté; proto šešu-

linka hezky plochá; obdýln vejitá, s mnohosemennými

pouzdry. Semenní šry ku pehrádce nepirostle.

Draba. 639.
Klapky neb šešulinky hodn nadmuté. 206,

206. Klapky na hbet bez stední žilky. 207.

Klapky patrnou stední žilkou znaené. 209.

207. Klapky na hbet v tupý záhyb sehnuté; šešulinka

trochu s boku stlaená , ováln obdýlná. Rostlina tém
bez prutu, s nahým stvolem. Snbularia. 658.
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v

Klapky iiaddiité. Sešulinka oblá , obdýlná aneb skoro

kiilalá. Prut listnatý. 208.

208. Kvt bílý. Sešulinka te'm kulatá. Armoracia. 623.

Kvt v druzích, které šešulinky mají, žlutý. Viz 173.

JSasturtinm. 650.

209. Cnlka v as rozpuknutí zstane na pebrádce. Se-

šulinka elliptiná, aneb piokrouhlá. Cochlearia. 635.

Cnlka zstane na jedné z klapek. Sešulinka opácn
vejitá, tém hruškovitá. Camelina. 630.

Viz rozbor 4 pedcházejících rodu pod Cochlearia.

2íO. Koruna dvojitá; vnitní 4klaná jest vlastn koruna;

zevnitní 41upenná jest barvitý kalich. Viz 77.

Koruna jednoduchá. 211.

211. Rostlina bezlistá. 223.

Rostlina s listy složenými. 226.

212. 4 tyinky. 213.

8 tyinek. 215.

213. Kalich ze 4 nerozdlených lupenu. Tobolka 1 pouzdra,

mnohosemenná. 214.

Ušty 4klaného kaliclia 2—Sklané. Tobolka piokrouhlá,

Sklapecná, s 8 jednosemennými pouzdry. Radiola. 568.

214. Kalich za as kvetu váhorovn rozestený. Tobolka

až na dno 4 klapkami pukající. Sagiiia. 555.

Kalich pímý. Tobolka na špici 8 zuby pukající.

Moenchia. 554.

215. 4—3 vejité kvtní lupeny; 8, 6 neb 3 tyinky.

Cnlky 4— 3. Tobolka u vrchu plochá, 4—Sklapecná,

4—Spouzdrá, mnohosemenná. Elatine. 566.

Kvtní lupeny šídlovité, kalichovým podobné, však užší.

Malvice 4pouzdrá, mnohosemenná. Paris. 83.

216. 1 cnlka, jednu neb více blížen nesoucí, aneb 1 bliz-

na bez nlky. 217.

Více nlek, aneb více blížen bez nlek. 230.

217. Listyjednoduché, nerozdlené aneb zcela chybící. 218.

Listy složené neb vezané. 225.

218. 4—5 tyinek. 219.

6-12 tyinek. 220.

219. Kalich zvonkovitý , 4—Sklaný; 4—5 kvtních lupen
malých, mezi kališními cípy umístných, a mezi nimi tolikéž
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tyinek rovn nákališných. Malvice 2—Spouzdrá, 2—4-

semenná. Nkteré druhy rznopohlave'. Ke. Rhamnus. 4Í4.
Kalich plochý neb podvinutý, 4—5klaný; 4— 5 kvtních

lupen na kraji ploché kališní trubky. Tobolka 4—obranná,

barvitá, 4—5pouzdrá, 4— 5seinenná, s malvicnatým obdužím.

Ke. Evonymus. 416.

220. Kvtní lupeny nákališné. Kalich 12zubý; zuby stídav
nestejné. Tobolka 2pouzdrá, mnohosemenná. 221.

Kvtní lupeny z lžka srostlé. 222.

221. Kalich zvonkovitý. Cníka velmi krátká. Kvtní lupeny

z hrdla kahcha, snadno odpadavé, asto chybící , 6 ty-

inek. Peplis. 475.
v

Kalich trubkovitý . Cnlka nitkovitá. Kvtní lupeny pod
samými kališními cípy; 6 — 12 tyinek. Lytlirum, 474.

222. 6 tyinek. Kalich Glupenný; 6 kvtních lupen, každý

na dolejšku s 2 žlázami. Blizna štítovitá bez nlky.
Malvice 2—Ssemenná. Ke. Berberis. 588.

8— 10 tyinek. 223.

223. Bezlistá rostlina, s prutem šupinatým. Kalich 4— 5Iu-

penný, korun podobný; 4—5 na dolejšku kvtních lupen.

Tobolka 4— Spouzdrá, 4—Sklapená
;
pehrádky na prostedii

klapek. Poetná semenaiia stedním sloupci. Monotropa. 325,

Rostliny s listy vždy zelenými. Kalich Sklaný ; 5 kvtních

lupen, 5 pouzder, 5 klapek. etná semena na stedním

sloupci. 224.

224. Tobolka od dolejška pukající. Pehrádky z kpaj

klapek. Listy od zpodu rezivou plstí pokryté.

Ledm. 321.

Tobolka na hranách pukající. Pehrádky z prostedu

klapek. Listy oboustrann holé. Pyrola. 322.

225. Blizna jednoduchá. 226.

2 bhzny. KaHch5klaný; 5 kvtních lupen, asto kali-

chové podoby; 8 tyinek umístných na teri semeník

obkliujícím ; 2 srostlé, na plocho stlaené k venku okí-
dlené, 1 — 2semenné semeníky. Stromy. Nkteré kvty
samí. Acer. 586.

5 bhzen na jehlanité nlce ; 5 kališních, 5 kvtních

lupen. Plod Slaloný , z 5 srostlých Isemenných,

podél pukajících tobolek složený; tobolky tyto hvzdmo.
2
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vkol osy sedí, s níž pomocí dlouhýcli, v cas zralosli zá-

vite se toících osin spojeny jsou ^ 5--10 tyinek. 229.

226. Kvt blavý. Kalich 5Iupenný ; nkdy chybící. 227.

Kvt žlutavý. Kalich 5dílný. 228.

227. Kvt ríižobílý. Koruna trochu nestejná ; tyinky žláz-

naté ; 5 srostlýcb, Iševních, 1—2semenných tobolek. Ty-
inky a nlka v stranu odchýlené'. Koen a celá bylina

aromatická. Dictamnus. 574.

Kvt špinav bílý. Koruna pravidelná; tyinky na do-

lejšku rozšíené' ; tobolka 5 pouzdra, mnohosenienná. Tyinek
15. Kališní lupeny po obou stranách na dolejšku zoub-

kem opatené , který však nkdy i chybí ; i kalich

nkdy chybí. Pefjanum. 575.

228. Kvt zelenožlutý; 8—10 na kraji plodonosného a to-

likýmiž medníky obsazene'ho tere umístných tyinek;
4— 5 kališních ušt : 4—6 kVelních lupenu. Tobolka 4 až

Spouzdrá. Rúta. 576.

Kvt sirkožlutý ; nlka chybí ; 5 pahrbovitých, trnitých,

mnohosemenných tobolek : 5 odstávajících kvtních lupenu

Tri.bulus. 577.

229. Osiny tobolek ili mošniek z vnitní strany chlupaté,

stoené. Listy speené. Erodium. 570.

Osiny holé, jednoduché, nechlupaté. Listy lalonaté,

aneb 3— Sdílné. Geranium. 57 í.

230. 2 nlky. 231.

Více než 2 nlky, aneb blizny bez nlek. 235.

231. 2 stálé nlky, proež tobolka 2rohá, 2pouzdrá, mezi

nlkami pukající. Poetná semena ku pehrádce pipe-

vnná. Kalich pi nkterých druzích volný pod semení-

kem: pi jiných zcela se semeníkem srostlý.

Saxifraga. 495.

Nitkovité, po odkvtu vadnoucí nlky. Tobolka 1 pou-
zdra, na špici 4 klapkami pukající; poetná semena ua

stedním sloupci. Listy nerozdlené, vstícné. 232.

232. Pod samým kalichem 1—2 páry šupin. Semena po
jedné stran vypuklá

,
po druhé prohloublá ; na této po-

slední vystouplým hebenem pepažená. 233.

Kalich bezšupinný. Semena ledvinit okrouhlá, neb ku-
latá. 234.
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233. Kalich zvonkovitý , nejmén na ctvrlinu délky své

5klaný. Kvtní lupeny pomalu klínovite dol siížené

;

lirdlo koruny tedy nezavené. Tunica. 565.

Kalich trubkovitý, válcovitý, na špici 5zubý. Kvtní
lupeny s patrn odstaveným nehtem , který nejmén
délku kalicha má : hrdlo koruny tedy zavené.

Dianthus. 559.

234. Kalich zvonkovitý, aspo/i na tvrtinu 4klaný. Kvtní

lupeny klínovite súžené, hrdlo ledy otevené.

Gijpsophijllu. 561.

Kalich trubkovitý r.eb jehlanitý ; krátce 5zubý; kvtní

lupeny nehetnaté, s hrdlem zaveným. Saponaría. 563.

235. Listy jednoduché, nerozdlené. 230.

Listy vezané neb složené. 258.

236. Nahý neb 1 listy prut. 237.

Listnatý prut. 240.

237. 4 blizny beze nlek ; 5 tyinek ; 5 žláznatými brvami

obsazených srditých medník. Tobolka Ipouzdrá, 4klapená.

Parnassia. 592.

Nitkovité cnlky. 238.

238. Kahch hluboko 5klaný ; 5 tyinek ; 3 — 4 tém až

na dno 2 dUné cnlky. Tobolka Ipouzdrá, u vrchu více

klapkami pukající, mnohosemenná. Drosera. 591.

Kalich srostlolupenný, 5zubý, ásnatý, k vrchu sucho-

mázditý : 5 tyinek i nlek. Tobolka Isemenná, nepu-

kající. 239.

239. Kvty v spoleném obalu v hlavu skupené.

Armeria. 206,

Kvty bezobalné, latnaté. Statice. 207.

240. 3 cnlky 2klané. Malé nákališní kvtní lupeny. 165,

Cnlky neklané; aneb blizny beze nlek. 241.

241. 3 cnlky, aneb 3 blizny beze nlek. 242.

5 nlek. 255.

242. Listy stídavé. 243.

Listy vstícné aneb peslenaté. 246.

243. Prut bylinný ; 5 tyinek ; 3 sedící blizny ; Sstranaý

Isemenný oech, v stálém kalichu. Corrigiola.. 173..

Prut kenatý. 244.
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244. 10 tyinek; 3 blizny bez nlek. Tobolka Sbocné
jeblanitá, 1 pouzdra, SRlapecná. Semena stopecným cmýrem
opatená. Myricaria. 473.

5 tyinek. 245.

245. Peckovice mázdilá, s krajem kídlatým, 1—2semenná.

Místo kvtních lupen stídav menší a vtší šupiny náka-

lišní , k ochran tyinek. Kalich trubkovitý. Plod 3pouzdrý»

Listy mezi 2 trny. Zizyphus. 415.
Malvice suchá, Isemenná, holá; 3— 5 kvtních lupen.

Kalich 3—5klaný neb dílný. Listy celokrajné, jejich nožky,

žebra a žíly ervené. Rhus. 587.

246. Kalich srostlolupenný, 5zubý. 247.

Kalich prostolupenný z 5 lupen. Tobolka 1 pouzdra. 249.

247. Tobolka koleni pukající, Isemenná, obíznutá. Hrdlo

ovnené. Kvt blavý neb purpurový ; 5 tyinek ; listy

šídlovité, tém 3hranné, s bylinným ostnem. Prut ležící,

4hranný, nahoe vidlicnatý. Diypis. 560.

Tobolka mnohosemenná; semena na stedním sloupci. 248.

248. Kalich trubkovitý, aneb nadmut vejitý. Tobolka

dole Spouzdrá , na špici 6 zuby pukající ; etná semena

na stedním sloupci. - Sílené. 564.

Kalich zvonitý. Malvice kulatá, 1 pouzdra. Kvtní lu-

peny 2klané, v hrdle ozubené. Cncubalus. 558.

249. Kvtní lupeny hluboce 2klané neb 2dílné. Tobolka

6 klapkami pukající. Stellaria. 557

.

Kvtní lupeny celé, aneb jen na špici zubaté, aneb plitce

vykroužené. 250.

250. Tobolka Ipouzdrá, 3klapená, 2semenná. Semena stopkou

podepená. Kvtní lupeny chybí, místo nich 5 vykrouže-

iiých lupenitých medník. Tyinky stídav plodné. Kvt
žlutozelený. Listy 3hrann šídlovité, tupé.

Cherleria. 551.

Tobolka mnohosemenná ; semena na stedním sloupci.

Kvtní lupeny patrné. Tyinky plodné. 251.

251. 3 tyinky. 252.

10, ideji 5 tyinek. 253.

252. Tobolka na špici 6 klapkami pukavá. Kvtní lupeny

na špici ozubené, nco delší kalicha. Holostewn. 552.
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Tobolka až na dno 3 klapkami , které se po kraji

vláejí, piikavá. Kvtní lupeny vykroužene', kratší kalicha.

Polycarpum. i 76.

253. Tobolka 3klapecná. Pídrsná semena bez pívsk.
Kvtní lupeny nerozdlené'. Alsine. 548,

Tobolka Gklapecná. 254.

254. Semena s blavým pívskem , hladká , lesknavá

;

2— 3 nlky ;
4— 5 kališních a kvtních lupen^ 8— 10 ty-

inek. Kvtní lupeny nerozdlené. Moehringia. 553.

Semena bez pívsk, drsná. Kvtní lupeny nerozd-
lené, neb jen plitce vykroužene. Arenaria. 549.

Viz pod Alsine spolený rozbor 3 pedcházejících rod.
255. Kalich srostlolupenný, trubkovitý neb bakovitý, 5zubý.

Kvtní lupeny s nehtem patrn odstaveným. Tobolka

5— 10 zuby pukavá. Lychnis. 562.

Kalich 51upenný. 256.

256. Lupeny korunní na špici celé. 257.

Kvtní lupeny vroubkované neb klané. Tobolka 10 zu-

by pukavá. etná semena na stedním sloupci.

Cerastium. 550.

257. Tobolka 1 pouzdra, 5klapecná , s mnohými semeny na

stedním sloupci. Nejvíc 10 na dolejšku nespojených tyinek.

Spergula. 556.

Tobolka lOpouzdrá, 5 dvouklauými klapkami pakavá.

Pouzdra Isemenná *, 5 na dolejšku svázaných tyinek.

Lilium. 567,

258. 3 — 2 nlky. Kalich 5dílný, bílý: 2— 3 nadmuté,

Isemenné, k polovici srostlé tobolky : 5 tyinek. Ker,

Staphylea. 417,

5 nlek neb blizen. 259.

259. 5 blizen na špici dlouhé nlky aneb zobanitého se-

meníka. 225.

5, ideji 10 nlek. 260.

260. Kalich 5dílný ; 5 u dolejška zoubky sojených kvtních

lupen. Tyinky nkdy v celinu srostlé ^ 5 kratších.

Tobolka 5klapená, obranná, 5ponzdrá, na hranách

pukavá. Semeno tém osinaté^ 5 nitkovitých cnelek.

OxalU. 572.

Kalich 10 klaný; 5 nákalíšních žlutých kvtnkh lupen
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5, ideji 10 tyinek; 5, zídka 10 z boku semenika

vynikajících cnlek. Tobolka Ssemenná. Sibaldia. 433.

261. Tyinky v trubku srostlé. Mnohodílná nlka. 262.

Tyinky volné, aneb jen na dolejšku trochu spojené. 266.

262. Kalich jednoduchý, hranatý, s ásnatými lupeny ; 15 troj-

semenných tobolek ; tobolky 2osinné, uaté. Kvt žlutý.

Sida. 583.

Kalich dvojnásobný ; Isemenné, hvzdmo sadné tobolky
;

5 kvtních lupen. 263.

263. Zevnitní kalich ze 3 rzných lupenu. Malta. 582.

Zevnitní kalich z 10— 12 kopovitých lupen, nadmutý,

mázditý, žilnatý \ vnitní kalich sífkovitý , hndocervený,

žilnatý ; tobolka 5pouzdrá, mnohosemenná •, 5 blížen ; koruna

bled žlutá, s nachobrunátným zpoSkem. Hibiscus. 579.

Kalich zevnilní srostlolupenný, klaný. 264.

264. Zevnitní kalich Sklaný. Lavatera. 58í.

Zevnitní kalich víceklaný. 265.

265. Tobolky Isemenné, v peslen sestavené. Zevnitní

kalich 6 — 9 až i 12 klaný. Althaea. 578.

Tobolky Isemenné, r hlavu skupené. Zevnitní kalich

7— 9klaný : vnitní 5klaný ; semena ledvinovitá , erná.

Koruna veliká, bílá. Kitaibelia 580.

266. KaUeh 21upenný, odpadavý ; 4 kvtní lupeny. 267.

Kalich z více než 2 iupen , aneb víceklaný : nkdy
nepatrný neb chybící. 2G9.

267. Semeník kulatý neb palickovitý, s širokou hvzdoviteu

bliznou. Makovice mnohopouzdrá, mnohosemenná, mezi

paprsky blizny dírkami pukayá. Papaver. 601.

Semeník dlouhý, tenký. Sešulka 2klapecná, pukavá, 268.

268. Sešulka 1 pouzdra, s j)ehrádkou prolomenou, na jejíž

vnitním kraji po obou stranách semena pipevnna jsou.

Chelidonium. 599.
v

Sešulka neb lusk 2pouzdrý : semena v houbovit sklíp-

kované pehrádce pohížená. Glaucium. 600.

269. jO neb AÍce kvtních lupen : veliká hvzdovitá blizna
,

malvice mnohopouzdrá. 270,

4 — 5 lupen. 271,
'

270. Kalich 41upenný , stejn dlouhý s korunou. Kvtní lu-
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pny bílé, v mnohých adách k dolejšku senieníka pi-
pevnné. Blizna hvzdmo klaná. Nytnphaea. 152.

Kalich ólupenný , delší kornny. Kvtní lupeny žluté

v 1—2 adách, na hbet mední jamkou oznaené. Blizna

po kraji vykrajovaná aneb vroubkovaná, hvzdovitá, však

neklaná. Nuphar. 151.

271. 1 cnlka neb 1 blizna. 272.

3 — 5 cnlek. Tyinky dole ve 3 neb 5 svazeku
spojené. Tobolka o—5klapecná, 3— 5pouzdrá, mnoho-
semenná. Hypericum. 569.

272. Plod peckovice s 1 peckou. Kalich 5klaný ; tyinky

a lupeny nákališní. 273.

Plod tobolka, malvice neb kokotka. Tyinky a lupeny

s kalichem nespojené. 27.5.

273. Peckovice suchá. Amygdalus. 434.

Peckovice dužná, šfávnatá. 274.

274. Pecka svrasklá. dírkovaná, Persica. 435.

Pecka bez direk. Prunus. 436.
"275. Koruna a kalich 41upenný, brzo odpadavý. Prášníky

pímé, tyinky k vrchu tlusté. Mnohosemenná malvice.

Ácfaea. 603.

Koruna 5Iupenná. 276.

276. Tyinky množíte. Listy celokrajné, jednoduché. 277.

15 tyinek : kalich nkdy chybí : listy mnohoklané. 227.

277. Kalich ze 3 vtších , 2 menších lupen. Tobolka

Ipouzdrá, až na dno temi klapkami pukavá , s etnými,

uprosted klapek na vypuklém žebe upevnnými semeny.

Helianthemum. 593.

Kalich stejn 51upenný. Tobolka mázditá, nepukavá,

2— 3semenná. Strom. Tilia. 584.

278. Koruna ostruhovitá. 279.

Koruna bez ostruhy. 283.

279. Více než 10 tyinek: 1 — 3 semeníky. 324.

Mén než 10 tyinek. 280.

280. 2 mázdité tyinky , každá s 3 prášníky. Kalich

21upenný neb chybící. Koruna tlamalá. 281.

5 tyinek, s nachýlenými k sob prášníky. 282.

281. Semeník obdýlný. Lusk 2klapený , mnohosemenný.

Corydaiis. 597.
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Semeník kulatý, nepukavý, Isemenný. Fumaria. 598.
282. Kalich Slupenný, Tobolka Ipouzdrá, 3klapená.

Viola. 594.
Kalich 21upenný. Tobolka 5klapená, pružn pukavá.

Impatiens. 573.
283. 3 krátké nlky. Kalich 4— 7dílný. Kvtní lupeny

mnohoklané. Tobolka Ipouzdrá, mnohosemenná, na špici

otevená, 10—20 tyinek. Reseda. 596.
1 nlka neb blizna. 284.

284. Kalich srostlolupenný, jen dopola klaný; aneb kalich
21upenný, 21istý. 286.

Kalich ze 3 neb více rzných lupen, aneb až na dno
ve více ušt klaný. 285.

285. Kalich ze 3 menších, a ze 2 vtších barvitých i po
odkvtu stálých lupen. Mezi vtšími kališními lupeny
trubkovitá koruna. Tobolka plochá, opak srditá, 2pou-
zdrá, 2semenná. Polygala. 595.

Kalich stejn 41upenný. 197.
Kalich až na dno Sklaný. 226.

286. Asi 7 srostlých tyinek , které jsou na stranu nachý-
leny, a do vnit skiveny. Tobolka s 2—3klapkami , a

Isemennými pouzdry. Aesculus. 585,
Tyinky všecky v mázdru , semeník otáející srostlé

;

nkdy 1 tyinka rzno stojí. Nejvíc 10 tyinek. Ko-
runa motýlovitá , t. j. tyinky a semeník (aspoii z po-
átku) jsou dolejším sehnutým lupenem neb lunkem, anebo
kýlem zaobaleny ; naproti tomuto stojí pavézka , tém
vždy nahnutá , a dív rozvinu ostatní zaobalující

; po
boku lunku, pod pavézkou stojí 2 kídla. Húd rostlin

luskovitých neb motýlovitých. 287.
287. Všecky tyinky srostlé. Lusek 2klapený. 288.

1 tyinka stojí rzno. 292.
288. Kalich 21upenný, 21istý. Lusk nadmutý, krátký.

Uiex. 471.
Kalich není pes polovici klaný. 289.

289. Lusk vnit nadmutého kalicha skrytý. Kališuí zuby
nestejné. Listy speené. Anthyllis. 444.

Lusk v oteveném kalichu, aneb delší kalicha. Listy
trojité neb jednotlivé. 290.
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290. Kalich s 5 stejnými, stejn rozstavenými cárkovitými

zuby. Lusk krátký. Kvét ervený, zídka žlutý.

Ononis. 461.
Kalich 2pyský. Kvt žlutý, zídka ervený. 291.

291. Clunek až do konce rodidla zaobalující. Listy trojité.

Cytisus. 449.:
Clunek konen rodné ástky neuzavírá

,
jelikož se

nazad uchyluje ; asto jest i ze dvou na špici spojených,

ano i docela rzných lupen složený. Listy všecky neb

z ásti jednoduché. Genista. 453.

292. Lusk 1 — 2semenný, hndoervený. Kalich 5zubý,

2pyský, hndoervený. Tyinky šídlovité. Blizna hla-

vatá. Kvty malé , blavé , v hlaviku skupené ; clunek

na špici nachofialový ; kídla Shranná. Lístky 3— 5zubé

s blavými vlásky. Dorycnium. 450.
Lusk bud vícesenienný bu jiné známky neshodné. 293.

293. Listy po páru (1 — vícejarmé) aneb špeené bez ko-
neního lístka ; zídka jsou jednoduché neb chybící, tak že

v posledním tomto pípadu jen palisty a líponky se jeví.

Lusk 2klapený, dív plochý. 294.

Listy speené , mnohojarmé, s konením lístkem. 299.
Listy 31ístené. 309.

294. nlka na plocho stlaená, aneb znan široká, na konci

z dolejší strany vlasatá. 295.

Cnlka oblá neb nilkovitá, neb toliko na konci trochu

plochá. 297.

2^5. Cnlka od dolejška vyžlabená. Pisum. 4j67.

Cnlka po obou stranách plochá. 296.

296. Cnlka všudy stejn široká. Hoejší dva kališní cípy

kratší. Úponek pímý, rovný. Orobus. 463.
Cnlka nejvíce k vrchu širší. Úponek otoený.

Lathijrus. 457.
297. Cnlka na vše strany stejn vlasatá, aneb z dolejška

znan vousatá. Vicia. 472.
Cnlka dole hladká , holá , s hoejší strany podél

málo viasatá. 298.

298. Stopky 1 kvte ; semena hranatá ; 4 hoejší kališní

cípy na pavézce ležící. Cicer. 446.
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Stopky 2kvté ; nažky stlaené ; kalich Sdílný.

Ervnm. 451.
299. Lusk 2klapecný. 300.

Lusk ili struk z nkolika podél sadných, nepu-
kavých, Isemenných, v as zralosti se oddlujících lánk
sestavený ; aneb jen v jediném takovém lánku zále-

žející. 306.

300. Klapky na jednom ze šv do vnit ohnuté, ímž se celá

aneb nedokonalá prehrádka , lusk ve 2 pouzdra dlící,

tvoí. 301.

Žádné pehrádky. 303.

301. Lusk Ipouzdrý sice, hoejší však šev se nco do

vnit prodlužuje a semena nese. nlka docela bez

vous. Blizna hlavatá. Phaca. 465.

Lusk nejvíc 2pouzdrý , hrbovitý ; semena 2adá. 302,

302. Clunek špiatý. Hoejší šev (k pavézce obrácený)

do vnit zahnutý a pehrádku tvoící. Oxytropis. 464.
Clunek tupý. Dolejší šev do vnit vehnutý.

Ástragalus. 445.

303. Rostlina bylinná. 304.

Rostlina kenatá, stromovitá. Cnelka vlasatá. 305.

304. Kalich SzAibý. Lusk válcovitý . šikmo árkovaný
mezi semeny. Onlka holá. Galega. 452.

Kalich 2pyský. Lusk vejite stlaený, 2—6semenný,

nkdy i oblounat skivený. Glycyrrhiza. 454.
305. Cnelka po jedné stran celou délkou vousatá. Lusk

nadmutý. Colutea. 447.

. Cnelka jen na hoejšku vlasatá. Lusk znan plochý.

Robinia. 468.

306. Kalich s 5 stejnými, stejn rozdlenými zuby. 307.

Kalich patrn 2pyský. 308.

307. Struk oblounat skivený. Loka neb clunek velmi

malý. Kvty v hlavu skupené, speeným listnem pode-

pené. Ornithopus. 462.
Struk rovný, z více lánk, aneb i jen z jediného

sestávající. Hedysarum. 455.

308. lánky struku oblé aneb 4hranné, k obma koncm
súžené. Coronilla. 448.
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Struk na plocho stlaený, s nkolika na hoejším neb na

obou krajích podkovitými vyízky. Hippocrepis. 456.

309. Struk kratší aneb sotva delší kalicha , nep«ka^^,

nejvíce korunou neodpadavou obalený, TrifoUvm. 469,

Struk delší kalicha. Koruna odpadává. 310.

310. Struk oblounat aneb závite (hlemjždovit) stoený.

Medicago. 459.

Struk nestoený. 311.

311. Struk krátký, asi 1 — 2 árky dlouhý 1—2semenný.

Melílotns. 460.

Struk delší, vícesemenný. 312.

312. lunek s prášníky a cnlkou toiv svinutý. Ka-

lich 2pyský. Phaseolus. 466.

lunek rovný. 313.

313. lunek daleko kratší než kídla a pavézka, takže ko-

runa 31upenná se býti zdá.

Struk oblounatý. Trigonella. 470.

lunek není kratší kídel. Konina obyejného motý-

lovite'ho tvaru. Struk pímý. Lotus. 458.

314. Poet tyinek stejný s potem lupen, aneb dvojná-

sobný. 315.

Poet tyinek není v žádném pomru ku potu lupenfl;

obyejn velmi množit>-. 322.

315. Lžko, vflkol nhož semeníky klasovit sadny jsou,

konen vysoko z koruny vyniká: 5— 10 tyinek: 5 na

dolejšku šídlovit prodloužených kališních lupenu. Úzké, ty-

inkám podobné kvtní lupeny. Plody Isemenné, nepukavé.

Myosurus. 616.

Lžko ploché, aspo nad korunu nevyvstávající. 316.

316. Kalich sestává z 1—2 lištnu, z kterých hoejší 31a-

loný jest: 6 kvtních lupen a tyinek, 4 dole srostlé se-

meníky. 566.

Kališních cíp a kvtních lupen stejn. Koruna nkdy
srostlolupenná. 317.

317. Jedna neb žádná nlka : 5 tobolek: 5 lupen. 228.

Více nlek. 318.

318. U dolejška každého semeníka k venku sedí šupina:

jednoševní , mnohosemenné , do vnit pukavé tobolky.

Prut listnatý: šedivé, nejvíc dužné listy. 319.
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Semeníky bez šupin, nejmén šestery, nejcastji

množité ; 1 semeune', nepukavé plody ; 6 tyinek ; 3 kališní

a kvtní lupeny. Listy ploché', diouzenožene'. ^

Alisma. i33,

319. 3 kvtní lupeny, tyinky i semeníky. Kalich Sdílný;

tobolka 2semenná, mezi semeny súžená. Tillaea. 493.

4 lupeny, tyinky i semeníky. Kalich dopola 4klaný.

Tobolka mnohosemenná. Bulliarda. 488.

5 neb víc lupen; kalich Sklaný neb vícedílný. 320.

320. 6— 12, u dolejška maliko mezi sebou a s tyinkami

srostlých kvtních lupen. Vbec tolikéž semeník a ješt

jednou tolik tyinek. Vnitní aneb i ob ady tyinek

pevrhují se asto Y nedokonalé semeníky. Kulovaté

ržiky list. Sempervivum. 492»

5 kvtních lupen aneb cíp. Žádné ržiky. 321.

321. Kalich 5klaný. Koruna 5 (—8)lupenná: tež tolik lusko-

vitých, rozdlených, do vnit pukavých tobolek.

Sedm. 491.

Kalich 5klaný. Koruna llupenná: 5 tobolek.

Cotyledou. 489.

322. Kalich rznolupenný; kvtní lupeny a tyinky s ním

nespojené. 323.

Kalich není až na dno dlený. Kvtní lupeny a tyinky
nákališní. 340.

323. Kvtina zcela nepravidelná. Nejblíž u tyinek sto-

jí 1—2 ostrubovité aneb svinuté listky ili medníky„

a astji nkolik malých bezostrožných lupen. Tyto

vespolek skládají korunu, a otoeny jsou vtšími koruno-

vitými lupeny , které za kalich jmíny býti mají. Mnoho-
semenné, na vnitrním švu pukavé tobolky. 324.

Kvtní lupeny bud všecky, bud stídav stejné. 325.

324. Hoejší na zpsob lebky klenutý lupen zakrývá 2

dlouzestopené trubkovité lupeny neb medníky ; 3—5 se-

meník. Aconitum. 605.

Hoejší ostrožnatý kališní lupen uzavírá 1—2 rovnž
ostrožnaté kvtní lupeny; 1— 3 semeníky.

Delphinium. 612.

325. o ostrožnatých lupen stídá se s 5 rovnž koruno-
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vitými bezostrožnými lupeny; tyto poslednjší mohou se
považovati za kalich; 5 do vnit pukavých tobolek.

Aquilegia. 608.
Kvtní lupeny veskrz stejné. 326.

326. Kvtní lupeny množité, cúrkovité: pokrujní tyinky la-
penm podobné, na lžku umístné: 4 nepravé zevnitní
lupeny mohou se považovati za kalich. Tobolky množité.
peit ocasaté. Kvty bled fialové. Listy dvakrát trojmo-
secné. Ke pnivý. Afragene. 609.

Kalich bud chybící, neb pravideln tvoený. 327.
327. Kalich 4lupenný; koruna se 4 medníky: 4 nlky ;

4 tobolky; semena šupinatá. Kvty blavé ve velmi
vtevnatých hroznech. Ostatn poet všech ástek kvtu
velmi nestálý. Cimicifuga. 602.

Kalich 5- neb vhce- neb bezlupenný. 328.
328. Tyinky vncem ouzkých malých lupen otoené;

tyto pak jsou bud ploché u dolejška medním dlkem ozna-
ené, bud trubkovité. Lupeny tyto mohou býti korunou,
zevnitní pak korunovité kalichem. Jednoševní , mnoho-
semenné tobolky. 329.

Žádný vnec z árkovitých lupen. 333.
329. Semeníky na dolejší polovici, aneb i výše spolusrostlé,

tak že plod jest mnohopouzdrá- tobolka : 5 modrých, na plocho
rozestených kališních lupen ; kvtní lupeny (medníky) 2py-
ské; dolejší pysk vtší, 2klaný, s mední jamkou, která
pikryta jest menším hoejším. Nigella. 617.

Semeníky rzné, aneb nanejvýš jen u dolejška mali-
ko srostlé. 330.

330. 10 neb více barvitých
, po odkvti odpadavých

kališních lupen (kvtní lupeny). Kvtní lupeny (medníky)
árkovité, ploché. Tobolky bezstopené. Trollius. 620.

5—8 kališních lupen. Korunní lupeny trubkovité. 331.
331. Kališní lupeny outlé, po odkvtu odpadavé. 332.

Kališní lupeny nepadavé. Tobolky bezstopené. Listy

prstnaté neb znožené. Hellehorus. 614.
332. Tobolky po odkvtu slopené. Kvt žlutý, okrouhlým,

mnohodílným, obalovým listem podepený. Eranthis, 613.
Tobolky bezstopené. Kvt bílý, bezobalný.

Isopyrum. 615.
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333. Kvtiny s patrným i kalichem i korunou. 334.

Samotná koruna. Místo kalicha nkdy od kvtiny vzdá-

lenjý obal. 337.

334. Lupeny nad dolejškem svým medni jamkou znaené',

která asto šupinou pikryta jest. Plody jednosemenné,

iiepukave'. Rammculus. 6i8.
Lupeny bez medních didk. 335.

335. 2-^—5 velikých semeníku ; mnohosemenné, švem do vniti*

pukavé tobolky. Blizny veliké', jazykovité, stoené'.

Paeonia. 604.

Více Isemenných, nepukavýcli, v hlavu skupených seme-
níku. 336.

336. Místo kalicha maliko opodál koruny stojící, ze 3 lu-

pen složený aneb žádný obal. 337.

Pod samou korunou stojící olupenný kalich; 5 neb více

žlutých nebo ervených kvtních lupen. Adonis. 606.

337. Ze tri volných neb srostlých, nejvíc vezaných a

složených list sestávající obal pod korunou. Plody

Jsemenne', nepukave'. Kraje lupenu leží v puku na sob.

Anemone. 607.

Žádný 3lupenný obal. 338.

338. Mnohosemenné', švem do vnit pukavé plody ; 6 okrouhlých,

zlatožlutých lupen. Caltha. 610.

Jednosemenné, nepukave plody, Kvt sirožlutý, bílý

^neb ervenavý. 339.

339. Kvtní lupeny nejvíce v as kvtu odpadavé. BHzna
bez nlky. Thalictrum. 619.

Lupeny až po odkvtu padavé. V puku jsou do vnit

zahnuté a stýkají se svými záhyby. Plody dlouhými, ne-

padavými, peitými neb holými nlkami otoené.

Clematis. 611.

340. Kalich s cípy stejnými. Toliktéž kvtních co kališních

lupen neb cíp. 341,

Kahch s 8 — 10, stídav menšími a vtšími cípy;

4— 5 kvtních lupen. 343.

341. Peit ocasaté, Isemenné, nepukave plody; 8—9 kališ-

ních a kvtních ušt. Dryas. 425,

Semeníky bez peitých ocas. 342.

342. Jednosemenné nažkysmalvinatýmobdužím, které tvoí slo-
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zený malvinatý plod ; 5 kvtních lupen a kališních cíp.

Lžko homolovité. Rnbus. 425.

Suché 2klapecné, J pouzde tobolky, s 2 neb více semeny;

5 neb více kališních cíp a lupeníi. Spiraea. 428.

343. 2— 3 cnlky; tolikéž hndých, vlasatých semen;

5 žlutých lupen; 10 kališních cíp, které jsou vlasaté, na

špici hndým bodem znaené. Tyinky nákališní.

Waldsteinia. 427.

Mnoho cnlek ; mnoho Isemenných nepukavých na-

žek. 344.

344. Nažky nepadavou cnlkou otýené. Geum. 423.

Cnlka z boku semeníka vyniklá
,
pi odkvtu odpa-

davá; proež nažky bezosinné, neb bezocasé. 345.

345. Lžko po odkvtu mén více dužné neb šavnaté;

semena na povrchu lžka; 5 lupen. 346.

Lžko docela suché. 347.

346. Lžko šavnaté, mkké, jahodnaté. Kvt bílý.

Fragaria. 422.

Lžko houbovité, tvrdé, bez šávy. Kvt hndoer-
vený. Comarum. 420.

Poznamen. Ob stojí v rozboru Potentilla.

347. 4 lupeny ; 8 kališních cíp. Tormentilla. 426.

5 lupen; 10 kališních cíp. Potentilla. 424.

348. 2 lupeny ; 2 tyinky; 1—2semenná tobolka.

Circaea. 476.

3 lupeny. 349.

4 lupeny. 351.

5 neb více lupen. 356. '

349. Lupeny stejné. 350.

Lupeny nestejné. Nkteré vstavaovité
;

pi nichž

zevnitní lupeny co kalich se pedstavují. 573.

350. 3 zevnitní vtší, a 3 vnitní menší lupeny. 562.

3 kvtní lupeny ; 3 kališní lupeny, menší než koruna.

U nkterých rosthn tyinky, u jiných nlky nedoko-

nalé. 633.

351. 4 tyinky. 352.

8 tyinek. 354.
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Množité tyinky. Ciilka s 4— 5dilnou bliznou ;

4— 5klapecná tobolka ; 4—Smnohosemenných pouzder. Ker.

Philadelphvs. 413.

352. Strom, ke. Flod, peckovice dužná. 353.

Rostlina vodní. Plod oech Isemenný, tvrdý; kalich

4klaný
,

po odkvtu zveliený a v 4 trny ztvrdlý

;

4 bílé lupeny. Trapa. 156.

353. Kalich 4klaný, zvonkovitý, u vnit žlutý. Koruna chybí.

Peckovice v kalichu : plod cervenohndý , osladlý , siln

vonící. Strom s vtvemi bodlavými, listy stíbroskvlými.

Elaeagnus. 480.

Kalich velmi malý, aneb zcela zetený. Koruna 41u-

penná. Peckovice oech 2pouzdrý. Ke. Cornus. 484.

354. Semeník polokulatý. Malvice. 139.

Semeník obdýlný neb árkovitý. Tobolka 4klape5ná,

4pouzdrá, ninohosemenná. 355.

355. Kalich s dlouhou trubkou. Tobolka obdýlná. Semena
' nemýitá. Oenothera. 479.

Kalich s docela krátkou trubkou, aneb bez trubky.

Tobolka cárkovitá . Semena mýitá. Epilobium. 477.

356. 5 tyinek. 357.

8 neb více tyinek. 411.

357. Plod malvice. Koví. 358.

Plod není malvice. Prut bylinný. 359.

358. Kalich zvonitý s 5 patrnými cípy; mezi tmito 5

malých lupenu. Malvice okrouhlá, mnohosemenná.

Ribes. 412.
Kalich s zetelými zuby, jen co kraj na plodu sedící.

Blizna šedivá. Malvice 5semenná. Hedera. 485.
359. 1 nlka. 142.

2 Cnlky. Kalich asto 5zubý, asto však jen zetený
kraj na hoejšku semeníka tvoící. Plod ze 2 semýnek
ili nažek složený. Kvty nejvíce v okolík, nkdy však

1 v hlavu neb jednoduchý okolík sestavené'. Rád oko-

linatých. 360.

360. Každá ze 2 k sob patících nažek, 4mi hlavními a-
dami ostn, které na 4 siln vypuklých zebrách sedí,

ozbrojená. Mezi tmito , a podél kraj slabší žebra s

menšími ostny neb šttinkami. 361.
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Plod jest buJ bez ostn neb šttin, anebo tyto nejsou

výše popsaným zpsobem spoádány. 363.

361. Bílek nažky svými kraji do vnit vtoený. Nažky

stýkají se spolu svými užšími slranami. Caucalis. 508.

Bílek tam, kde se nažky stýkají, plochý. 362.

362. Ostny na vypuklých žebrech jednoduchou adou.

Daucus. 516.

Ostny ve 2—3nágobných adách. N^žky stýkají se

širšími stranami. Tlatyspermu.n. 535.

363. Každá nažka s 4 silnji vystouplými, v mázditá

kídla rozšíenými žebry. Mezi nimi a podél kraj

slabší bezkídlá žebra. Laserpitium. 52^.

Bu jen kraje kídlate', bud 5 kídlatých žeber, bu
všecka žebra bezkídlá. 364.

364. Každá nažka s 9, stídav více a mén vypuklými

žebry. Siler. 542

»

Každá nažka , s 5 , nanejvýš 6 žebry aneb bez

žeber. 365.

365. Nažky s rozšíeným kídlatým krajem. Stední žebra

bu bez kídel, bu jejich kídla mnohem užší nez kraj-

ní. 366.

Kraj bu bez kídel, bu kídla jeho nejsou širší než

kídla žeber stedních. 377.

366. Kraje obou nažek srostlé, tak že se dív zralosti ne-

rozdlují, ímž plod, pokud ní^žky slepeny jsou, zdá se

" býti bezkídlý. 367.

Kraje hned z poátku rozevené, tak že ješt i ne-

zralý plod po kraji 2kídlatý vypadá. 372.

367. Lupeny zavinuté, žluté. 368.

Lupeny ploché, aneb jen na špici zahnuté. 369.

368. Plod široko vejitý aneb piokrouhlý. Žebra s tu-

pými , málo vypuklými hebeny, 2 krajní od stedních

daleko odstouplá. Listy široké.

Pastinaca. 531.

Plod obdýln vejitý. Žebra s vystouplými hebeny;

krajní od stedních mén vzdálená. Listy nitko vité.

Anethum. 499,

369. Kraj kídel tlustý, svraštlý, uzlitý. Tordylium. 545.

Kídelní kraj nepatrn tlustý, rovný. 370.

I.
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370. Kalich setený. Imperatoria. 524.

Kalich patrn 5zubý. 371.

371. Pruhy palikovité, asi u prosted petržené , znan
do oci padající. Lupeny opak vejcité ; krajní žebra

dále odstouplá od ostatních. Heracleum. 522.

Pruhy stejn široké' , brázdy mezi žebry nade'l pro-
v

bíbající. Zebra od sebe stejn vzdálená.

Peucedaimm. 533.

372. Lupeny opak srdité'. 373.

Lupeny s nerozdlenou špicí. 375.

373. Nažky s 5 prázdnými žebry. Kalich 5zubý.

Ostericum. 530.
v

Zebra nejsou prázdná. 374.

374. V každé brázd jeden pruh. Selinum. 539.

V každé brázd více pruh. Cotiioselinum. 5 i 2.

375. Jádro ve svém osemení volné , mnohými pruhy po-

kryté. Lupeny vejcité, s útlou zahnutou špicí,

Archangelica. 503.

.Tádro s osemením srostlé, tedy nažka. 376.

376. Lupeny kopovité, špiaté, bílé neb cervenavé.

Angelica. 500.

Lupeny piokrouhlé, s protaženou zahnutou špicí, žluté.

Lemsticum. 526.

377. Bílek na styku (kde se nažky stýkají) plochý neb

naddutý. 378.

Bílek na kraji vtocený, tak že prez polomsíci se

podo'iá. 403.

378. Lupeny do vnit zahnuté, žluté. 379.

Lupeny ploché, aneb jen na špici zahnuté. 381.

379. Obalíky jednotlivých okolíck chybí. Plod oblý.

Listy útle rozdlené. Foeniculum. 520,

Obalíky pítomné. 380.

380. Listy mnohonásobn rozdlené a složené ; dolejší

vstícné, hoejší peslenat sestavené ; lístky šttcovité,

árkovité. Obal vyvrácený ; obalíky odstávavé. Okolík

obyejn se 14, okolíky s 12 paprsky. Na láncích

prutu nejvíce po 4 okolíkách. Ferula. 519.

Listy jednoduché, nerozdlené, podél žilami protkané.

Plod z boku na styku stlaený. Bupleurum. 506.
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381. Kvty v hlavu skupené, ostnitými šupinami promšené.
Kalich patrný. Lupeny od prostredka do vnit zahnuté.

Plod šupinatý bez žeber a pruh. Erynginm. 518.
Kvty v okolíkách neb hlavách, žádnými šupinami ne-

promšené. 382.

382. Listy piokrouhlé, lalonaté neb vroubované. Plod bez
pruh. 383.

Listy protisecné neb speené. 386.
383. Kalich setený. Plod na styku plochy', stlaený. Lu-

peny celé, s rovnou špicí, hvzdmo rozestené. Listy

stítovité ; okolíky jednoduché. Hydrocotyle. 523.
Kalich 5zubý. Lup. úzké, z prostredka do vnit zahnuté. 384.

384. Zebra ásnat štrbená, prázdná, nadmutá ; u vnit tchto
jádro žebernaté. Obalíky mnoholupenné, barvité.

Astrantia. 504,
Zebra jednoduchá, aneb plod bez žeber. 385.

385. Plod ostny pokrytý, tém kulatý, Sanicula. 537.
Plod holý, žebernatý, tém 2uzlý. Dondia. 517.

386. Lupeny patrn vykroužené, aneb pro zahnutou špici

zdánliv srdité. 387.

.

Lupeny nerozdlené, nesrdcité. 399.

387. Kalich patrn, aspoii v as kvtu 5zubý. 388.

Kalich hned od poátku setený. 393.

388. Cnlky až k zralosti pímé , dlouhé. Kališní zuby

patrné , na plodu zstávající. Zádržka s vnitními plo-

chami nažek srostlá
,

proto nažky i v as zralosti spo-

jené. Oenanthe. 529.

Cnlky, aspo po odkvtu, skivují se zpt. 389.

389. Plod tém oblý, holý neb krátce vlasatý. Kalich po

odkvtu vadnoucí. Seseli. 540.

Plod na styku nažek siln stlaený , a práv ne

plochý. 390.

390. Obal mnoholupenný 391.

Obal 1—21upenný aneb chybící. Kalich stálý. Plod

piokrouhlý, 2uzlý. Žebra tém plochá. Bílek v pr-
ezu tém okrouhlý. Cicuta. 510.

391,. Brázdy mezi žebry s jedním pruhem. Plod ob-

dýlný, Listky podél celého žebra listu sbíhavé.

Critamus. 515.
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Plod miioliopružný. Listy prost speené, s jedno-

duchými širokými lístky. 392.

392. Pruhy na povrchu; po 3 v každé brázd. Okolíky

konení. Sium. 543.
Celné pruhy tlustokorým osemením pokryté. Bílek

tém 6hranný. Okohky listm vstícné, ^erw/a. 505,
393. Obalíeky v lupen jeden srostlé. Seseli. 540.

Obalícky prostolupenné aneb chybící. 394.

394. Plod bez mála oblý. 395.

Plod z boku siln stlaený. 397.

395. Brázdy 3pružné. Plod vejit obdýlný. Žebra ostrá,

tém kídlatá. Kvty špinav žluté. Silaus. 541.

Brázdy 1 pružné. Plod kulato-vejitý. Kvt istobílý.

396.

396. Žebra tlustá. Obalícky polovinaté , z árkovitých

svsitých lupen sestávající. Aethusa, 4Ú8.

Žebra tém mázdit kídlatá. Ciiidium. 5H.
397. Plodbez pruh. Listy dvakrát trojmosené s oválními

lístky. Aegopodium. 497,

Plod s pruhy. 398.

398. Brázdy Ipružné. Listy dvojspeené s lístky a líste-

ky árkovitými. Carm. 507.

Brázdy 3pružné. Dolejší listy nejvíc jednoduše spe-

ené s širokými lístky
;

pi nkterých však odrdách
jsou lístky protise-né. Pimpinella. 534.

399. Nkteré rostliny mají jen samí kvty bez plodu
;

jiné jen samicí aneb obojaké. Žebra u vnit prázdná,

olejem naplnná. Brázdy bezpružné. Trinia. 547.

Všecky rostliny dvouspolné. 400.

400. Lupeny piokrouhlé, dlouhou zahnutou aneb zatoenou
špicí konité. Kalich setený. 401.

Lupeny vejité neb kopovité , beze špice , aneb na-

nejvýš s krátkou, ledva zahnutou špicí, hvzdmo ro-

zestené. 402.
401. Obalícky mnoholupenné , s lupeny úzkými. Zádržka

2dílná. Laloky lupenu vehnuté. Petroselinum. 532.
Žádných obalík. Zádržka prostá. Laloky tsn zavi-

nuté. , Apium. 502.
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402. Kalich 5zubý. Plod na styku nažek znan stlaený.

Brázdy 1 pružné. Listy prost sperené , aspoii hoejší:

lístky znatn široké', castji vejité. Helosciadium. 52í.

Kalich zetený. Plod tém oblý aneb málo stlaený.

Brázdy mnohopružné. L.isty vícekrát sperené, s árkovit
kopovitými, vláskovitými lístky. Neum. 527.

403. Plod delším neb kratším zobanem konitý. 404.

Plod bez zobanu. 405.

^04. Zoban mnohokrát delší plodu. Plod 5 plochými žeb.-y

oznaený. Scaiidix. 538.

Zoban mnohem kratší plodu, 4 brázdikami oznaený.

Plod bez žeber a bez pruh. Anthriscus. 501.

405. Rostlina bez obalu a obalíku. Lupeny dlouze špi-

até, v heben složené, žluté, odpadavé. Plod vejito-

kulatý, klenuty, hranat žebernatý. Listy prutní jedno-

duché, objímavé. Smyrnium. 544.

Rostlina s obalem neb obalíkeni , neb obojími. 406.

406. Lupeny opak srdité s lalokem do vnit zahnutým. 407.

Lupeny celé, bezlaloné, rozestené. Plod s 5 prázdnými

nadmutými žebry, v nichž se 5 kídel vnitního ose-

mení nalézá. Pleurospermum. 536.

407. Plod vejitý neb kulatý. 408
Plod úzce obdýlný neb árkovitý. 410.

408. Plod ostny pokrytý. Bílek do vnit vtoený.

Torilis. 546. -

Plod holý. 409.

409. Každá nažka s 5 štrbenými žebry. Žádných pruh.

Bílek na styku hlubokou úzkou brázdou proíznutý.

Conium. 513.

Každá nažka se 6 žebry : krajní žebra obou nažek

srostlá, takže celý plod jen 10 žeber míti se zdá. Styní

boky nažek podduté. Kalich patrný. Zevnitní lupeny

znan vtší. Coriandrum. 514.

410. Žebra prázdná, oste hebenitá. Myrrhis. 528.

Žebra plná, dosti plochá a tupá. Chaerophyllum. 509.

411. Kalich 2klaný, s dolejší polovicí semeuíka srostlý;

5— 6 nákališních , u dolejška maliko spojených lupen;

8—15 tyinek. nlka s 3—6 bliznami, astji tém
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až na dno klaná. Tobolka 1 pouzdra , kolem pukavá,

mnohosemenná. Portulaca. 487.

Kalich 5klaný neb 5 zuby. 412.

412. Prut bylinný; 2 nlky. 413.

Ke neb strom. Poetné nákališni tyinky. 414.

413. Kalich vncem hákovitých ostn, jakoby zákrovem

otoený. Semeník šttinatý; 10— 12 nákališních tyi-

nek; 1 — 2 semena ve stvrdlém kalichu uzavená.

Agrimonia. 4i9.

Kalich prostý. Tobolka neodpadavými nlkami 2rohá,

cele neb z ásti s kalichem srostlá neb volná. 231.

414. 1—5 nlek. 415.

Množité nlky neb blizny. Kališní trubka vejitá

neb kulatá, u krku siížená, dužná, mnohosemenná.

Rosa. 418.

415. Jablko 2— Spouzdré; pouzdra pergamenovou mázdrou

vyložená. 416.

Malvice 2—vícepouzdrá ; pouzdra velmi tenkou máz-

drou vyložená. 41 T.

Peckovice z devnatými oechy. 418.

416. Pouzdra 1—2semenná. Pyrus. 442.

Pouzdra vícesemenná. Cydonia. 440.

417. 2— 5 dvousemenných nerozdlených pouzder.

Sorbus, 443.

3 — 5 pouzder, z'* nichž každé ve 2 jednosemenné

schránky dopolou rozeveno jest. Aronia. 437,

418. Pecky dužinou obalené. 419.

3—5 u vrchu volných, dole pak k dužnému kalichu

pirostlých pecek. Plod ervený, zvící hrachu.

Cofoneaster. 438.

419. Plod na hoe vydulený neb vykroužený , s 5ti pec-

kami. Mespilus. 44i.

Plod okrouhlý, ervený, 1— 5 zrny. Crataegus. 439.

Poznám. Viz rozbor posledních 7 rod pod Pyrus.
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Nedokonalé kvty.

420. Stromy a ke, aneb rostliny s pneni devnatýni. 421.

Prut bylinný. 429.

421. Okvtí docela chybí : 2 tyinky : 2klaná blizna.

Tobolka stlaená, 2pouzdrá, Isemenná, v kídlo rozšíeníL

Mimo obojake' i samí a samicí kvty.
Fraxinus. 305.

Okvtí patrné. 422.

422. Semeník volný, nad okvtím. 423.
Semeník pod okvtím, aneb s tímto srostlý. 427.

423. 1 Cnlka s jedinou neb více bliznami. 424.

2 nlky na špici 2klane'ho semeníka ; 4— 8 tyinek.

Okvtí kalichovité , zvonkovité . 4— Sklané: Isemenný

širokokídlatý plod. Ulmus. 187.

Množíte semeníky. 339.

424. 4-5 tyinek. 425.

8 tyinek. 426.

10 tyinek. Koruna s malým, snadn pehlédnutelným

5zubým kalichem 224.

425. Zvonkovitý, 4 — Sklaný kalich. Kvtní lupeny velmi

malé, nákališní, asto jen šupiny. 219.
Velmi malý , 5zubý nepatrný kalich ; 5 na špici zele-

ných, v zpsobu epiky odpadavých kvtních lupenu. Mal-

vice 5semenná. Vitis. 590.

426. Blizna jednoduchá. Cnlka krátká neb chybící. Ko-
runa trubkovitá , 4klaná. Jednosemenná peckovice.

Daphne. 149.

Cnlka 2klaná. Asi 5 kvtních lupen. 225.

427. 4 tyinky a lupeny. Peckovice. Na kraji semeníka

jeví se nkdy setený kalich. 353.

5 tyinek. 428.

8— 10 tyinek. Dokonalý kvt, jehož nad semeníkem

nící kalich snadno se pehlédne. 139.

428. Kalich zvonkovitý , 5klaný. Lupeny asto šupino-

vité. 358.

5 patrných lupen , pod nimi kalich co kraj seme-

níka. 358.
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429. Okvlí chybí zcela, aneb záleží z nepatine'ho kraje,

aneb z jediné šupiny. 430.|

Okvtí patrné , kalich neb korunu pedstavující, aneb

z více šupin složené. 439.

430. Kvty v palice, klase neb hlav skupené. 432.

Kvty jednotliv aneb více pospolu, netvoíce však

klasu, paliky neb hlavy. 431.

431. Bezlistý kloubnatý prut. Okvtí bakovité, neroz-
' dlené ; 1 — 2 tyinky ; 1 semeno na dn okvtí.

Salicornia. 166,

Patrné listy buJ na prutu bud bez prutu. Vodní

rostliny , asto s nepatrnými rodidly , asiji rznopo-
hlavé. 657.

433. Tyinky a sloupky beze všeho okvtí vkol paliky

sadné. Lupenitý toulec obaluje paliku, aneb jí po

stran stojí. 433.

Okvtí skládá se z plev. Tylo leží stechovit na

sob a tvoí klasy neb hlavy. Pod každou plevou

1 kvítek s 3 — 2 tyinkami, 1 semeníkem, a jeoaoa

2 — 3klanou nlkou. Plod košanec. Semeník astji
šttinami otoený, které se však nesmjí zmásti s ty-

inkami. Listy trávovité neb sítinovité, pošvivé, s pošvou

celou. TresE bezk^oubná. Rád šáchorovitých. 435.

433. Rodidla jsou paliky ve 2 adách na vnitní stran v

toulci uzavené, ploché, árkovité. Blizna klaná, škivená.

Zostera. 142.

Rodidla kolem oblé paliky sestavená. Malvice. 434.

434. Celá palika tyinkami a sloupky pokrytá.

Calla. 129,

Dolejší ás paliky sloupky otoená; stední tyin-
kami prášninými ; hoejší tyinkami neplodnými; nej-

hoejší nahá. Ai'Mm. 128,

435. Zr^^jící semena mkkou , daleko z plev visutou vlnou

obalená. Eriophorum, 22,

Šttiny, které košanec obklopují, i v as zralosti kratší

než plevy ; aneb zcela chybí. 436.

436. Plevy velmi pravideln 2adn sestavené. Klásky

na plocho stlaené. Žádných šttin. Cyperus, 21,
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Plevy stejn na vše strany vkol osy rozložené, aneb

jen nepatrn 2adé. 437.

437. Jedny z dolejších plev , znan menší , stojí vzdále-

nji. 438.

Nenachází se tak. Scirpus. 24.

438. Košanec chruplaviloii šupinou obalený. Listy široké,

ostnít pilovité ; spolu složené strbouly. Cladium. 20.

Košanec bezškoíepý. Listy šttinovité neb nitkovité.

Schoenus, 23.

439. Travovité rostliny, vlastn lak zvané trávy. Okvtí

2klapecné ciU 2plevé , kalichovité. Jest pak bu 1,

bu 2, ideji 3 páry plev, v kterémžto pípadu vnitní

lupínky (hašpan), zevnitní pak vlastn plevy šlovou. U obo-

jích bývá jedna nkdy velmi malá, aneb celkem zákrplá»

astji více kvítk, z nichž každý má 1 pár lupínek,

složeno jest v klásek : klásek takový odn bývá 2 ple-

vami, jakoby zákrovem : 3— 2 tyinky, 2—1 nlka neb

blizna ; 1 semeno neb nažka, obyejn s osemením pevn
srostlá. Stéblo oblé, uzlíte, z ástí pošvou zastené, 440.

Okvtí není 2plevé, nýbrž tvoí ádnou korunu neb

kalich
;
prosto- neb srostlolupenné ; aneb aspo známky

trávám vlastní odpadají. 492.

440. Každý kvítek 2 lupinami obalený : žádné plevy ani

zvláštní ani spolené. 441.

Lupiny bu bezprostedn plevami zavené, bu více

kvítk má spolený zákrov , totiž 2 plbvy. 443.

441. Jediná dlouhá, kosmatá, ze špice kvítka vynikající

blizna. Semeno s lupinami srostlé. Nardus. 56.

2 nlky neb bUzny. 442.

442. Nažka jen na dolejší ásti lupinami obestená. Hoejší

lupina osinatá ; 2 tyinky.

Schmidtia. 64,

Nažka celá v lupinách skrytá. Lupiny komolé (bezosinné)

T heben stlaené, vždy zavené. Leersia. 51.

443. Ob plevy na též stran kvítka neb klásku, tak že

tento mezi onmi a stéblem sedí. Obyejn ti klásky

podlé sebe, tak že jejich 3 páry plev 61upenný okrov

pedstavují. 444.
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Plevy vstícné, klásek objímající. Kidceji thyhi jedna

z plev. 446.

444. Kalich 1— Splevý, s hebenem drsným, ostrým, útle

bodlavým. Kvty v didcích kloubu stebelních. Klásky ob-

dýlne', 2kvté ; klas velmi dlouhý. Rottboelia. 63.

Kalich jinak spoádaný, aneb jiné' známky neshodné. 445.

445. Klásky jednokvté, s osinovitou násadkou ke dru-

hému kvítku. Hordeum. 48.

Klásky vícekvté, aneb 1 kvete s mísovitou násadkou

k druhému kvítku. Ehjmus. 43
Viz rodft iéchlo rozbor pod ilordeum.

446. Každý kvítek má své plevy, které mimo nej nanejvýš

ješt násadku k nevyvinutému kvítku chovají. 447.

2 neb^ více vyvinutých, tyinkami aneb semeníky

opatených kvítk spolu v jednom páru plev. 46á.

447. Ob lupiny osinaté : dolejší lupina osinou pbdkonení

;

hoejší pak osinou zpodení ozbrojená. Vnit tchto ješt

2, pólo tak dlouhé, komolé lupiny : 2 tyinky.

Ánthoxanthiím, 30,

.len jedna lupina osinalá, aneb ob komolé. 448.

.448. Nad kvítkem stopení hlavika, ze 2— 3 zákrplých

neplodných kvítku složená. 473.

Žádná hlavika, 449.

449. Plevy lém stejné, nemnoho kratší . aslo delší než

lupínky. 452.

Plevy velmi nestejné. 450.

450. Krom dokonalého kvítku ješt jiný zákrplý, jemuž ro-

didla, a asto i jedna z lupin chybí. Vezme-li se zákrplý

kvítek tento za plevu , tedy se kalich Splevným býti

zdá. Nkdy dolejší pleva zcela chybí. Plevy tyto jsoa

velmi nestejné ;
jedna aspo o polovinu kratší samého kvítku

;

aneb ob plevy sice nevelmi nestejné , však ob o po-

lovic kratší. Panicitm. 57,

Jediný kvítek v kalichu. 451.

451. Zevnitní pleva vtší, chruplaviná, Sžilná, purpurová,

vnitní malá, nahá, Ižilná. Lupiny holé, prohledne, Ižilné.

Stéblo tém stlaené, holé, v kloubech sehnuté: místo ja-

zýka na pošv ada vlásk. Lappago* 50.
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Plevy Ižilné, iiestejnií, sllaíené. Lupiny nestejné.

Crypsis. 39.

452. Jedna z lupin zákrplá aneb chybíei. 453.

Aspo pár lupin, patrn pítomných. 455.

453. Jednoduchý, 1 stranný klas. Lupiny brišnalé neb bu-

blinate', po jedné stran rozpollné, na konci rozcísnulé,

vlasat brvité , komolé. Chamagrostis. 38.

Lat buto rozestený, bud" v podob hustého klasu slo-

žený. 454.

454. Plevy a lupina v heben stlaené. Lupina bublinalá

(láckovitá), po jedné stran k vrchu rozcísnutá. Blizny

ze špice cnjicí, Klasnatý lat. Alopemnis. 28.

Plevy a lupiny bez ostrého hebena. Blizny z boku
cnjicí. Rozestený lat. 463.

455. Obojaké kvty se samími anebo bezpohlavými smíše-

né , tak že na každém kloubu klasu jeden šedivý dvou-

spolný, a podlé nho 1^—2 samci nebo bezpohlavé sto-

peni kvítky se nalézají. astji 3 lupiny, z nichž sted-
ní pi obojakých osinatá jest. Andropogon, 29.

Všecky kvítky obojaké, sob rovné. 456,

456. Úzké, jednostranné aneb 2adé klasy ; tém prstnat

sestavené, 457.

Rozestený, aneb hustý, válcovitý, klasu podobný lat.

458.

457. Kvítky na plocho stlaené , takže plevy a dolejší lupina

v ostrý heben sehnuty jsou. Cynodon. 40.

Kvítky stlaené, ale tak, že plevy a lupiny na plocho

rozesteny jsou. Druhové prosa, ve kterých dolejší pleva

chybí , a neplodný onen kvítek za plevu se pova-

žuje. 450.

458. Cnlka dlouhá. Blizny kosmaté ze špice kvítka fcnjící,

Plevy ostrohebenité, delší lupínek. 459.

Cnlka krátká. Blizny peité. dole po stranách kvítka

vycházející. 460.

459. Na zevnitní stran každé lupiny sedí malá, holá neb

brvilá šupina, Phalaris. 58.

Lupiny bezšnpinné. Hebeny plev osinou konité.

Pkleum. 59,

3 »
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460. Dolejší lupina dlouze osinatá; stední žilka na špici

nabíhá v uzlík, z néhož osina bží. Stipa. 68.

Dolejší lupina nemá žádnou, aneb jen slabou konení

osinu^ nkdy hbetní neb spodení osinou opatena. 461.

461. Plevy osinaté. Polypogon. 62.

Plevy komole'. 462.

462. Lupiny u dolejška vncem vlas otoené, který nej-

mén tvrtinu délky lupiny obnáší , astji však zdélí

samé lupiny jest. Arundo, 32.

Vlasy bud chybí, bud tvrtiny lupin nedosahují. 463.

463. Lupiny kožnaté, lesknavé, posléz chruplavin stvrdlé,

nažku na zpsob škoepinky obkliující. Klásky bakovité.

Milium. 54.

Lupiny tence mázdité, se semenem nesrostlé; jedna

nkdy velmi malá neb chybící. 464.

464. 2 lupiny stlaené, menší než taktéž stlaené plevy.

Vtší lupina osinatá neb komolá. Agrostis. 26.

1 lupina osinatá. Trichodium. 69.

465. Lupiny 3, osinaté. Semeno ovinuté kalichem a koru-

nou, která na bezpohlavém kvítku chybí.

Sorglmm. 67,

Lupiny 2, aiteb jiné známky neshodné. 466.

466. Blizny kosmaté ze špice kvítka njící, delší než toto.

Dolejší lupina ostnitá aneb zubatá, kteréžto zuby v krát-

ké ostny vybíhají. Na spodku dolejších stopek nalézají

se piokrouhlé, nerozdlené listeny, ímž se patrn od

následujících trav rzní.
.

Sesleria. 66.

Blizny peité, z boku vynikající. 467.

467. Klásky stopené, s palmou, a nkdy velmi krátkou

stopkou. 468.

Klásky ve vyíznutých dlcích osy sedící. 488.

468. Lupiny s osinou hbetní neb spodení. 469.

Lupiny s osinou konení, neb podkonení, aneb komo-
lé. 473.

469. Dolejší jeden aneb oba kvítky samí. 470.

Všecky kvítky obojaké , aneb jen nejhoejší samí.

471.

470. Kalich se 2 vyvinutými kvítky; dolejší samí. Cnlka
velmi krátká. Arrhenathervm. 31.
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Kalich Skvlý^ 2 dolejší samci. nelka dlouhá. Hbet
lupiny až ke stedu rozpoltný , odkud vybíhá osina

;

aneb lupina komolá. 483.

471. Klásek 2kvtý; dolejší kvítek komolý, hoejší osinatý

ponejvíc neplodný. Holcus. 47.

Všecky kvítky aspo dolejší osinate'. 472.

472. Osina až ke zralosti pímá, bezkolenná. Aira. 27.

Osina v koleno aneb ven vyhnutá. Avena. 33.

Viz rozbor tchto pod Avena.

473. Krom vyvinutých ješt 2—3 nevyvinuté, jeden druhý

uzavírající, a co jediná hlavika vypadající kvítky. Žádné

osiny ; 1—2 vyvinuté kvítky. Melica. 53.

Žádný, aneb jcR jednoduchý nevyvinutý kvítek na špi-

ci klásku. 474.

474. Každý klásek speeným aneb hebenitým listenem po-

depený. Cynosurus. 41.

Žádných listen. 475.
475. Kvítky od sebe vzdálené: dolejší samci anebo bezpohla-

vý, nahý; ostatní obojaké, ve dvouadé, z osy vychá-

zející dlouhé vlasy obalené. Phragmites. 60.

Žádných vlas. 476.

476. Zevnitní lupina k obma krajm zahnutá, a podél zá-

hyb tuhými brvami obsazená, které jí hebenitý pohled

dávají. 477.

Zevnitní lupina holá aneb útle brvitá. 478.

477. Dolejší lupina delší neb kratší podkonecní osinou

ozbrojená. Klásky stopené^ stopky zdélí klásk, aneb

delší. Brómus. 37.

Lupina s osinou konení: klásky velmi krátce stopené,

Jednotlivé stojící, spolu 2adý klas tvoící.

Brachypodium. 35.

478. Kalich opak vejitý, nadmutý, mnohem prostrannjší

než ony 2 kvítky, jež uzavírá. Zevnitní lupina se zobanitou

špicí. Beckmannia. 34.

Kalich jinak spoádaný. 479.

479. Dolejší lupina na hbet v ostrý heben stlaená neb

kýlovitá. 480.

Lupina okrouhle klenutá bez hebena. 482.
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480. Klásky po jedné stran ploché', po druhé nadduté.

Plevy nestejn stlaené, na nadduté stran širší. Špice

plev a lupin v jednu stranu nahnuté. Lat se sklubenýmí

klásky. Dactylis. 42.

Klásky a plevy po obou stranách stejn rozmené,
aneb ne znan nestejné. 481.

481. Lat, dív kvtu a po odkvtu v podob lalocitého

klasu stažený. Klásky málo nad plevy vynikající.

Koehleria., 49.

Lat rozestený, nikoli lalocnatý. Poa. 61.

482. Plevy zdélí klásku, aneb delší. 483.

Plevy znan kratší než klásek. 485.

483. Dva dolejší kvítky samci; hoejší obojaký. Plevy

mázdité. Lupiny pod špicí krátce osinaté, aneb s delší

osinou, která z polty vybíhá. Hierochloa. 46.

Všecky kvítky obojaké. 484.

484. Kalich 3—Skvlý, s bakovit naddutými plevami. Do-
lejší lupina na špici 3zubá ; stední zub krátce osinatý.

Triodia. 70.

Kalich 2kvtý. Dolejší lupina krátce 2klaná. Komolé od-

rdy ovsa obecného. Averia sativa. 33.

485. Dolejší lupina na dolejšku srditá, široká, nadmut
bakovitá. Klásky na dlouhých tenkých stopkách pi nej-

menším pohnutí tesavé. Brha. 36.

Dolejší lupínka nikoli srditá. 486.

486. Kvítky ze zpodku bakovitého v homolu sbíhající ; do-
lejší lupina na dolejšku bišnatá s vytáhlou špicí.

Molinia. 55.

Kvítky podlouhlé, neb kopovité, nikoli homolité. 487.

487. Kvítky kopovité aneb kopovit šídlovilé.

Festuca. 44.

Kvítky podlouhlé, velmi tupé neb uaté.

Glyceria. 45.

488. Klásky hbetem k ose obrácené , tak že jim mezi

zevnitními plevami a osou státi pijde. Vnitní pleva

chybí nkdy, ponvadž osa místo její zastupuje.

Lolium. 52.

Klásky k ose širší stranou obrácené ; 2 plevy. 489.
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489. Kalich 2kvetý s násadkou k tetímu kvítku. Kvítky

vstícné', šedivé. Plevy úzké, šidlovité. Dolejší lupinu

dlouze osinatá. Secale. 65.

Kalich 3—neb vícekvtj. 490.

490. Semeno volné, lupinami obalené. Kalich 3— 4kvtý
(s jedním kvítkem nevyvinutým) , bahkovitý , kožnatý,

ufatý; plevy osinaté, povýšenými ostrými árkami pota-

žené. Zevnitní lupina 5žebrá, 3klaná. Klásky obdýlné

v dlcích osy. Klas podlouhlý, válcovitý. Osa po kraji

ostnitá. Aegilops. 25.

Semeno s lupinami srostlé. Kas nikoli válcovitý. 491.

491. Vnitní lupina na krajových záhybech útle, nikoli he-
benit obrvená. Triticum. 71.

Vnitní lupina tuhými brvami hebenitá. Klásky krátce

stopené. 477.

492. Okvtí s množitými tyinkami. Rostliny z eledi pry-

skyníku, kde kalich \n\d chybí, bu korun se podobá.

323.

]Není pes 12 tyinek. 493.

493. etné semeníky klasovit sadné. 315.

Nanejvýš (i semeník neb nlek. 494.

494. Okvtí pravidelné. Ušty bu všecky , bucT stídav
stejné ; aneb okvtí s jedním lupenem. 495.

Okvtí nepravidelné. 570.

495. Okvtí ze 2 šupinatých lístku , aneb s jedním lupe-

nem. G5T.

Okvtí ze 3 ástek (uštu, zub, lupenu.) 496.

Okvtí ze 4— 5 ástek. 500.

Okvtí ze 6—12 ástek. 527.

Okvtí z 8—10 ástek. 567.

496. Semeník |)odokvtný, aneb s okvtím srostlý. 497.

Semeník nadokvtný. 498.

497. 3 tyinky. Kalich co zetený kraj semeníka , aneb

zcela k nepoznání. 151.

12 Tyinek. Blizna hvzditá. Okvtí neodpadavé.

Tobolka 6pouzdrá, nepukající. Asarum, 145.

498. Plod malvinatý. 499.

Plod nikoli malvinatý ; 1—2 tyinky. Kvtenslví

v listnalvch ocasech. 518.
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499. 10 tyinek; 10 nlek; 3 lupeny. Malvice lOpouzdrá,

1 Osemenná, erná, se stavou ervenou. Kvtenslví v hroznech

cervenostopecních. Phytolacca. i70.

1 tyinka ; 2 nlky. Okvtí Sklané
,
po odkvtu jed-

notlivá semena co jahodnatý obal pokrývající. Kvtenství

úžlabiní neb konení v šedivých klubíkách.

Blitum. 160.

500. 4—5 nlek , aneb 4 blizny beze nlek. 501.

1—3 nlky, aneb 1— 3 blizny bez nlek. 503.

501. 8—10 tyinek. 139.

4 tyinky. 502.
'

502. 1 semeník ; 4 nlky •, 4 KaHšní lupeny ; 4 zákrplé

neb i chybící kvtní lupeny. 214.

4 semeníky v blizny bez nlek; okvtí 41upenne', s lu-

peny do vnit vehnutými, tyinky chránícími ; 4 semena.

Vodní rostlina. Potamogeton. 138.

503. Semeník nadokvtný. 504.

Semeník podokvtný, neb s okvtím srostlý. 520.

504. 3 dvouklane' nlky na stopene'm semeníku. 165.

1—2 (zídka 3 neklané) nlky neb blizny. 505.

505. Okvli z 5 ástek. 506.

Okvtí z 5 ástek. 510.

506. Samicí kvty s obojakými smíšené. Okvtí kalicho-

vité, zvonkovité, 4klané. Semeno v zstávajícím ka-

lichu zavené ; 4 tyinky. Blizna hlavatá, šttcovitá.

Parietaria. 180.

Všecky kvty obojaké. 507.

507. Okvtí až na dno 4dílné. 508.

Okvtí trubkovité, 4cípé aneb pohárovité. 509.

508. Okvtí korunovité , bílé , rozestené ; 4 tyinky.

Malvice 2— Spouzdrá, 2—3 semenná.

Majanthemum. 82.

Kalich 41upenný; 2— 6 tyinek, Šešulka neb šešu-

linka. Nkteré kížaté rostliny se zákrplými lupeny. 168.

509. 8 tyinek v trubce umístných, s krátkými nitkami.

Jednosemenný plod v neodpadavém okvtí. Listy prosté,

árkovité. Passerina. 150.

5—6 tyinek. 514.
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1 — 4 tyinky. asto mezi 4 okvtními cípy ješté

jiné 4, snadno nedopatitelné zoubky. 567.

510. 1 cnlka prostá, šídlovitá. Tobolka 4— 5semenná,

1 pouzdra, 5klapená. Okvtí zvonkovité, 5klané, barvité.

Glaux. 217.

2—3 cnlky neb blizny. Plod 1—2 semenný. 511.

511. Plod tobolka 1 pouzdra, 3klap«ná , 2semenná. Vnit

5 vykroužených lupenovitých medník , které korunou

slouti mohou. 250.

Plod 1 semenný v stálém okvtí zavený. Nejvíc 2 neb

3 cnlky neb blizny. 512.

512. Listy vstícné. 513.

Aspo hoejší listy stídavé. 514.

513. Okvtí trubkovité, 5klané ; 10 neb mén tyinek;

2 cnlky ; 1 semeno na dn zstávajícího okvtí. Listy

šídlovité. Scleranthus. 172,

Okvtí až na dno 5dílné, barvité; jeho cípy tlusté,

vláskovou špicí konité. Mimo 5 tyinek ješt 5 ne-

plodných nitek. nlka krátká s bliznou jednoduchou.

Tobolka Isemenná, mnohoklaná. lllecehrum. 175.

514. apík neb nožka objímavou botkou opatená. Okvtí

5— (zídka 4) dílné, neodpadavé
,

ponejvíc barvité;

5_9 tyinek; 2— 3klaná nlka, aneb 2— 3 cnlky.

Nažka 3hranná, chruplaviným osemením otoená, anebo

stlaená, dle toho, má-li 3 anebo 2 blizny.

Polygonm. 146.

Žádná objímavá botka. 515.

515. 5 neplodných s 5 plodnými tyinkami stídav. Cnlka

tuze krátká s 2 bliznama ; 1 semeno s chruplavinou

kožkou Y tenkomázdité nepukavé tobolce. Dolejší listy

vstícné, nestejné. Herniaria. 174.

Všecky nitky plodné; 2 cnlky aneb 2klaná nlka. 516

516. 2— 3 pod okvtím umístné osinaté , bílé listeny;

1 — 5 tyinek; Isemenná tenkomázditá tobolka.

Polycnemutn. 171.

Žádných listen. Ponejvíc 5 tyinek. 517.

517. Mimo obojaké obyejn neplodné, aneb samí kvty,

ješt i vtší samicí 2klapené kvty se stlaeným seme-
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níkeiu ; 1 semeno s kožkou cliruplavicnou , na nmž
ješt útlá kehká škoepinka. Atriplex. 158.

Všecky kvty stejné. 518,

518. Osemení tvrdé, chruplaviné , kehkou škoepinkou

obalené. Nkdy, však zídka, 3 kališní lupeny , a 1 — 2

tyinky. Chenopodium, 162.

Jediné, velmi tenké osemení. Semeno v tenkomázdité

nepukavé, kalichem otoené tobolce. 519.

519. Kel zavit (šroubovit) stoený, Salsola. 167.

Kel podkovit zahnutý. Kochia» 165.

Viz jejich rozbor pod Chenopodium.

520. Okvtí se semeníkem tsn srostlé. Mezi obma není

žádné patrné meze. Okvtí i po odkvtu neodpadavé. 521

Okvtí nad semeníkem, od tohoto znan odmezené,

po odkvtu odpadavé. Kvt vlastn dokonalý, ale tak,

že se semeníkem srostlý kalich bud zcela nepatrný jest,

bud jen co neznaný kraj na hoejšku semeníka se jeví.

526.

521. .Jediná prostá cnlka. 522.

2—3 cnlky. 524.

522. Blizna šttcovitá; 2—3 šupiny pod semeníkem, ka-

lich pedstavující. 17*

Blizna nikoli šttcovitá. 523.

523. 4— 5 tyinek, mezi 4 — 5 okvtními cípy umístných,

a snadn pomíjející mnohoklanou šupinou obalených; 1

semeno. Listy stídavé. Thesiiim. 148*

4 tyinky ze dna okvtí vyniklé. . Tobolka 4pouzdrá,

4semenná, nepukavá. Listy vstícné. Isnardia. 478.

524. Okvtí 4klané, vnit žluté; 8 tyinek; 2 neodpadavé

cnlky. Tobolka 1 pouzdra, mnohosemenná.

Chrysosplenium. 494.

Okvtí 5klané. 525.

525. Okvtí trubkovité. Semeno v kališní trubce tsn
zavené; akoli s ní nesrostlé. Listy šídlovité. 513.

Okvtí nikoli trubkovité. Semeník s ním pólo srostlý;

2 — 3 (i více) širokých blížen; 1 semeno. Beta. 159.

526. Koruna srostlolupenná, 4— 5klaná. 151.

4— 5 lupen. 348.

527. Okvtí kalichu podobné, barvy neouhledné. 528.



Nedokonalé kvty. 59

* Okvtí korunovité, živými barvami skvoucí. 537.

528. Kvty hust sadné vkol tlusté palice, která vyniká

z boku stvolu na plocho stlaeného, listu podobného.

Blizny beze cnlek; Spouzdrá tobolka. Acoriis, 127.

Kvty jinak sestavené. 529.

529. Okvtí 12zubé, zvonkovité ; zuby stídav menší a

vtší. Kvtní lupeny zídka patrné, bud odpadavé, bu
zákrplé a nevyvinuté. 221.

Okvtí 6dílné, neb 61upenné. 530,

530. Blizny šttcovité neb pápeité. 531.

Blizny holé. 534.

531. Košanec Isemenný, 3hranný, stálým okvtím obalený;

3 vyvrácené nlky s bliznami šttcovitými \ 3 zevnitní

lupeny obyejn menší. Kvty v peslen sestavené.

Rumex. 147.

Tobolka mnohosemenná. Listy travovité neb sífnaté.

532.

532. 3 neb 6 na vrchu ležících aneb zpt vyvrácených

šttcovitých blížen beze nlek. Plod ze 3 neb 6 srost-

lých, v as zralosti od dola odstávavých tobolek složený.

Triglochin. 73.

3 zpímené, nitkovité, pápeité blizny na jedné, nkdy
docela krátké cnlce ; 1 tobolka 3klapená , od vrchu

se otvírající. 533.

533. Spouzdrá tobolka, s etnými ku pehrádkám upev-

nnými semeny. Listy holé, žlábkovité aneb oblé.

Juncus. 74.

1 pouzdra tobolka, s 3 k dolejšku klapek pipevnnými
semeny. Listy travovité

,
ploché , iísto dlouhými vlasy

poseté. Luzula. 75.

534. 1 nlka ; malvice 3pouzdrá. 535.

Více nlek, aneb blizen beze nlek. Plod ze 3—

6

mén více srostlých tobolek sestávající. 563.

535. Rostlina 2domá. Tobolka 3pouzdrá , chudosemenná

(klabnosemenná). Listy svazené neb srdité. 536.

Rostlina Idomá. Tobolka mnohosemenná. Listy vej-

ité, objímavé. Medník dlkovitý na zpodku každého

kvtního lupenu. Kvty žlutozelené, na kolinkovitých
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stopkách pod listy jednotliv visící. Nachoervená mal-

vice. Streptopus. 85.

536. Plod podokvtný. Kalich 6dílný , koruna chybící.

Listy srdité. Žlutozelené kvty samí v hroznech úžla-

bicních. nlka Sklaná ^ semena 2. Malvice ervená,

pozdji ernohndá. Tamus. 79.

Plod nadokvtný. Okvtí Gdílné
,
pímé, 3 vnitní

lupeny na špici zpt vyvrácené. Malvice kulatá , 3pou-

zdrá
;

pouzdra Ssemenná. Listy jehlinaté , svazené.

U nkterých tyinky, u jiných sloupky nevyvinuté.

Asparagus. 80.

537. 1 nlka , neb 1 blizna beze nlky. 538.

Více nlek, aneb více blížen beze nlek. 563.

538. 3 tyinky. Plod podokvtný. 539.

6 tyinek. 541.

539. Kvt s dlouhou, blízko nad koenem povstávající

trubkou , a dosti stejnými , zpímenými cípy. Blizna

4dílná s širokými cípy. Crocus. 104.

Kvty na prutu sedící. 540.

540. Koruna s 3 pímými a 3 vyvrácenými vtšími lupeny.

nlka Sdílná, s líštami kvtním lupenm podobnými, na

jejichžto dolejší stran blizna se nalézá. Iris. 106.

Koruna s pímými nestejnými cípy , tém 2pyská.

Nitkovitá nlka zdélí tyinek, s S bliznami.

Gladiolus. 105.

541. Semeník nadokvtný. 542.

Semeník podobalný. Kvtní puky v mázditém toulci

uzavené ^ tobolka Spouzdrá. 559.

542. Kvty v toulcích. 543.

Kvt nahý bez toulce. 544.

543. Kvty množíte v okolíku. 556.

2—3 dív bílé, pozdji lilakové, maliko rozevené

kvty; koruna 61upenná, nálevkovitá, s velmi dlouhým

nehty •, tyinky na lupenech umístné.
Bulbocodium. 89.

544. Okvtí s dlouhou úzkou trubkou, a prostranným 6díl-

ným pokrajem. Tyinky v stranu nachýlené, 2 hoejší

k sob klonivé. Tobolka. Hemerocallis. 92.

Okvtí nikoli dlouze trubkovité. 545.
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'545. Okvtí není pes polovic klané. 546.

Okvtí až na dno, aneb blízko ke dnu dlené'. 548.

546. Maivice Spouzdrá. Listnatý prut, aneb hranatý stvol.

Convallaria. 81.

Tobolka Spouzdrá. Stvol oblý. 547.

547. Okvtí nadmute', vejcite', pod krátkým 6zubýni pokra-

jem soužené. Muscari. 95,

Okvtí nálevkovit zvonkovité, pólo 6klané, na dolej-

šku trochu bakovité. Hyacinthus. 93.

548. Kvty v úžlabikách list, aneb na stranách vtevna-

tého listnatého prutu. Okvtí spíše kalichu než korun
podobné. Maivice. 535.

Kvtenství konení. Tobolka Spouzdrá. 549.

549. Lupeny na dolejšku medníky opatené. 550.

Žádných medník* 552.

550. Medníky jsou 4 šupiny, na dolejšku lupen 2 hrby

psobící. Stvol nahý, 1 kvty; kvt bílý, cervenavý neb

purpurový; lupeny konen zpt vyvrácené. Ponejvíc 2
vejité, hndoškvrnité, nákoenní listy. Erythr^nium, 90.

Lupeny na dolejšku žlábkovitým neb dlkovitým med-
níkem opatené. Stvol listnatý. 551.

551. Lupeny se žlábkovitým neb trubkovitým medníkem.

Koruna k vrchu zvonkovité rozšíená aneb vyvrácená,

^ Lilium. 94.

Lupeny obdýlnou neb piokrouhlou jamkou co mední-

kem opatené. Koruna k vrchu se nerozšiující, dole ši-

roko zvonkovitá. Fritillaria. 91.

552. Slaloná blizna bez cnlky na semeníku sedící.

Tulipa. 99.

nlka znan dlouhá. 553.

553. Tyinky vousaté neb vlasaté. 554.

Tyinky holé. 555.

554. Kvt bílý ; koen bambulinalý. Tyinky na dolejšku

rozšíené, semeník zakrývající. Tobolka malvinatá, 3

pouzdra. Asphodehis. 88.

Kvt žlutý, zevnit zelenavý, neodpadavý; koen vláse-

nitý. Tobolka hranolit 6hranná , 3klapená , Spouzdrá.

Narthecium. 96.

555. Kvty v okolíku. 556.

Kvty jinak sadné. 557.
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556. Okolik ped rozkvtem 1—2 lupenným toulcem, jenž

posléz usychá a odpadává , obalený. Kvtní lupeny po
odkvtu vadnoucí. Tyinky na dolejšku lupen umístné.

Semena hranatá. Rostliny obyejn siln pavé.

Allium. 86.

Toulec listovitý, nepiomnlivý. Lupeny po odkvtu

zelenají a kalichu se podobají. Tyinky ledva s lupeny

spojené. Nkteré druhy Sndka. 557.

557. Okvtí po odkvtu zelené, kalichovité. Semena pio-
krouhlá, nahá. Ornitliogalum. 97.

Okvtí po odkvtu vadnoucí. Tyinky stejné', šídlo-

vité. 558.

558. Tyinky na dolejšku lupen umístné. Semena pio-

kronhlá. Kvt obyejn ihodrý. Scilla. 98.

Tyinky s lupeny nespojené. Semena hranatá. Kvt
bílý. Anthericum. 87.

559. Kvt žlutý. 560.

Kvt bílý. 561.

560. Medník vnec zvonkovitý, pímý. 561.

Žádný medník. Koruna 6dílná, nálevkovitá. Tobolka

tém malvinatá, nástopená, pomeranová, s ernými
lesklými semeny. Sternbergia. Í03,

561. Okvtí s dlouhou trubkou: hrdlo trubky vybíhá v po-

hárovitý neb zvonkovitý vnec. Narcissus. 102.

Okvtí bez trubky. 562.

562. 6 stejných lupen. nlka k vrchu tlustší, paliko vitá.

Leucoium. 101.
v

3 vnitní lupeny menší, vykroužené. Cnlka nitkovitá.

Galanthus. 100.

563. Koruna 6klaná, s velmi dlouhou z koene vycházející

trubkou-, 3 nlky ; 6 tyinek: tobolka Slaloná, na-

dmutá, mnohosemenná. Colchicum. 77,

6 rzných lupen. 564.

564. 9 tyinek \ 6 lupen \ 6 mnohosemenných tobolek.

Butomus. 132,

6 tyinek. 565.

365. nlka chybící; 3—6 semeník, na jejichž koncích k
venku obdýlné blizny šikmo sedí. Tobolky nadmuté , 2

klapené, 1—2semenné. Scheuchzeria. 72.
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Cnélka. šidlovitá. Tobolky 3 srostle, do vnit prostým
k\em pukave. 566.

566. Prášníky napí piikavé. Semena kídlalá. Listy ši-
roké, vejcité. kopovité. podél ásnaté. Verahum.7S.

Prášníky podél pukavé. Semena oblá ; 1 — 2 listeny
blízko pod kvtem. Listy árkovit meCovilé. na dolejšku

^
roztísnuté, pošvivé. Tofieldia. 76.

567. Okvtí ze 2 menších a 2 vtších cípu neb zub slo-
žené. Tyinky 2 krát tak dlouhé jak okvtí. Listy
tém dužné, šídlovité. Kalichy vejité, stlaené.

(amplioosma. Wl.
Okvtí ze 4 menších . nkdy docela setených . a 4

reiších cíp: 1-- 4 tyinky. Hrdlo koruny žlázovitým
kroužkem otoené. Cnlka z boku sememka vycházející:
1 semeno. 568.

Okvtí z 8—10 lupen; 4— 5 zevnitní považují se co
kalich. 569.

.')68. 4 tyinky. Listy piokrouhlé . lalonaté. Kvtenství
okolinaté. Alchemilla. 429.

1 tyinka za jedním z cíp. Listy klínovité. Kv-
tenství v klubíkách. Apkúiies. 430.

569. 4 blfzny. 215.

1 nlka. 223.

570. Semeník nadokvlný. 280.
Semeník podokvtný. 571.

571. Okvtí srostlolupenné. 572.
Okvtí prostolupeuné. 573.

572. Okvtí nerozdlené, u dolejška bakovité, skoro kulaté,
k vrchu jazykovité; 6 prášník pod 6dílnou bliznou
umístných. Tobolka 6pouzdrá, mnohosemenná,

Arisfolochia. 144.
Okv-tí 6klané. skoro 2pyské. 540.

573. 5 tyinek i kvtních lupen: 2 nélky. Okolinákv
se seteným kalichem a nestejnými lupeny' 359.

1— 3 tyinky i s nlkou aneb bliznou v jediný slou-
pek srostlé. Prášníky jsou bu k pednímu dílu sloupce
pirostlé, bud* stojí na jeho špici. Blizna jeví se pod
prášníky co šfávnatá skvrna neb jamka. Okvtí slo-
ženo ze 6, zídka 5 lapenu, z ukhi jedny nkdy slepé-
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ny bývají. Šestý, od ostatních rozdílný lupen, jmenuje

se mední pysk, anebo prost jen pysk. Tobolka obdýlná,

oblá, 3 silnjšími a 3 slabšími žebry znaená, 3klapená,

po stranách pukavá, Ipouzdrá. Semena etná, útlá.

eled vstavacovitých. 574.

574. Veliký, nadmutý, trepce podobný pysk, tymi oteve-

nými kvtními lupeny obklíený; 2 rzné prášníky.

Cypripedium. ÍIO.

Mimo pysk, jenž není nadmutý, ješt 5 ponejvíce rz-
ných, zídka slepených lupen. 575.

575. Pysk dol ostruhou neb míškem konitý. 576.

Pysk bez ostrohy neb míšku. 582.

576. Rostlina bez obyejných list. Místo tchto pošvy na

stvolu. Prášník volný na špici sloupce. 577^

Rostlina list obyejných bu z koene bud z prutu.

Prášníky ve 2 pouzdrách, která ku pední stran sloupce

pirostlá jsou. 578.

577. Ostroha nadmutá, vztýená. Epipogium. 112.

Ostroha šídlovitá, na stranu nachýlená.

Limodorum. 118,

578. Pysk nerozdlený, árkovitý, celokrajný. Prášník šikmo

vztýený
;
prašná pouzdra od sebe vzdálená, k dolejšku

širokou plochou rozdlená. Platanthera. 124,

Pysk ve více lalok rozdlený, aneb po kraji vezaný,

neb vroubkovaný. 579.

579. Pysk v kvtu, pokud ješt není rozvinutý, skroucený,

1—2 palce dlouhý. Prašná pouzdra na dolejšku míškem

spojená. Himantoglossum. 177,

Pysk nestoený, daleko kratší. 580.

580. Pouzdra prašná mezi sebou rovnobžná. 581.

Pouzdra dole se rozcházející. Habenaria. 115.

581. Pouzdra dole míškem spojená. Orchis. 123,

Pouzdra nespojená. Gymnadenia, 114.

582. Pysk ze 2 patrn oddlených ástek záležející. Zadní

ásf jest prohloubený dlek; pední srditá neb pio-

krouhlá. Prášník volný na špici sloupku. 583.

Pysk bez lánk. 584.

583. Semeník krátce stopený, visutý, nestoený.

Epipactis, 111,
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Semeník bezstopený, zpímený, šikmo stoený.

Cephalanthera, 108.

584. Rostlina bez obyejných list; prášník volný na špici

sloupce. 585.

Rostlina list obyejných. 586.

585. Dolejší lupeny s pyskem trochu srostle'. Pysk tupý;

z pedu nerozdlený, u do^ejška po každé stran zoub-

kem opatený. Corallorrhiza. 109.

Lupeny volné, vztýené'. Pysk 2klaný. Neottia. 121.

586. Lupeny rozestené, aneb kvt otevený. 587.

Lupeny vztýené, aneb k sob chýlivé. 589.

587. Pysk v zad obrácený, vztýený. Prášník volný, ko-

není. 588.

Pysk ku pedu obrácený , široký , aksamítohndý.

Pouzdra k sloupci pirostlá, dole se rozstupující.

Ophrys. 122.

588. Prášník stálý. Pysk zašpiatný, poddutý. Semeník

nestoený. Malaxis. 120.

Prášník odpadavý. Pysk tupý, vejitý, šikmovztý-

ený, žlábkovitý. Sturmia. 126.

589. Pysk dolejšími lupeny obklopený, anebo vztýený. 590.

Pysk voln visutý. Lupeny na zpsob lebky zave-

né. 592.

590. Prašná pouzdra k sloupci pirostlá. Pysk Sklaný s

rozevenými laloky, a jako i celé okvtí , vztýený.

Herminium. Ijt6.

Prášpík volný, konení. Pysk nerozdlený. 591.

591. Prášník stopený. Pysk z pedu celokrajný, zašpiatný,

žlábkem znaený. Goodyera. 113.

Prášník šedivý. Pysk tupý, z pedu vroubkovaný, vy-

vrácený. . Spirantaes. 125.

592. Pouzdra se sloupkem srostlá, dole míškem spojená.

Pysk 4dílný; všecky 4 laloky dlouhé, úzké, stední

vystené. Aceras. 107.

Prášník volný, konení. Pysk 2klaný, s krátkými bo-
ními zoubky, aneb bez nich. Prut s 2 vstícnými listy.

Listera. 119.

(3)
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593. Sliomy, kee, aneb rostliny s prutem devnatýni. 594»

Rostliny s prutem bylinným. 632.

594. Samci kvty jsou bud jahiiady, bud záležejí ze sva-

zeku tyinek, nitkami svými spojených. 595.

Samí kvty nejsou v jahiiadách. Nitky jejich nespo-

jené. 611.
. Ol 1 '

595 Rostlina bezlistá. Samí kvt jahada^ kalich Sklaná

šupina ; koruna chybí ; tyinky 4 nahoe, 3 dole. Samici

kvt; kalich 5násobný, Sdílný-, koruna chybí-, 2 nelky;

2 semena malvinatým kalichem obalená. Rosthna po-

švivá, s pošvami bílými, prhlednými, mázditými.

Epkedra. 186.

Rostlina listnatá. 596.

596. Jehlinaté listí, které jest bud stálé, neodpadavé anebo

aspo v as kvtu se zjevuje. 597.

Listy nikoli jehlinaté, asto až po odkvtu rašící. 599.

597 Plod šiška. Samí i samicí kvty na témž pni.

Pinus. 201.

Plod malvinalý. Samí a samicí kvty na rzných

pnch. 598.
, , . . .

598. Malvicena dolejšku nkolika krátkými, úzkými, špi-

atými šupinami otoená. Jmiiperus. 202.

Malvice širokými tupými šupinami obklíená. Prášníky

štítovité. .
^'«^^*- ^^•^•

599. Samí a samicí kvty na témž pni. 600.

Na rzných pnch. I samicí kvty v jahiiadách. 609.

600. Samicí kvty v jahiiadách aneb šiškách. 601.

Nikoli v jahiiadách neb šiškách. 604.

601. Prášníky na jednom konci vlasaté. Samicí jalmady

ídké. Každá šupina obaluje 2 kvítky, z nichž každý zase

Slalonou šupinou (stedním lalokem delším) podepen

jest; 2 nlky. Plod zubatým krajem vnený.
Carpinus. 195.

Prášníky holé. Plod v stsnných hustých šiškách. 602.

602. Samicí jahady neb šišky nahé, trochu vlasaté. Ka-
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licli neb koruna chybí. Tobolky nadmuté, stechovit ni

sob ležící, každá s jedním semenem na dne. Samci

jahady stechovit šupinaté, s okvtím šupinatým. Ty-

inky vtevnaté. Ostrya. 199.

Samicí jahiiady šupinaté. 603.

603. Samí šupiny na dolejší stran temi 4klanými kalichy

opatené, v každém 4 tyinky* Stopky šišek vtevnaté.

Aluus. 189.

Samí šupiny mají místo kalicha prostjší menší šupiny.

Semena kídlatá; Stopky samicích šišek jednoduché, aneb

šišky šedivé. Betula. 190.

604. Kvt vychází ped rašením list. Asi 8 tyinek v

každé šupin samí jahiiady. Ženský kvt v listovém

puku, z nhož jen ervené nlky vynikají. Jednojádrý

oech, lískovce, v jednolupenném zubatém kalichu.

Corylus. 197.

Kvt se jeví zároveii s listy, aneb pozdji. 605.

605. Listy jednoduché. 606.

Listy speené; 12—24 tyinek v každém kvítku; 2

blizny. Kameiiák se zeleným dužným oboreším a 2kla-

peným oechem. Juglans. 194.

606. Plod dužný, jahodnatý. Samí jahiiada, kalich 4díl-

ný . samicí kalich 41upenný
,

posléz šavnatý. Listy

srdité. Monts. 179.

Plod tvrdý, suchý. 607.

607. Samicí kalich celokrajný, Iplodý, tvrd devnatý,

iníseka. Plod žalud vejitý , oblý neb okrouhlý; 1

nlka 2— Sklaná, nkdy i 2— 5 nlek. Samí jahiiada

ídká, nitkovilá, s roztrhanými šupinami; 5—10 ty-

inek. - Qiiercus. 200.

Samicí kalich klaný neb dlený, vždy bodlavý. 608.

608. Samí jahada nahá, nitkovitá, iižlabiní; koruna 51u-

penná; 10—20 tyinek. Samicí kvt u dolejška sam-

ího ', kalich 5— 6 lupenný , stvrdlý , ostnitý ; 3 blizny

šttcovité; plod 3 oechy mén více stlaené.

Castanea. 196.

Jahada kulatá se zvonkovitými Sklanými kvítky ; asi

12 tyinek. Samicí kvt; kalich 4klapený, stvrdlý, ostnitý;

1— 2 zrna tíhranná. Faqus. 198.
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609. Prášníky šedivé
,

po 4 v každém kvítku. Semeník

Slaloný, Ipouzdrý , Isemenný s 2 nitkovitými cnlkami.

- Semeno holé. Myrica. 191.

Prášníky na delších neb kratších nitkách. Vejcitý

neb homolovitý semeník; 2 neb více blizen. Semeno

ve 2—Sklapecné tobolce vlnou obalené. 610.

610. 8—30 tyinek, které, jako i semeník, v cíšovitém

kalichu sedí. Populus. 192.

Nejvíce 2, aneb 1, zídka 3 neb více tyinek, beze

zvláštního kalicha. Na dolejšku tyinek a semeníka na-

lézá se žlázka. Salix. 193.

611. Listy vždy zelené. 612.

Listy každoron odpadavé. 617.

612. Více samích kvt vkol samiího; 2—3 kališní lu-

peny, a tolikéž kalichovitých kvtních lupen; 4 tyinky;

Spouzdrý semeník s temi neodpadavými cnlkami a mno-
hými semeny v každém pouzde. Buxus. 182.

Samí a samicí kvty rzno. 613.

613. Kvty s korunou i s kalichem. 616.'

Kvty nedokonalé, totiž okvtí jednoduché. 614.

614. Rostlina cizopasná, na ratolestech jiných strom. 615.

Nikoli cizopasná. 636.

615. Samicí kvt 41upenný; nlka chybí-, malvice Ipou-

zdrá , Isemenná, bílá. Samí kvt na druhém pni; okvtí

4klané neb dílné
;

prášníky bez tyinek k okvtí pi-
rostlé. Kvt žlutozelený. Listy tupé, kopovité.

Viscum. 483.

Koruna 6dílná, s cípy vyvrácenými ; kalich chybí, aneb

místo nho náplodný kraj. Malvice 2pouzdrá, Isemenná,

žlutá. Samí kvt s korunou 6— (nkdy 4— 5) dílnou,

a tolika též tyinkami, k dolejšku lupen pirostlými.

Listy opak vejité. Loraiithus. 482.

616. Kalich Sdílný; koruna 31upenná ; 3 dlouhé tyinky.

Blizna hvzdovitá ; malvice 6—9semenná. Jedny samci,

druhé samicí rostliny. Empetrum. 185.

Kalich 4zubý ; koruna kruhovitá. 15.

617. Okvtí docela chybí. 421.

Okvtí patrné. 618.
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618. Okvtí samí 2dílné ; 4 prášníky. Okvtí samicí

2klané ; 1 blizna ; malvice íscmenná. Hippopha. 481»

Okvtí s 4 neb více ástkami. 619.

619. 4 tyinky. Semeník volný. 219.

5 tyinek. Semeník s kalichem srostlý. 358.

6 tyinek. 620.

7—8 tyinek. 621.

620. Rostlina 2domá. Malvice Spouzdrá, 2semenná. 536.

Rostlina Idomá. Peckovice Ipouzdrá , Isemenná;
6—5 tyinek

;
plod erný. Celtis. 188.

621. Kvtní lupeny nestejné, bílé, erven skvrnité; slou-

pek asto pochybivý ; 7 tyinek, 286.

Kvtní lupeny stejné , zelenožltilé. Nkteré kvty
samí. 225.

622. Kvtiny dokonalé. 623.

Kvtiny s okvtím jednoduchým neb žádným. 636.

623. Koruna, aspo u samího kvtu, srostlo- neb llu-

penná. 624.

Koruna rzno- neb prostolupenná. 631.

624. Koruna pravidelná. 625.

Koruna 2pyská. Nkteré pyskaté rostliny, pi nichž

krom obojakých i samy kvty samicí se nacházejí. 111.

625. Koruna, aspo samího kvtu, 4klaná. 626.

Koruna 5dílná. Kalich 5zubý ; 3— 5 z ástky spolu-

srostlých nitek. Plod podkvtný. 627.

626. Okolo 20 tyinek. 646.

4 velmi dlouhé nitky. Kalich samí 4klaný. Koruna

4klaná, trubkovitá. Samicí kvty na též rostlin, tém
bezstopené , nákoenní , u dolejška samího Ikvtého
stvolu. Kalich a koruna mén vyvinuté ; 1 semeno

v kalichu. Littorella. 204.

627. Plod malvinatý, kulat5', nanejvýš 6senienný.

Bryonia. 407.

Plod veliký, kdyovitý, uprosted šfávnatý , s pou-
zdry mnohosemennými ^ aneb plod Isemenný. 628.

628. Plod Isemenný; nlka 3klaná;" prášníky srostlé.

Koruna Sdílná ; kalich 5zubý. Kvt žlutozelený ; samí
v hroznech, samicí v klubíkách. Sicyos. 411.

Plod mnohosemenný. 629.

*.
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629. Semena plochá, tlustým krajem otoená.

Cucurbila. 408.

Semena plochá neb te'm oblá, bez kraje. 630.

630. Plod drsný, hákovitý, ovální, Spalc zdélí
,

prstu

ztloustl, na dlouhé vztýené' stopce dol visutý, v as
zralosti vodu a malá , tmavohndá , tém oblá semena

v

vystikujicí. Celá rostlina drsná. Žádných iiponk.

Momordica. 410.

Plod hladký aneb nevelmi drsný, položený. Rostlina

úponivá. Cuciimis. 409.

631. 3 lupeny a 3dilný kalich. 632.

4 lupeny. 634.

5 lupenu. 635.

632. V témž hroznu samí i samici kvty. Žádný toulec.

Tyinky poetné. Více Isemenných semeník vnit

kvtiny. Sacjittaria. 134.

Samí 'a samicí kvty na rzných rosthnách. Plod

podkvtný. Nkolik 2klaných nlek. 633.

633. 3 tyinky ; 3 nlky ; dlouhé peité blizny.

Udora. 137.

9 tyinek ; 6 nlek. Samí kvty z toulce. Samicí

kvty jednotliv bez toulce , s nkolika neplodnými nit-

kami. Listy okrouhlé, splývavé. Hydrocharis. 135.

12—20 tyinek. Též i samicí kvty vybíhají z toulce.

Mimo nlky též neplodné nitky. Listy meovité, ostnit

pilovité, ponoené ve vod. Stratiotes. 136.

634. Kvtní lupeny snadn odpadavé. 646.

Kvtní lupeny až do konce vytrvavé, u samicích kvt
chybící. Kalich 4dílný; 8 tyinek, a u prosted nich

násadky k semeníkm a šupinám. Samicí kvt 4plodný,

4šupinný. Tobolka 1 pouzdra, do vnit pukavá.

lihodiola. 490.

635. Lupeny a tyinky nákališné. Nkolik semeník a více

než 10 tyinek. 342.

Lupeny s kalichem nespojené : 10 tyinek; 1 semeník,

s 3 neb 5 nlkami. 241.

636. Rostlina s listy vždy zelenými. Kvt z listu vyrostlý.

Samci kalich 6—Slupenuý , uprosted medník vejitý;
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samicí kalich Glupenný; malvice ervená, 3i)ouzdrá. 2se-

menná; 1 cnlka. Riisens. 84.

Rostlina s listy odpadavými; kvt z listu nevyrstá.

637»

637. Okvtí samí z více než 6 cárkovitýcli lupenu;

12— 20 tyinek. Plod Isemenný s nitkovitou stálou

nlkou. Kvty v lížlabikácli pieslenatých, rozsochanýcU

listu sedící. Ceratophyllum. 153.

Okvtí ze O neb mén ástek. Na samicím kvtu
nale'zá se astji mén cípu než na samím. (^38.

638. Samí okvtí Bdílné. 536.

., ,, z 5 ástek. 639.

,, ,, ze 4 ástek. 646.

„ „ z mén než 4 ástek; aneb jsou tyto

z píiny stsnaných kvtft tak nepatrné , že se poet
lupínk nemže snadn uriti : nebo i zcela chybí. 650.

639. Samí aneb dvouspoíné kvty na též rostlin. 640.

Samí a samicí kvty na rzných rostlinách. 643.

640. Více samích kvítk v zákrovu. 641.

Žádný zákrov. 642.

641. Zákrov samích kvítk mnoholupenný , stechovitý

;

okvtíka trubkovitá ueb nálevkovitá, 5zubá ; tyinky

srostlé; lžko sntivé. Samicí kvítky po 2 v bodlavých,

stálých 2klaných obalech. n'lka s 2 bliznama. Plod

suchý, mkkoostnitý, 2klaný. Xanthium. 331.

Zákrov llupenný. Okvtíka 5klaná, nálevkovitá; lžko

nesntivé. Samicí kvítky s kalichem llupenným, celým,

na bance 5zubým, Ikvtým; korunka chybí. Košanec

Isemenný. Listy 2krát speené^ rozísnuté.

Ambrosia. 330..

642. Samicí kvty 2klapené, vtší. 517.

Samicí kvty 5— Sdílné-, taktéž i samí; 5— 3 tyi-

nek; 3 nlky. Dokola pukavá , Isemenná, tobolka

s trojí špicí. Kvty sklubené neb klasaté.

Amarantus. 169»

643. 3 tyinky ; 1 nlka. Koruna nálevkovitá. Semeník

podkvtný. 157.

5 tyinek. Samí okvtí kalichovité, Sdílné neb 5Iu-

penné. Více nlek. Semeník volný ve kvtu. 644.
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644. 2 cnlky. Samí kvty v hroznech. 645.

4 cnlky. Kvty sklubené. 647.

645. Samicí kvty šedivé v hoejších Užlabikách list

;

jejich kalichy Uupenne', ze strany podél pukavé ; 1 se-

meno v stálém kalichu. Prut pímý ; listy prstnaté.

Cannabis. 177.

Samicí kvty v stopecných vej itých, šiškovitých hla-

vikách, jejichžto šupiny stechovit na sob leží ; 2 jedno-

semenné semeníky pod každou šupinou. Prut pnivý
;

listy lalonaté. Humuluo. 178.

646. 20 neb více tyinek. Okvtí 4klané; jeho trubka

s plodem srostlá, a 2 — 3 mázdrovitými listeny otoená;

2 cnlky s bliznami šttcovitými •, 2 semena. Samicí,

samí, asto i obojaké kvty v témž klase.

Poterium. 431.

8 tyinek. Kalich 41upenný ; tvrtý prutní lupen .

asto zákrplý ; vnit samího kalicha ješt jiný menší

4dílný. Kvtní lupeny velmi snadno odpadavé aneb k
vývinu nedospívající ; 4 semeníky v kalichu s ovlášenými

bliznami bez nlek. Vodní rostliny s útle prolisenými

listy. Míjriophyllum. 157.

4 tyinky. 647.

647. 4 cnlky. Jediné semeno v zatvrdlém kalichu. Sa-

micí kvty bezstopené, sklubené v užlabikách listS;

na jiné rostlin. Spinacia. 168.

2 cnlky. Samicí kvty veliké, 2klapené. Samí
neb obojaké velmi malé na též rostlin. 517.

1 nlka aneb prostá blizna. 648.

648. Všecky kvty 4klané; obojáky se samiími smíšené.

506.

Samí kvty 41upenné. Kvty bud samí, bud sa-

micí. 649.

649. Kalich samicí 2—41upenný ; semeno nahé. U pro-

sted okvtí malý íšovitý medník. Blizna kosmatá bez

cnlky. Rostlina žíhavá. Urtica. 181.

Kalich samicí llupenný, 2rohý; semeno 1 na dolejšku

kosmaté, 2rohým kalichem obalené. Cnlka 2dílná. '

Diotis. 164.
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650. Každý kvt má patrn rozeznatelné Sdílné okvélí. 651.

Samci kvt má mén než 3 iupeny; anebo Inpesiy

nejsou rozeznatelné ; anebo okvtí docela cliybí. 652.

651. 9 — 12 tyinek. Samicí kvty na jiné rostlin;

2 nlky; 21alocná tobolka s 2 pouzdry Isemennými.

Mercurialis. 184.

3 tyinky. Samci a samici kvty v témž klase;

3 nlky. 642.

652. Kvtenství v palikách, klasech neb hlavách. 653.

Kvty jednotliv neb po 2, 657.

653. Rodidla bez jakéhos okvtí vkol paliky sadni;.

Toulec obkliuje paliku, anebo jí po boku stojí. 432.

Klasy aneb hlavy, v nichž aneb samí, aneb samic;

aneb oboje okvtí v podob šupin, plev nebo šttin se

rozeznává; Isemenní plody. 654.

654. Okvtí jednotlivých samích kvítk v shluených a

stísnných hlavách neb klasech, nerozeznatelné. 656.

Okvtí snadno rozeznatelné, nejvíc v klasech, 655.

655. Okvtí tak samí jak samicí skládá se z plevy.

Kvítky plevami svými stechovit sadnými tvoí klas

;

3 tyinky. Semeník se svou 2—Sklanou nlkou jest

v láce trochu nadmuté uzavený, z jejíhož rozeveného

otvoru nlka ní. Carex. i9.

Klas konení neb lížlabiní ; 2 , zídka 1 lupen

;

2 nlky neb blizny; 5 neb mén tyinek; semeník

Isemenný. Corispermum. i63.

656. Válcovité paliky, samí nad samiími. Obojím slouží

tresC za spolenou osu. Samicí kvt 1 plody; semeník

posléz nástopený, šttinami obklíený, nitkovitou nlkou
otýený. Typha. 131.

Kulaté hlavy. Bezstopené semeníky nkolika sntmi

otoené, Blizna šedivá. Sparganium. 130.

657. Samé splývavé listy bez prutu, beznožené, aneb nož-

kami kížem spojené. Okvtí mázditá pošva; 2 tyinky;

1 iilka s nálevkovitou bliznou. Plod l--2pouzdrý,

2—4semenný. Kvty asto i obojaké, Lemna. 143.

Prut patrný. 658.

658. Okvtí z jediného ku.«íu anebo docela žádné. Seme-

ník Isemenný. 660.
4
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Okvtí ze 2— 5 lupenu. Semeník 4— nel> mnoho-

semenný. 659.

659. Malvice mnoiiosemenná , zduxnelá , Ipouzdrá. Okvtí

xé 4—5 plevovitých listenu. Blizna jednoduchá, aneb

3 Sklaná. Rostlina muže se i za obojakou považovati

:

tyinky ili piášníky Mvery neb paterý, kulaté, pod plo-

dem v dolejšku okvtních lístu sedící. Chara. 1.

Tobolka stlaená , 4lalocná , 2pouzdrá , 4semenná.

Okvtí ze 2, do vnit vtocených úzkých listen ; 2 cnlky

;

1 tyinka. Rostlina nkdy 2domá, astji Idomá.
^
Se-

mena holá s krajem mázditým. Callitrkhe. i 54.

660. Jediný semeník v uzrávajíiíni plodu. Kvty v úžla-

bickách listu. 662.

Více k vyvinutí dospívajicícli semeníku v každém kvtu.

661.

661. 1 tyinka bez okvtí; 2—6 náslopeních semenikO,

každý s 1 nlkou a 1 šikmou stítovitou bliznou ve

zvonitém okvtí. Zmmicliellia. 139.

4 tyinky, po 2 na krátkém oválním podsadku. Asi

4 semeníky s bliznami šlítovitými beze nlek. Dlouho-

stopené, šikmo vejité oíšky. Okvtí chybí.

Ruppia. 141.

^62. 1 patrná tyinka s prásníkem m semeníku; semeník

kališnatým krajem vnený; 1 nlka s bliznou jedno-

duchou. Krom obojáku asto i samí neb samicí kvty.

Listy peslenaté, nezoubkované. lUppuris. 155.

1 na špici ozubený prášník i)ez nitky. Semeník odrz-

nný, s nitkovitou nlkou a 2

—

?y bliznami. Listy zu-

baté. ^'f'^ffS' ^^^'
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Spolnložné kvéty.

663. Koruny jednotlivých kvílk jsou všecky jaxykovité-

664.

Koruny všecky trubkovité s 5 (zídka mén) stej-

nými, zídka trochu nestejnými zuby; anebo v okolku

nalézají se spolu kvítky s korunou chybící aneb zákrplou,

žádného tedy paprsku nepsobící. 684.

Koruny krajní jsou jazykovité a tvoí paprsek ; ostatní

jsou trubkovité, 5zubé. 709.

664. Semena patrn mýitá. 665.

Semena necmýitá ; aneb s cmýreni plevnatýni. 681.

665. Vlásky mýru jednoduché. 666.

Vlásky mýru vtevnaté anebo peité t. j. po stranách

menšími vlásky opeené. 674.

666. Kvítky s kruhem Iadým, 5 v poctu. 667.

Kvítky etnjší , s dvoj- neb vícenásobnými adami.
668.

667. Semena zobanitá. Kvt žlutý. Phoenkopus. 384»
Semena bez zobanu. Kvt nachoervený.

Preuanthes. 386.
668. Semena zobanitá, ímž mýr nástopecným se stává.

671. •

Semena bez zobanu, a proto mýr bezstopený. 669.

669. Semeno ua plocho stlaeíié. Listy holé
, po kraji

ostny obrvené. Sonchiis. 389.
Semeno oblé, aneb málo stlaené. Listy bez ostnitých

brs. 670.

670. Semena k vrchu se sužující. Crepis. 376.

Semena až ke špici stejn široká. Hieracium. 378.

671. Nahý, trubkovitý, Ikvtý stvol Zákrov ješt jiným

zákrovekem otoený. Taraxacum. 390.

Listnatý, mnohokvtý prut. 672.

672. Zoban semena (stopka mýru) dole vncem malýcK

plev obklíeny. Kvítky ve 2 adách. Zákrov ješt i

chudolupenným zákrovekem otoený.

Chondrilla. 374.

Žádný vnec, 673.
4 *
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673. Zákrov ze šupin nestejných, stíechovit na sob leží-

cích. Kvítky ve 2—3 adách. Semena na plocho stla-

ená. Lactuca. 380.

Zákrov ze šupin stejn dlouhých ; zákrovekem oto-

ený. Kvítky v mnohonásobných adách. Semena oblá,

árkovaná. Barkhausia. 373.

074. Lžko sntive', t. j. kvílky sntmi promíšené.

Hffpockoeris. 379,

Lfižko nahé', nesntivé. 675.

675. Supiny zákrovu stejn dlouhé'. Žádný zákrovecek.

Tragopogon. 392.

Supiny zákrovu nestejné' de'iky. 676.

676. Semena krajní, nejbližší zákrovu nemají mýru, nýbrž

místo tohoto mázditý, zubatý kraj. Thrincia. .391.

Všecka semena cmýitá. 677.

677. Šupiny zákrovu piléhavé. 679.

Supiny zákrovu mén více odstávavé. 678.

678. Zákrovecek se zákrovem stejn dlouhý. Cmýr pe-
natý, nástopecný. Semeno napríí- árkované. Zákrov

Slupenný ; zákrovecek 51upenný. Helminthia. 377

.

Zákrovecek 3krát delší zákrovu. Cmýr peitý, bezsto-

pecný, na snadno odpadavém kroužku sedící.

Picris. 383.

679. Boní vlásky cmýru tuhé, nespletené. Šupiny zákrovu

, tém stejn široké, árkovil kopovité. Bezlistý stvol.

Leontodoii. 382.

Boní vlásky cmýru slabší, vespolek spletené. Šupiny

zákrovu ze širokého dolejšku pomalu se sužující. Prut

obyejn listnatý. 680.

680. Dolejší zákrovu šupiny na hbet malým odstávavým

zoubkem opatené. Dolejší díl semena ili osemení

znan tlustší, jakoby podstavek semena psobící.

Podospermum. 385,
Supiny bez odslávavého zubu. Semena bez podstavku.

ScorZ'0?iera. 388.
681. Šupiny zákrovu adstávavé. Semena kopovitými ple-

vami vnená. Kvt modrý. Cichorium. 375,
Šupiny piléhavé. Semena mýilá. Kvt žlutý. 682.
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682. Zákrov hídelovitý, oblý, zákrovekem otoený. Se-

mna bez patrného mýite'ho kraje. Prut listnatý.

Lapsana. 381.

Žádný zákrovecek. 683.

683. Semena s mýrem krajovým. Zákrov bakovitý, po-

sléz tém kulatý. Stvol nahý, pod kvtem nadmutý.

Arnoseris. 372.

Semena cmýitá. Lžko s plevitou sntí. Zákrov

stechovitý, trnitý. Prášníky hndé. Scolymtis. 387.

684. Každý kvítek má svfij kalíšek. 685.

Jednotlivé kvítky bezkališné. 686.

685. Kalíšek, z více fstechovitých šupinek složený, obkli-

uje semeno. Kvítky kulatou hlavu psobící, bez zna-
ného zákroYu. Echinops. 337.

Kalíšek 5dílný nad semeníkem. Kvítky stopecné v

mnoholupenném zákrovu. 144.

686. Semena patrn mýitá. 687.

Semena necmýitá, aneb s cmýreni mázditým. 703.

687. Lžko jehlicím neb plevami sntivé. 688.

Lžko nahé, nesntivé. 696.

688. Cmýrové vlásky jednoduché , hladké aneb zoubené.

689.

Cmýr vláskami penatý. 695.

689. Lžko šttinami aneb špiatými plevami sntivé. 690.

SnC tupá, ufatá, sklípkovatinu psobící. 694.

690. Kvt žlutý. Zákrov stechovitý, se šupinami trnit

zubatými. Cmýr plevnat vlasatý neb šttinatý , nkdy
i chybící. Semena 4hrannáp bílá. Carthamus. 334.

Kvt mén více ervený, nachový. 691.

691. Cmýr štlinovitý, kratší než semeno. 692.

Cmýr delší semena. 693.
v

692. Supiny zákrovu árkovité, odstávavé, na špici v háek
skivené , ostnité. Zákrov kulatý. Všecky kvítky obo-

jaké, stejné. Lappa. 338.

Supiny širší ^ zevnitní na špici suchomázditou, asto
tepenitou šupinou, aneb svichomázdritým krajem, aneb

i trnem konící. Kvítky krajní v nejmnožších druzích

vtší a bezplodé. Centaiirea. 335.
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693. iiiýr na kroužku, který pi zralosti odpadává.

Carduus. 332.

Cmýr na plodu stálý ; stední vlásky delší.

Serratula. 3W.
694. Supiny zákrovu ostnem konící. Onopordon. 339.

Supiny bez ostnfl. 702.

695. Vnitní zákrovní šupiny delší, rozestené', vnit bílé

neb žluté, paprsek psobící. Vtviky mýrového vlásku

opt vtvité. Carlina. 333.
Šupiny netvoí žádného paprsku. Cnicus. 336.

696. Všecky listy z koene. Kvtní slvol šupinatý. 711.

Prut listnatý. 697.

697. Zákrov se šupinami stejn dlouhými , se zákrovekem
anebo bez nho. 698.

Zákrov s nestejn dlouhými stechovitými šupinami.

699.

698. Zákrov jednoduchý, klabnošupinný. Kvt ervený.

Adenostyles. 342.
Zákrov zákrovekem otoený. Supiny na špici erné.

Kvt žlutý. 714.

699. Zákrovní šupiny listovité, zelené aneb od vlas šedé,

nanejvýš ouzkýni prozraným krajem obroubené. 700.

Supiny suchomázdité. Samicí kvítky s korunou zá-

krplou po kraji ; aneb jedny se samiími, jiné rostliny

se samími kvty. Gnaphalium. 361.
700. Listy vtícné , složené. Nemnoho kvítk v zákrovu ;<

všecky obojaké. Cnlka dlouhá. Kvt ervený.

Eupatorimn. 359.
Listy stídavé. 701.

701. Kalich jehlanitý neb homolovitý, s piléhavými, šedovla-

sými neb vlnatými šupinami , mezi nimiž jsou jednotlivé

samicí kvítky, Filago. 360.
Zákrov s volnými, nikoli vlnatými šupinami. 702.

702. Všecky kvítky obojaké. Listy árkovitc.

Chrysocoma. 353.
Krajní kvítky samicí, s malou Sklanou korunou. Listy

vejité. Conyza. 355.
703. Lžko plevami sntivé. 704.

Lžko šttinami neb vláskv sntivé. 705.
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Lú/iko nahé', nesntivé. 706.

704. Zákrov zákroveckem otoený. Semeno 2—4nii kol-

vickovitýmí zoubky obsazené. Krajní kvítky nkdy pa-

prskovité. Bidens. 348.
Zákrov se šupinami suchými ; vnitrní supiny jeho delší,

vyslrené, paprskovité, barvité. mýr bezzubý.

Xeranthemum. 371.

705. Krajní kvítky liubkovilé. nejvíc neplodné, vtší než

stední. 691.

Krajní kvítky samicí, s koranou zákrplou. 707.

706. Kvítky 4klané. Pokrajni semena široce na plocho

stJacená. Cotnla. 356,

Kvítky 5klané. 707.

707. Semena cmýilá, totiž mázdritou celokrajnou obrubou

vnená. Pokrajni kvítky nejvíc Sklané ., stední Sklané,

Kvtenství v plochých chocholíkách. Tanacetum. 369.

Semena necmýitá. I pokrajni kvítky 5klané. Kv-
lenslví v hroznech, v klasech, aneb úžlabicní. 708.

708. Semena u vrchu plochá. Lžko nahé neb sntivé.

Zákrov vejcitý neb kulatý. Listy blošedé neb šedoze-

lené. Kvt malý. Artemisia, 345.

Lžko nesntivé. Zákruv polokulatý, se šupinami ze-

vnitními trochu odstávavými. Kvt dosti veliký, na konci

visutý, aneb tém jednotlÍY>'. v lížlabikách list.

Carpesium. 351,

709. Kvilky pokrajni psobí patrný paprsek. 710.

Kvítky pokrajni jsou sice jazykovité, však zákrplé a

paprsku netvoí. 696.

710. Semena aspoíi stední cmýitá. 711.

Semena necmýitá , aneb nepatrným mázditým krajem

otýená. 720. i

711. Bezlistý, šupinalý stvol. Listy asto až po kvtu
z koene vyrážejí. Zákrov se šupinami stejn dlouhými,

po kraji mázditými. Kvt paprskovitý, aneb bez paprsku.

Tnssilago. 370.

Prut lisfnalý. 712.

712. Paprsek žlutý. 713.

Paprsek jiné barvy. 718.

713. Supiny zákrovu stejné délky. 714.
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Šupiny nestejné, mnohonásobn na sobe ležící. 717..

714. Zákrov zákroveckem podepený ; šupiny na špici erné'.

Kvt nkdy bez paprsku. Senecio. 366.

Žádne'ho zákrovecku. 715.

715. Pokrajní semena nemýitá. Blizny na špici tlustší,

uCate'. Doronicum. 357.

Všecka semena mýitá. 71G.

716. Blizny u vrchu tlusté, homolovit zašpiatné.

Arnica. 344.

Blizny tup ufaté aneb nitkovité. Listy stídavé.

Cineraria. 354.

717. etné paprskovité kvítky. Prášníky na dolejším konci

ve 2 ocásky se prodlužují. lnula. 363.

5 --12 paprskovitých kvítku. Solidago. 367.

718. Zákrov se šupinami stejn dlouhými. Krajní kvítky

se semeny krátce mýitými. Ve stedních kvítkách

delší vnitní mýrové vlásky otoeny jsou zevnitními

na zpsob vnce. Stenactis. 368.

Zákrov s nestejnými, mnohonásobn ' na sob ležícími

šupinami. 719.

719. Samicí pokrajní k\ítky ve mnohonásobných adách.

Zevnitní jejich aneb i všecky ady jsou úzce jazykovité,

a psobí paprsek. Erigeron. 358.

Samicí kvítky v jednoduché ad, širší, jazykovité,

znamenitý paprsek psobící. Aster. 346.

720. Lžko nahé. 721.

.Lžko sntivé. 724.

721. Supiny zákrovní be-z patrného mázditého kraje,

, vše^ stejn dlouhé. 722.

Supiny s patrným mázditým krajem. 723.

722. Všecky kvítky plodné. Semena všecka stejnotvará.

Nahý, 1kvty stvol; paprsek bílý. Bellh. 347.

Paprskovité kvítky plodné, terovité neplodné. Semena
tvaru nestejného, skivená. Prut listnatý. Kvt žlutý.

Calendiila. 350.

723. Lžko na plocho klenuté. Chrysmithemmn. 352.
Lžko homolovité. Matricaria. 364.

724. Cnlky neb blizny paprskovitých samicích kvítk ne-
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rozdlené. Semena, zvlášt krajní, na boku obroubená.

mýr s krajem nepatrným. Kvt žlutý.

Buphthalnmm. 349.

Udané známky se vesms neshodují. 735.

735. Zákrovní šupiny nestejné, stechovité. 736.

Zákrov se šupinami stejn dlouhými. Zákroveek. 738.

736. Šupiny zákrovu piléhavé. Semena docela necmýitá.

737.

Šupiny na špici vyvrácené. Semena 3—4 snadn od-

padavými zoubky neb plevami ocmýená.
Helianthus. 362.

737. Paprskové kvty velmi široké, tém okrouhlé neb

srdité, sotva víc než 10. Achillea. 341.

Paprskové kvty etné
,

podlouhlé. Kalich plocho-

polokulatý. Stední tercovité kvítky žluté.

Anthemis. 343.

738. Semena na špici 2— 4 zoubky ocmýená; zoubky

kotvickovité. Lžko ploché. 704.

Semena s krajem ozubeným. Lžko homolovité.

Rudbeckia. 365.

Tajnosnubné rostliny,

Foiiiamen. Zde jsou z tajnosnubných uvedeny toliko

rody vyšších ád , dokonalým rostlinám co do koe-
ne

,
pn , listí , zrostu , velikosti atd. podobné, a oby-

ejn v širším smyslu kaprad jmenované. Jejich dru-

hové dají se snadno i bez pomoci drobnohledu roze-

znati a uriti.

729. Rodidla nalézají se v podob kuliek mezi koeny anebo

blízko nad nimi. Rostliny aneb ve vod rostoucí, aneb

na vod splývavé. Rád Miovkovitých, 730.

Jiné vodní rostliny s tžce nalezitelnými rodidly viz

výše. 657.

Rodidla skládají se z brašniek, které na rozmanitý

zpsob na rubu listu neb vjíe skupeny bývají. Braš-

niky jsou otoeny lánkovitým pružným kroužkem ili

zpružkou, jejížto mrštností se pukají. Kaprad. 733.



82 Tajnosnubné rostliny.

Rodní íástky jsou v klasy neb hrozny sjednoceny,

aneb sedí v úžlabickách list. Vratikovité, Osmundo-

vite', Plavuovité a Peslikovité. 738.

730. Kulaté tobolky mezi koeny anebo blízko nad nimi se

nale'zající, listem neobalene'. 731.

Mázdité tobolky na dolejším dílu listu, blízko nad

koenem. Koen žene svazek vztýených , šídlovitých,

polooblých list. Isotes, 2.

731. Jednopouzdré tobolky mezi koeny. Semena na slou-

peku u prosted onch upevnná. Prut voln splývavý,

s oválními vstícnými listy (na zpsob speeného listu),

na jejichž líci roztroušeny jsou svazecky malých šttinek.

Salvinia, 5.

Mnohopouzdré tobolky. Semena ku pehrádkám upev-

nena. íóa.

732. Tobolky 4pouzdré. Nilkovite listy z plazive'ho koene.

Pilularia. 4.

Tobolky asi 14pouzdré. Listy dlouze nožecné, ze 4

klínovitých lístk složené. Marsilea. 3.

733. Brašniky jsou v mladším vku v okrouhlé hromádky

skupené, any v starosti asto vespolek splývají. 734.

Brašnickv^ v linie neb áry roztažené. 735.

Brašniky po celém rubu roztroušené, a podvinutými

kraji vjíe pikryté. Strutliiopteris. 17.

734. Hromádky v mladším vku ostrou pikryté.

Aspidinm. JO.

Hromádky hned od poátku bez oslry.

Polypodium. 14.

Viz rozbor tchto rod.
735. Plodní ára (protažené skupení brašniek) táhne se

neprotržen po kraji vjíe , který ji svým vyvráceným

krajem zakrývá. Pteris. 15.

Plodní ára bží po obou stranách stední žíly lístk.

Ostra puká se podél se strany od stední žíly.

Blechnwn. 12.

Plodní áry táhnou se napí mezi boními žebry U-

stek neb vjíe. 736.

736. Plodní áry hned z poátku ostrou pokryté. 737.
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Plodní áry hned z poátku bez ostry, a však šupinami

pikryté', které celý rub vjíe obalují. Ceterach. 13.

737. Ostra puká podél stedu plodní cáry ve 2 polovice.

List nerozdlený, jazykovitý, na dolejšku srdit vyíz-

nutý. Scolopendrium. 16.

Ostra puká na vnitní, k sli-ední žíle obrácené stran.

Asplenium. 11.

738. Prut složený z lánku pošvivých, jeden v druhý navlí-

knulých. Peslenat stojící vtviky, aneb stvol bezvtvý.

Klas ze stopených štítovitých šupin složený, na jejichž

vnitním povrchu neb rubu nalézají se plody.

Equisetum. 18.

Prut nikoli lá-nkovitý. Dvouklapeué. aneb štrbinou

pukavé brašniky. 739.

739. Brašniky v šupinatých klasích aneb v úžlabikách

list. Lycopodium. 6.

Klasy neb hrozny, v nichž brašniky nejsou šupinami

podepeny. 740.

740. Jednoduchý, 2adý , lánkovitý klas. Jediný vejitý

list. Opkiocflossvm. 8.

Vtevnaté hrozny neb klasy. 741.

741. Brašniky nástopené. Hrozny vynikají z vysokého,

speenými listy obsazeného prutu na špici.

Osmunda. 9.

Brašniky beze stopek k vtveni osy pirostlé. Jedno-

neb dvojspeený list sedí bud na klasonosuém prutu,

bud vedle tohoto z koene vyrstá. Bofrychium. 7.



II. Tabule

k urení druh rostlinných.

[eiedj I. Characeae. Parožnatcovité-

[Rod] i. Chara, Armleuchter. Parožnaiec.

Okvtí srostlolupenné, Sdílné, podplodné. Semeník
Ipouzdrý, mnohosemenný , malvinatý. Rostlina dle

Linné rznopohlavá
,
jevnosniibná.

1. Pe nahý, hladký. 2.

Pe více mén drsný, hákovit ostnitý. 3.

2. Pe hladký, válcovitý, clánkovitý, dole nahý, do pe-
slena vtvitý, 3 palc zvýší. lánky s plochými šídlo-

vitými lístky. Malvice žlutavá , 4: — 5ti listeny neb

šttinami podepiená. Rostlina s kehkými, mnohonásobn,
spletenými vtvemi, všudy v stojatých vodách rozšíená,

smrdutá pletiva psobící. P. obyejný. Ch. vulgaris. L.

iVahý, prozracný pe, zvýší do 1 st., nitkovitý, zele-

ný; vtviky nelánkovite', stlaené, bezlisté
,
po 5—9 pe-

slenaté, 2 — 3vidlicné. Plody vejcité, žluté neb blavé,

Izrné, v rozsochách vtviek. V hoením Rakousku,

v jezerech. Cn. c. P. hebký. C/i. flexilis, L.

3. Pe s mnohými dív odstávavými
,

pozdji vyvrácenými

ostny, dole plazivý, pak vstoupavý, 1—3 st. zdélí.

Vtve drsné, s krátkými odpadavými lístky na dolejšku,

tém peslenaté po 6— 12. Listeny piokrouhlé, šídlo-

vité, delší než plod. V stojatých vodách. P. mrtnatý.

Ch. hispida. L.

Pe houbovitý , kehký, bradavinatý, blavý, prouho-
vaný, s krátkými a tupými ostny. Vtviky dole piob-"
lými, šídloyitými, vyvrácenými lístky opatené. V stojatých

vodách. n. P. plsfnatý. C/l tomentosa. L.
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JI. Salviniaceae. Miovkovité.

2, ísoéies. Brachsenkraui. Sidlatka.

Plody v rozšíeniné dolejška listového , Ipouzdré,

bezklapené.

Hlíza mnoholetá. Listy šidlovité, polooblé. Plody

vejité, stlaené. Nad každým plodem šupina malá, hndá,
srditá. V jezerech , rybníkách , na bahnitých lukách.
v v

Cc. Zá. S. obecná. /. lacusfris. L.

3, Marsilea. Marsilee. Ruznosemenka.

Plody mnohopouzdré, obyejné skupené po 2—3,

nad dolejškem rapíka neb na apíkii.

Prut niCovitý ; listy nožecné, štítovite', celokrajné, pa
4 složené. Plody stopené, vejcité, trochu stlaené.

V stojatých vodách. Cc. Srp. R. tverolistá.

M. (juadrifolia. L,

4. Pilularia. Pillenkraut. Mícovka.

Jednotlivé na zpsob kuliek mezi listy a koeny
se nalézající. 4pouzdré. pólo 4klapené plody.

Listy nifovité , svazecné. Plody kulovaté
,

plsEnalé,

Na bahnitých lukách, na dn rybník, jezer. Cc, Zá.
M. nifolistá. P. fflobuUfera. L,

5. Saltinia. Salcink. Scpukalka.

Plody po 4—9 mezi preslenatýnii koeny skupené^
1 pouzde, bezklapené.

Prut 3— 6 p. dlouhý. Lisly vlrícné, krátce nožecné,

jednoduché, dole prisrdcilé, na líci žlutozelené, brada-

vinaté ; na rubu bledozelené. Na vodách splývající,

n. Srp. (Marsilea nalans. L.). N. splývající.

.S. nafans. AIi.

III. Lycopodiaceae. Flavuovité.

6. Lycopodium. Bdiiapp. Plavuú.

Plody v úžlabikách list neb šupin šedivé, 2 až

Sklapené, Ipouzdré. Prut listnatý.

1. Klasy na patrných šupinatých stopkácli, po 2 a 2 sto~

jíci, 2.
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Jetlnolliv stojící bezstopecné klasy; aneb brašniky

úz.Iabiní. 3.

2. Listy vláskem konité, árkovité, husté, žlutozelené.

Prut vtvitý, plazivý, 3— 6 stev, dlouhý ; vtve stídavé,

též plazivé, rozdvojované. Stopky konení, 3— 3 p.

dlouhé^ na konci vidlinaté. V planých lesích. c. Srp.

Babský sturc ; vidlice. P. vidlaka. L. clavatum. L.

Listy bezvlasé, tveroadne na stlaeném, rozsochatém

prutu ležící. V suchýcli lesích, vesoviskách. Cc. Srp.

P. smáknutý. JL. complanatum. L.

3. Klasy, jejichž supiny rozdílné jsou od jiných list. 4.

Klasy, jejichž šupiny a prutní listy stejné jsou ; aneb

brašniky úžlabiní. 5.

4. Odstávavé, útle zubené, ostnem konité listy. Prut pla-

zivý, s malodélenými vstávavými vtvemi. V mecho-
vitých jehlinatých lesích. Cn. Zá. P. puivý.

L. aimotinum, L.

Piléhavé, celokrajné, bezoslné listy. Z plazivého pn
vynikají svazen stojící vtve ; klasy šedivé, oblé. Na
Alpách, Krkonoších, v Tyrolsku, Krajinsku, Solnohr.

Cc.-Ríj. PÍ. horní. L. alpinum. L.

5. Listy bodlav zubaté. Klas listnatý. Vtve jednoduché

vstávavé. Na vesoviskách, mechovitých pastvištích, na

Krkonoších, v Slezsku, Tyrol. Solnohr. c. Zá. PÍ. bod-

lavý. L. Selaginoides. L.

Listy celokrajné, aneb nepatrn zubaté. 6.

(i. Z plazivého pn vynikají jednoduché, listnatým klasem

konité vtve. Na rašelinných pastvištích, vlhkých veso-
viskách. Cn. Zá. P. bahní. L. immdatítm. L.

Prut vztýený aneb vstávavý , rozsochat vtvitý.

Brašniky úžlabiní. V hornatých lesích, vlhkých veso-
viskách, v Krajinsku, Tyrolech. Srp. Zá. P. jedlový.

L. Selago. L.

Poznamen, Plavuii šplehavý : listy 4násobné, po 2 ro-

zevených a po 2 stechovitých ; klas vidlinatý, nifo-

vitý
; pe a vtviky rozsochaté, stlaené. Na koenech

slrom, v Tyrol. Solnohr. (L. helveticum)

L. radicans, L.
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lY. Ophíoglosseae. Yratikovité.

7. Botrychium, Mondrauie. Vraiika.

Brašniky v klasech, pólo 2klapeué, nežilkované*

1. Piodonosný stvol oddluje se od vjíe hned pod samými

dolejšími lístky. 2.

Oddluje se nad koenem , lak že vjí dlouzenožený

vypadá. Vjí 3díln>^ ; díly ty tém dvojspeené ; lí-

sleky obdýlné, tupé. V lesích , ve Slezsku , vzácn.

V. hemánková. B. Matricarioides. Spreng.

2. Vjí prost speený : lístky polomsíité. Na suchých

drnoviskách, lukách. Kv. Cn. (Osmunda ramosa. Osmunda

Lunaria, L.) V. lunovitá B, Lunaria. Sw,

Lístky protisecné, s úzkými dípy. S pedešlou, id-
eji. V. routo vitá B. rutaceum. Sw.

S. Ophioglossum. Naiier:unge. Hadíjazyk.

Klas clánkovitý, 2adý. lánky na píc pukavé, 2kla-

pecné. Vjí vejcitý ; stvol jednoduchý. Na lukách,

mokrých pastvištích. Kv. n. H. obecný.

O. vulffatufu. L.

V. Osmundaceac. Osmundovité.

9. Osmunda. Trauhenfarrn. Hroznatka.

Vjí dvojspeený ; lístky kopovité, útle zubité. Hro-
xen konení. Ve vlhkých lesích , v Slezsku , vzácn.

n. c. H. královská (Podezen.) O. regalis. L.

YI Polypodiaceae. Kapradovité.

10. Aspidium. Wurmfarrn. Kaprad.

Hromádky piokroiihlé, rozprsknuté. Ostéry kruho-
vité neb ledvinovité, ke stedu neb k boku pipnuté.

Papratka Pr.

1. Vjí protisený , s celokrajnými nerozdlenými lístky.

Viz Polypodiuni. Vjí jeden- neb vícekrát speený. 2.

2. Vjí jednospeený, s nerozdlenými , ostnit pilovitými

lístky. V hornatých lesích, na skalách Krkonošských,

v Tatrách , Chorvatsku , Slezsku , Krajinsku , Rakousích,
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Solnolir. Tyrolech. Kv. Ríj. (Polypodium Loncliitis, L. ;

Polystichium Loncliitis, Roth.) K. chobotitý.

A, Loncliitis. Sw.

Lístky rozdlené neb složené. 3.

3. Pérka nerozdlená. 4.

Pérka složená, aneb aspo dopolou vezaná. 9.

4. Dv nejdolejší pérka každého lístku k vjíi neb kn pni

pirostlá. Viz : Polypodium.

Pérka volná. 5.

5. Pérka celokrajná aneb tup vykrajovaná, (i.

Pérka pilovitá, aneb vroubkovaná. 8.

6. Lístky nemají více 6—8 pérek po každé stran. Viz :

Polypodium. Mnohem více než 6—8 pérek. 7.

7. Pérka dole malými klovitými žlázami obsazená. Hro-
mádky vždy rzn rozprsknuté. Kraj málo aneb nic ne-

vyvraceny. Koen vlásenitý. V hornatých lesích, na

Tatrách, v Marmaroši, v Železné stolici, v Sedmihradsku.

Cn. Cc. (Polypod. Oreopteris , Ehrh. ; Polyp. Thelypteris,

Bolt. ; Polystichium montanum, Roth.) K. lesní.

A. Oreopteris, Sw.

Pérka beze žlázek, árkovil kopovitá, hladká. Hro-
mádky posléz splývavé. Kraj velmi vyvrácený. Koen
plazivý. Ve vlhkých lesích. n-íj. (Polypod. Thely-

pteris, L. ; Polypodium cristatum, Lumn. ; Polystichium The-
lypteris, Roth; Acrostichura Thelypteris, Bolt.; Nephro-
dium Thelypteris, Stremp.) K. bahní. ^1. Thelypteris. Sw.

8. Pérka dlouze, ostnit brvitá , msíckovitá. V hornatých

lesích , všudy. n-íj. (Polypod. aculealum. L. ; Polyp.

lobatum , Huds, , Polystichium siculeatum, Roth.) K. bo-
dlavý. A. aculeatum. Sw.

Pérka vroubkovaná, k špici zpilováná ; hromádky 2adé.
V lesích , obyejné. Kv. íj. (Polyp. Filix mas, L.;

Polystichium Filix mas , Roth. ; Nephrodium Filix mas.

Stremp.) K. obecný, Peracina, ertovo žebro.

A. filix . mas. Stc.

Poznamen. Kaprad hebenitý : vjí užší ; lístky

kratší, dole širší, hladké, tuhé; pérka podlouhlá,

tupá , dvojpilovitá. Hromádky 2adé , zídka splývavé.

V mokrých lesích , na Tatrách , u Záhebu, vzácn. Cc,
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Srp. (Polyp. Callipt., Ehrh.; Polyp. crist., L. ; Acrostichum

Callipt. , Ehrh. ; Polystichiiim crist., Roth ; Nephrodium

crist., Stremp.) K. hebenitý. A. cristatum. Sw.

9. Zuby pérek ostnité. 10.

Zuby neostnité. 11.

10. Vjí dvojspeený
;
pérka obdýlná, sbíhavá

; pérka do-
lejších lístk až tém k stední žílce protisená, s ob-
dýlnými, vezanýrai dípy. Hromádky rzné, ostry žláz-

naté. Výška 1—2 stev. V lesích v lét. (Polypod.

spinulosum, Retz. : Polyp. cristatum, Hoffm. ; Nephrodium

spinulosum. Stremp, ; Polystichium spinosum , Roth.) K»

ostnitý. A. spinulosum. Sw.

Vjí dvojspeený
:,

pérka klínovitá, vezaná. Rostlina

sotva víc než prstu zdélí. V Zemplínské stolici ; na

vlhkých skalách pi koupelícb Pezinských v Prešp. stolici

;

v let. (Aspleniiim Halleri, R. Br. ; Aspidium fontánm,

Sw. ; Athyrium Halleri, Roth. ; Polypod. fontánm, Lumn.)

K. Hallerv. A. Halleri, Willd.

11. Vjí tak asi široký jak dlouhý, objemu trojuhelního.

Viz : Polypodium. Vjí obdýlný. 12,

Lístky s 12—20 pérky po každé stran. Dípy pérek

na špici 2— 3zubé. 13.

Lístky mají sotva 10 mén více vezaných pérek.

Rostlina velmi promnlivá. Na skalách, zdech, v lesích.

(Aspidium rhaeticum ; Aspidium Pontederae, All. ; Athy-

rium fragile, Stremp.; Polypodium fragile, Lin. ; Polypod*

rhaeticum, Lumn. ; Cyathea fragilis, Slm. ; Cistopteris fra-

gilis, Bernh.) K. kehký. A. fragile. Síd.

12. Hromádky hned z poátku bez ostry. Viz Polypodium.

Hromádky ostrou pikryté. Vjí vejito-kopovitý ;

lístky obdýln kopovité, vezan pilovité, vezy 2 až

3zubé. Ve vlhkých lesích. (Asplenium Filix femina,

Spr. ; Athyrium Filix femina , Roth. ; Polypod. Filix fe-

mina , L. ;, Nephrodium Filix femina , Slrempel.) K. ne-

pravý. ertovo žebro, Peraka. A. Filix femina. Sw.

Poznamen. Kaprad stední : vjí speený ; lístky ár-
kovit kopovité, u dolejška protisené, zubat pilovité;

uby trnité. Hromádky rzné. Koen pitloustlý. Výška
6—9 palc,

(4)
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U prosted mezi Kapr. cliobolitým a bodlavým. Ve vlh-

kých lesích ; v Orav pod ernou horou, ve Zvolen. Srp*

Zá. (Aspid. interraedium, Sadler.) A. mwiitum. Kaulf.

11. Asplenium. Sireifenfarrn. Slezinik.

Hromádky árkovilé; ostry mázdité, ploché, od

stední žíly pukavé.

i Vjí 2—3 klaným dípy árkovité, na špici 2—3zubé.

'Hromádky posléz splývavé. V rozpuklinách skalních.

n-íj. (Scolopendrium septemtrionale, Roth ;
AcrostÍGlmm

septemtr. L.) S. severní. A. septemtrionale. Hoffm.

Vjí speený, s patrn rznými lístky. 2.

3. Vjí prost speený , s elliptinými neb piokrouhiými,

nerozdlenými, vroubkovánými listy. 3.

Listy aspo dolejší rozdlené neb složené. 4.

3. Ofea celou délkou hndá. Vjí cárkovitý ;
lístky pio-

krouhlé, obdýlné, vrubované. V rozsedhnách skalních,

na zdech. Dub. íj. (Asplen. trichomanoides ,
Willd.

^

Asplen. Adiantum nigrm. Lumn.) Sleziník cíšnatnec.

(Snícek). ^- TricJiomanes. L.

Osa zelená, jen na dolejším hndá. Vjí cárkovitý;

lístky vejcit piokrouhlé, tupé, nestejn vrubované. Na

skalách Krkonošských •, v Spiši, Marmaroši, Banát, Chor-

vatsku, Sedmihrad. c. Zá. S. zelený. A. mride. Huds.

4. Dolejší lístky zase speené. 5.

Dolejší lístky 2—Sklané ; hoejší prosté , klínovité,

úzké. Vjí vejcito-kopovitý. V skalách, na Tatrách,

v Marmaroši , Hont ,
Rakousích , Korutanech. Cn. Ríj.

(Asplen. alternifolium, Srn.: Asplen. Breynii, Retz.; Scolo-

pendrium alternifol. Roth.) S. nmecký.

A. germanicum. Weiss.

5. Pérka protisecná, se dípy vezan pilovitými. 6.

Pérka prostá aneb Sdílná, routovitá, úzce vroubkovaná.

Hromádky posléz splývavé. Na zdech, skalách. n.Ríj.

S. outovitý. (Snícek) A. Rula muraria. L

6. Dípy vejcito-kopovité ; lístky stídavé ; vjí vejcit

3uhelný. V skalních rozsedlínách. Dub. íj. (Asplen.

trichomanoides, Lumn.) S. erný.

A. Adiantum nigrm. L.
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DHpy klínovité , z pedu ufaté, oste pilovité. Na
skalách, v Cechách , Slezsku. (Adiantum lanceolatum.) ,

S. kopovitý. . A. lanceolatum. Huds.

12. Blechnum. Rippcnfarrn, Žebrovinec.

Vjí hluboce protisecný, hladký; vjí plodný jest

speený , s- úzkými, rovnobžnými, špiatými lístky.

V hornatých , skalnatých lesích a vesoviskách, Kv. n.
(Lomaria Spicant, Desv. ; Osmunda Spicant, L. ; Acrostichum

Spicant, Willd.; Blechnum Spicant , Smith. ; Onoclea Spi-

cant, Hoffm. : Stnithiopteris Spicant. Scop.) Ž. severní.

Bl. boreale. Sw.

13. Ceierach. Kyvor.

Vjí prstu zdélí, protisecný, árkovit kopovitý ; dípy
tupé, stídavé. V rozpuklinách skalních, na starých zdech, '

vápencích ; u Budína , u lázní Herkulových v Banát, u

jeskyn Veteranské v Banát, na Tatrách , v stol. Ba-

raanské, Saladské, v Chorvatsku atd. n-Srp. (Gymno-
gramme Ceterach, Spr.; Grammitis Ceterach, Sw. ; Asple-

nium Ceterach, L. : Scolopendrium Ceterach, Sm.); Kyvor
lékaský. C. officinarum. Willd,

14. Polijpodium. Engelsuss. Oslddi.

Hromádky piokrouhlé, rozptýlené, nezastené, t.

j. bez ostry.

1. Vjí speený ; lístky vezané neb speené. 2.

Vjí protisecný, hladký \ lístky obdýln kopovité, tupé,

nedlené , celokrajné , k vrchu menší. Koen šupinatý,
v

sladký. V kamenitých lesích , na skalách. Kv. Bij.

Osladi obecný. (Sladíc. Papradka). P. vulgare. L.

2. Lístky vlasaté, protisecné. 3.

Lístky holé, 1— 2speené. 4.

3. Dv nejdolejší pérka každého lístku se pnm srostlá

;

lístky árkovit kopovité, dva nejdolejší vyvrácené
;
pérka

obdýlná, tupá, brvitá. V bukovinách, j celinách, na Tatrách,

v Marmaroši, v stolici Železné, Prešpurské, Satmarské,

(4*)
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v Chorvatsku. Kv. íj. (Polystichium, Phegopteris, Roth.)

O. bílkovinný. P. Phegopteris. L.

Pérka volná ; tup vykrajovaná, z dola siln vlasatá
\

lístky vtiícné, kopovité, protisecné. Pe prstu zdélí, šu-

pinatý. Na skalách, v Lužicích, Cechách, na Tatrách,

na hoe Sitn u Šfávnice, v Chorvatsku. (Woodsia il-

vensis, R. Br. ; Acrostichum ilvense, L.) O. skalní.

P, ihense, Sw,

Poznamen. Osladi horní : vjí cárkovit kopovitý,

speený, na rubu pýitý ; lístky vejcité, tupé. Peíi hladký.

Hromádky posléz splývavé. Na skalách horních ; v Sed-

mihradsku. Srp. Zá. (Woodsia hyperborea, R. Br. \ Ce-

terach alpinum. Lam.; Polypod. arvonicum , Srn.; Polyp.

ilvense. Vili.; Acrostichum ilvense, Huds,; Acrostichum

alpinum, Bolt. ; Acrostichum hyperboreum. Liljebl.)

P. hyperboreum. Sto.

4. Vjí asi stejné šíky i délky , objemu 3uhelného.

Pérka polospeená. 5.

Vjí vícekrát delší než širší, objemu obdýlného. Pérka

polospeená ; dípy na špici veian pilovité. Kapradu

nepravému až na chybící ostru zcela podobný. Na Kr-

konoších. 0. podhorní. P. alpestre. Hoppe,

5. Vjí útlé povahy , hladký ; hoejší jeho díl zvrácený.

Dípy obdýlné , tupé , vrubované. Hromádky 2adé, až

do konce rzné. V stinných lesích. Cc. Srp. (Polysti-

thium Dryopteris, Roth.) 0. doubravní.

P. Dryopteris. L,

Vjí tvrdší , tužší , rovný , na rubu malými žlázkami

posetý. Dípy obdýlné, ponkud tupé, tém celé. Hro-

mádky 2radé, posléz splynulé. Kraje díp trochu vto-

ené. Na zdech, vápnitých skalách, v Tatranském pod-

hoí, v Sedmihradsku , v doubravách Matranských ; Srp.

(Polyp. calcarium, Spr. ; Nephrodium Dryopteris, Michaux.)

O. vápenecní. P. calcareum. Sm.

Poznamen. Osladic chlupatý : vjí dvojprotisecný, na

rubu šupinatý ; hromádky po kraji , chlupy zastené.

Peii pídi zdélí. Na skalách, v Sremsku, u Záhebu, vzácné.

c. Srp. (Nothochlaena Maranlae , R. Br. ; Acrostichum

Marantae, L.) P. Marantae.
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15. Píeris. Saumfarrn. Kridlaiénec.

Hromádky bží po kraji vjíe, krajem zavinuté.

Ostra do vnit pukavá.

Vjí 3speený \ lístky sperené, kopovité, témér celé,

dolejší protisené
,

pérka neb dípy obdýlné, tupé. Pe
hladký, 1— 5 stev, zvýší. V lesích, obecný. Cc. Srp.

(Pteris lanuginosa, Spr.) K. orlií. P. aquilina, L.

Vjí 2—Sspeený ; lístky vjí neplodných vejcité,

na špici vezané
\

plodných pak užší, cárkovit obdýlné,

nerozdlené. Na skaliskách Krkonošských. Kv. Cn.

(AUosurus crispus , Bernh. ; Osmunda crispa , Fl. dan.
\

Onoclea crispa, Hoffm. ; Acrostichum crispum , Vili.) K.

kadeavý. P, crispa. Sw.

16. Scolopendrium. Hirschzunge. Bindas,

Ostra stedem ve 2 plky pukavá. Vjí hladký,

jednoduchý , srdit kopovitý. Pe krátký
,

plevnatý.

Na skalách , v lesích , Srp. Zá. (Asplenium Scolopen-

drium, L. ; Scolopendrium Phyllitis, Roth,; Scolopendrium

sagittatum, Presl.) B. lékaský. S. ojficinale. Sto.

i7. Struihiopteris. Slraussfarnio Perovnik.

Hromádky po celém rubu rozptýlené; kraj vjíe
vyvrácený.

Vjí neplodný, vejitý, dvojprotisený
\
pérka neb ra-

dji lístky obdýln kopovité; dípy vejité, celé, ponkud
tupé ; pe krátký.

Vjí plodný, kopovitý, menší, speený ; lístky cárkovité,

stídavé
\
pe prodloužený, hladký. Pi ruejích, v lesích

;

v Rakousích, Soln. c. Zá. (Osmunda Struth., L.; Ono-

clea Struth., Sw.) P. nmecký. S. germanica. Willd.

VII. Equisetaceae. Peslikovité.

18. Equisetnm. Schachtelhalm. Peslika.

Klas vejcitý; plody štítovité, z dola pukavé, 4 až

Tpouzdré.
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1. Prut bezvtvý, aneb s vtvemi nerozdlenými. 2.

Vtve jsou opt vtevnaté aneb rozdlené. V mokrých

lesích, Úlkách a rolech. Dub. Kv. P. lesní.

E. silvaticum^ L,

2. Plodný pe bílý neb žlutavý
;
pošvy zub nestejných. 3.

. Plodný pe zelený
;
pošvy stejnozube'. 4.

3. Pošvy 20- neb vícezube'. Neplodný prut te'ž bílý s 20

neb více vtvemi v peslenu. Na íních behách , ve

vlhkých lesích ; Kv. Srp. (Equis. fluviatile , L.) P*

rícná. E. Tehnateja. Ehrh.

Pošvy 6— 15zubé. Neplodné pn zelené, 6— 15 vtve.

Na poli mezi osením obyejná. P. polní. E. arvense. L.

4. Pošvy bezzubé, aneb zub brzo odpadavých. Pe nejvíc

bezvtvý, drsný. Na behách, vlhkých místech. Kv. Srp.

P. zimní. (Škíp.) E, hiemale. L.

Pošvy se stálými špiatými zuby. 5.

5. Pe s 12— 20 nepatrn vypuklými pruhy, docela hladký,

vtvitý neb bezvtvý. V bažinách'; Kv. n. P. blatní.

(Cepílek) E. limosum. L.

Pe se 6— 12 vypuklými žebry a brázdami mezi nimi.

Žebra více mén drsná. 6.

6. Poševní zuby Shranné, bez vlasové špice; peslen 6 až

12vtvý. Žebra hladší. V píkopech, bažinatých lukách;

Kv. c. P. bahní. E. palusire. L.

Mladší zuby konci se útlou vláskovou špicí. Vtve
nkdy chybí. Žebra trochu drsnjší. V' píseních mí-

stech, na behách ; v echách. P. peestá.

E. nariegatum. L.
v

Vlil Cyperaceae. Sáchorovité.

i9. Carex. Segge. Ostice.

Klásky slechovité, jednotlivé, aneb v jeden klas

složené. Okvtí záleží z plev; 3 tyinky; nlka
2—Sklaná; semeník nadmutou, na špici otevenou
lákou obalený. XXI. 3.

1. Jediný, zcela prostý, jednoduchý klas. 2.

Více klas, aneb z více klásk složený klas. 7.

2. Dv blizny ; nažka stlaená. 3.

Ti blizny ; nažka 3hranná. 5.
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3. Všecky klasy jsou nahoe samci, dole sainií. Píažky

k obtng koncm zakoníte , dív zelené'
,

pak hndé,
lesklé, konen zpt vztýené. Plevy odpadavé, rezav
hndé. Listy jehlité ; tres tenká, 4—8 palcii zdélí.

Na vlhkých lukách. Kv. n. O. blešná (Špinavka, Rus»)

C. pulicaris. L.

Klasy 2domé
;

jedny rostliny se samími, jiné se sa-

miimi klasy, které nanejvýš u vrchu nkolik samích
kvítk mají. 4. '

4. Nažka kopovit šídlovitá, konen zpt vykrivená, ka-

štanov ernavá. Tresf a kraje list ostré, drsné. Koen
vlásenitý , husté drništ ženoucí. Na bahnitých lukách.

Dub. Kv. 0. Davallova. C. Davalliana. Smith.

Nažka vejitá, se širší, kratší špicí, tém vztýená,

posléz vodorovn odstávavá. Klas samci árkovitý, dru-

minový ; samicí válcovitý; šupiny vejité, rezavé, po kraji

blomázdité. TresE a kraje list tém hladké ; tresC

nitovitá , 3—6 palc zvýší ; koen plazivý
,

jednotlivé

trsti ženoucí. Na moálovitých lukách, v Slezsku, Uhrách,

Cechách. Kv. (Car. laevis , Hoppe \ Carex Linnaeaua.)

O. dvoudomá, C. dioica. L.

5. Tresf velmi ostrá , drsná , zkivená , 3—4 palc zdélí.

Listy ploché, árkovité, zkivené, po kraji ostré. Klas

1—lOkvtý, u vrchu se samími, dole se samiími kvty.

Plevy rezavé, na hoejším kraji blomázdité, nejdolejší

ostnitá. Nažka opak vejitá , stlaen 3hranná , kratší

než pleva. Na vlhkých skalách, na Krkonoších, v Slez-

sku. n. c. O. skalní. C rupestris, AU,

Tresf více mén tupouhelná, hladká. 6.

6. Klásky jen 4— Skvté , z nichž jen 1 — 2 konení samí
jsou. Vzdálen stojící , k obma koncm šídlovit špi-

até , rozevené , blavé nažky. Koen vlásenitý. Na

horách
,

podhoích \ v rašelinných bahniskách ; v Krko-

noších. (Carex Leucoglochin , L.) O. klabnokvetá.

C. paucif/ora, Light.

Klásky vícekvté : hoejší díl samí. Vejit obdýlné nažky.
v

Na mokrých lukách , na Alpách , v Stýrsku, Korutansku,

ídce. Cn. Cc. (Carex Bellardi ; Kobresia scirpina, Willd.

Elyne spicata, Schrad.) O. klasatá. C. spicata, Schk.
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7. 2 Blizny ; nažky stlaené. 8.

3 Blizny ; nažky Shranné. 34.

8. Klásky krátké, nejvíc smíšeného pohlaví, castéji v jeden

klas sjednocené. 9.

Delší , dle pohlaví patrn odrznné klasy ; hoejší

samí, dolejší samicí. 29.

9. Klásky dle pravidla všecky ze samích a samicích kvét

složené. 10.

Znaný díl klásk toliko samí, aneb toliko samicí 28.

10. Dolejší kvítky každého klásku samicí. 11.

Dolejší kvítky samí, což se po odkvetlých prázdných

plevách poznati mže. 19.

11. Klásky všecky na špici trsti v hlavu skupené. 12.

Klásky dále od sebe stojící, patrn složený, obdýlný

klas psobící. Nažky Shranného oTijemu, po jedné stran

ploché
,

po druhé duté ^
jejich kraje obyejn ostré, a

zvlášt ke špici drsné. 13.

12. Klásky v jediný klas vejitý skupené po 2—3, 5 až

12kvté. Nažky vejit kulaté, žilnat proužkované, s

málo vypnutými hladkými kraji, s krátkým hladkým zo-

banem
^

plevy špiaté ; listy nitovit svinuté ; tresf na

dolejšku asto vtvitá , y^ str. zvýší : koen plazivý.

Na rašelinných lukách, bahniskách. n. c. O. vtevnatá.

C. chordorrhiza, Ehrh.

Klásky v kulatý klas složené
)
jen nkteré vzdálengší.

Nažky zelenavé, na špici hndé ; 2 hndé blizny ; velmi

dlouhé bílé tyinky. Krátké , tupé , uschlé listeny
;

plevy

vejité, hndé, na kraji blavé. Listy kratší než tresf

;

tresf krátká, nakivená. Na Korutanských Alpách. Dub.

Kvt. 0. nakivená. C. incurva. L.

13. Nažky konen hvzdmo rozevené , v dosplém vku
hndozelené, slabolesklé, znan veliké. 14.

Nažky málo rozevené, konen lesklohndé, menší. 16.

14. Tresf oste 3uhelná s prohloublými boky, tlustá, mocná,

tuhá, 2—3 st. zvýší. Listy 2— 3 árky široké. Klas

dvojsložený, obdýlný, vejitý, na dolejšku obyejn petr-

žený; nažky vejité , na plocho duté, ostrohranné, obdýln
7—9proužkované : zoban 2klaný, pilovitý. Plevy ost-

\
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nit špiaté, kratší. Koen vlásenitý. Na mokrých lu-

kách, v píkopech, obyejn. Kv. n. O. liší.

C tulpina. L.

Trest 3hranná, neb 3boná s plochými boky. 15,

15. Klásky jednoduché s listeny ledva delšími nežli jsou samy.

Listy nejsou pes árku široké, žlábkovité. Trest Shranná.

Nažky 2krát tak široké jak dlouhé ; zoban pilovitý

:

plevy ostnité, kratší. Na lukách, lesích, suchých houštích

:

Kv. Cn. O, mkkoostenná. C. muricata. L,

Klásky spolusložené, s delšími listovitými listeny ; do-

lejší klásky vzdálenjší nežli pi pedcházející. Listy

širší a celá rostlina vtší. V podobných místech ; snad

jen odrda pedešlé. O. zelená. C. virens. Lam.

16. Latnaté klasy. 17.

Složené, nikoli latnaté klasy. 18.

17. Klas obyejn s patrnými, asto 1—2 prst dlouhými,

odstávavými vtvemi. Listy asi 2 árky široké, kylnaté.

malými ostny bodlavé. Nejdolejší pošvy šupinaté, er-
navé, bodlavé. Trest, 2—4 st. zvýší, dokonale 3hranná,

nahoe ostrá. Listeny a plevy široce vejité, mén více

zrzavé, nahoe blavé ; zvlášt plevy hndé, široce máz-
drité. Nažky zelenavé, vejité, hladké, útle árkova-
né, po kraji brvité

,
pilovité ; zoban ostrý

,
pilovitý,

2zubý se zuby odstávavými. Koen vlásenitý, mnohé
drnoví ženoucí. V píkopech, bažinách, lesních moálech,

zmolách. Kv. Cn. O. latnatá. C. paniculata. L.

Klas s krátkými vtvemi, tak že se jen jednoduše slo-

žený býti zdá. Listy mnohem užší ; klas vejit obdýlný,

Trest dole , kde pošvou ovinuta jest , oblá , nahoe
Sboná, hladká. Plevy zrzavé, bílou mázdrou obroubené,

vejité, hladkohebenité. Nažky hndé, na špici hácko-

vité, nepatrn 3žilné. Koen trochu plazivý, rozptýlený,

malé odeky psobící , šikmý. Nkdy jen 2 tyinky,

proež C. diandra, Roth. Na bažinných lukách, na rovi-

nách. Kv. n. O. pioblá. C. teretiuscula. Schk.

Poznamen. Ostice neobyejná: nažky patrn žilnaté;

plevy zrzavé, po kraji bílé, pozdji docela šedé; 2 dlouhé

blizny. Listy žlábkovité, na špici 3hranné ; pošvy erno-

b
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hndé. TresC nahoe 3ízná, ostrá. Pedešlé podobná^

však vtší. Na rašeiinných lukách. C. paradoxa.Willd,

18. Klas složený, u dolejška tém vtvitý; klásky vejcité,

husté, dolejší vzdálené 5 nažky vjit obdýlné, jejichž

délka má se k šíce jako 5 ke 2, plocho duté, 2zubé, obrou-

bené
,

po kraji nevlasaté
;

plevy hladké, nkdy bledo-

^ hndé, nejvíce na špici blavé. Tres pímá, nahoe nco
nakivená , 3hranná s hranami ostrými ; listy pímo od-

stávavé, po kraji a hebenu útle J)odlavé. Na vlhkých

lukách. Kv. O. petržená. C. divulsa. L.

Klas složený ; klásky obdýlné, husté ; dolejší klásek

trochu vzdálený, širokým, hndým, na hbet ostrým li-

stenem podepený. Celý klas obdýlný , nco nakivený,

tém 2adý, ze 4— 6 klásku složený. Plevy zrzavé,

obdýlné , špiaté , tém mkkoostenné, nevlasaté. Práš-

níky s mázditou násadkou ; nažky s povýšenými árkami.

Na pahrbcích, pi vinicích. Kv. O. šášinovitá.

C, Schoenoides. Host. *

19. Listeny dlouhé, stéblo daleko pesáhající. 20.

Listeny krátké, šupinaté neb šttité. 21.

20. Klásky v piokrouhlou hlavu skupené. Cárkovité, sídlo

-

vité plevy, barvy zelené. Klas kulatý, temi obalovitými

listeny otoený. Tres Shranná
,

prázdná ; listy bledo-

zelené, žlábkovité. Nažky dlouhé, k obma koncm špi-

até, dlouze zobanité, po kraji trochu ostré. Na travna-

tých krajích rybník , na rovinách, ve vyschlých rybní-

cích , bažinách. Cc. Srp. (Schelhammeria cyperoides,

Moench.) O. šáchorovitá. C. Cyperoides. L,

Klásky od sebe vzdálené, úžlabiné, aneb listeny listo-

vité, dlouhé. Tres slabá, outlá, tenká y^— 1 st.

zvýší. Nažky vztýené , na plocho stlaené , vejité,

dlouze špiaté, s krajem tupým ; zoban 2zubý, pilovit

ostrý. Plevy hladké, nahoe žlutavé, vejité, kopovité.

Listy útle árkované, žlábkované. Klásky špiaté, zelené,

velmi malé. Koen vlásenitý. V stinných bažinatých le-

sích, mokrých huštinách, lesních zákopech. Kv. n. O.

rznoklasá. C. remota. L.

Poznamen. Ostice úžlabiná má mocnjší tres ; do-
lejší klásky po 3 složené, Nažky vejité, dlouze špiaté.
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ponkud plocho duté ; kraje ostré
,

pilovit brvilé

;

ústí hluboce 2klane'. Na mokrých lukách, v Halii.

C. axillaris. Good..

21. Klásky stísnné, tak že každý dolejší svou špicí oby-
ejn pes polovici hoejšího pesahuje. 22.

Klásky rznji rozestavené, tak že dolejší ledva pres

zpodek vyššího klásku pesáhá. 25.

22. Kvetoucí klásky žlutobílé neb žlutozelené, lesklé, tenké,

špiaté , nco ven nakivené, asi paterý. Klas tém
2adý. Nažky vztýené, obdýlné, plocho vyduté, pf

kraji drsné, pilovit brvité, s ústím 2klaným. Treí-í

Shranná, nahoe nahá. V huštinách, na mokrých lesnic,

lukách, v stinných lesích. Kv. Cn. O. teslicová.

C. brizoides. L.

Kvetoucí klásky hndé, neb hndozelené. 23.

23. Klásky kopovité, špiaté. Nažky vejit, bezmázdité.

2zubé, po kraji bodlavé, s krátkým zobanem. Plevy
' rezovité , vejitokopovité. Klas tu pímý, tu nakivený,

ze 3— 7 dvouadých klásk složený. Místo listen máz-
dité šupiny, dolejší však nkdy v list pecházejí. TresC

3—4 prst zdélí, pozdji delší, na špici ostrá*, listy

úzké, ledva pl árky široké, žlábkovité, drsné. Koen
plazivý, tu i tam hndými šupinami pokrytý. asn kve-

toucí, na tuných suchých trávníkách
,

pasinTíách, pi ce-

stách. Dub. Kv. (Car. brizoides L. campestris, Wimm.)
v

o. Sréberová. C. Schreberi. Schrank.

Klásky ovální, tupé ; tresf Shranná. 24.

24. Klas ze 3—4 klásk složený. Nažky ovální, sploštné,

dlouze špiaté. Listy žlábkovité, dlouhou Shrannou špicí

konité
;

plevy trochu malé, tupé. Listeny vejité, ost-

naté. Na štýrských a korutanských Alpách. O. zhlížená*

C. approximata. Hopp.

Klas ze 4—6 klásk složený. Nažky vejité, 2zubé,

zpilovan brvité, vztýené, na plocho stlaené, s bílou

mázdrou aneb kídlatým krajem. Tres prázdná, vstou-

pavá, ostrá, Ya— 1 stev, vysoká. Hoejší listeny máz-

dité, dolejší v list prodloužené. Plevy rezovité, lesklé,

zdélí plodu. Koen vlásenitý, devnatý, hndý. Na mo-
krých lukách, husté drništ ženoucích, na vlhkých, neúrod-

5^
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ných, písenatých lesních místech. Cn. Cc. (Car. ovalis,

Gooden.) O. zajeí. C. leporina. L.

2 5. Nažky konen hvzdmo rozestené v klásku, plocho-

dute', vejité, homolovit soužené ; zoban 2zubý, pilovit

zubatý, drsný. Plevy blají se do žlutá, hladké neb drsné

;

3—5 velmi krátkých , trochu vzdálených klásku. Trest

tuhá , trochu zelená, v cas zralosti Ya— 1 str. zvýší,

hladká. Koen vlásenitý. Na bažinných , rašelinných

lukách. Cn. 0. hvzdiková. C. slellulata, Good.

Nažky málo aneb nic nerozevené, tak že klásek vej-

it podlouhlý zstává. Tres asto 1 st. i více zvýší. 26.

26. Klásky trochu oddálené stojící , chudokvté, malé, b-
lavé. Plevy krátké; nažky duté, tupé, s ústím celokraj-

ním. Listeny šttinovité ; listy velmi úzké, útlé; trest

hladká. Koen plazivý. V Halii. Ost. mylkovitá.

C. loliacea. L.

Klásky tsnji složené. 27.

27. 5—6 eliptiných , tupých, mnohokvtých , blavých *

klásk, nejdolejší listeuatý. Nažky široké, vejité, s

ústím 2zubým. Plevy vejité , trochu špiaté , a tak jako

nažky blozelené. Koen vlásenitý; tresE 1 — 2 str.

zvýší ; listy velmi úzké. Na bažinách , v echách , ua

štýrských Alpách. (Car. curta, Good.) O. šedivla.

C. canescens. L.

8— 12 nco delších, dív žlutavých, pak hndozele-
ných klásk. Nažky kopovité , na plocho stlaené, s

ústím nerozdleným. Plevy asto 3zubé , hndé , dolejší

asto šttité. V píkopech , rašeliništích , bažinách,

v Uhrách, Korutanech, echách, Halii. Kv. n. O,

zdloužená.
^

C. elongata. L.

28. Nejhoejší a nejdolejší klásky samicí ; stední samí.
Nažky nemázdité, 9— lOžilnaté, 2zubé

,
plocho duté.

Koen tlustý, plazivý, hndý. Trest pímá, jen dole

listnatá , 1 — 1 ^/^ st. zvýší. Na mokrých a bažinatých

lukách , v zákopech. Kv. (Car. disticha , Huds.) O.

stední. C. intermedia. W.
Nejdolejší klásky samicí, nejhoejší samí; stední na-

hoe se samími, dole se samiími kvty, Nažky s kra-

jem mázditým , na plocho stlaené, 7— 9žilné; plevy
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dlouze špiaté, zdélí nažek. Koen dlouhý, tlustý, pla-

zivý, šupinatý, clánkovitý, vlásením obalený na každém

lánku. V písené pd ; v Halii , Slezsku* Kv. Cn.

O. písení. C, arenaria. L.

29. Pošvy nákoenních list rozlikují se po kraji ve vláse-

nité blavé nitky. Listy a trsti tuhé ; tresf pímá, silná,

nahoe nachýlená, 2 neb více si. zvýší ; listy žlábko-

vité, na 3 strany rozložené. Listeny obyejn nepesa-

hují samích klásk. Nažky ploché , vejité , špiaté,

hladké , se zobanem krátkým , oblým , nerozdleným.

Plevy obdýlnokopovité , špiaté , ernavé. Koen hndý,

výhonky ženoucí. V píkopech, lesních bažinách, na

íních a rybniních behách, husté drnoví psobící. Kv.

n. O. tuhá. C. stricta. Good.

Pošvy po kraji nerozesané. 30.

30. 2—3 samí klásky na hoejšku ; samicí klásky štíhlé,

k obma koncm soužené, asto patrn stopené, v as
zralosti visuté. Nažky holé, ovální, stlaené, s nepatr-

nými žilkami a krátkým, nerozdleným zobanem. Plevy

ernavé neb ervené, zelenokylné. Listeny asto tresl

pesahují ; tato 2—3 st. zvýší. V píkopech ; rybníkách,

na mokrých lukách. Kv. Cn. O. konitá. C. acuta, L.

Nejvíc jen jediný samí klásek* 31.

31. Koen devnatý ; trest pímá, nahoe po jedné stran

plochá, po druhé dutá, ostatn oblá. Listy nitkovité, na

špici stlaené, meovité , dole žlábkovité. Listeny malé,

objímavé, tém listovité. Samicí klasy 2, tsn stýkavé,

Shranné, krátce stopené ; nkdy jen jeden samicí klas.

Plevy hndé ; . nažky po jedné stran velmi duté , po

druhé ploché, útle brvité. No korutanských Alpách.

n. O. hrotitá. C mucronata. L.

Koen nedevnatý, aneb jiné známky neshodné. 32.

32. Nažky se zobanem 2zubým, vejité, holé, plocho duté;

klásky rezivohndé, hoejší klásek árkovitý, u do-

lejška asto samicí kvt nesoucí ; boní 2 — 4 klásky

mnohem kratší, válcovité, stsnné, bezstopené. Listeny

bezpošvé; listy árkovité
, ploché. Trsti jednotlivé;

štíhlé, tenké, ^^ st. zvýší. Na bahnitých lukách. n.
O. maloklasá. C microstachya. Ehrh.
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Nažky se zobanem bezzubým eliptine'. 33.

33. Trest tuhá, silná, Sboná, pímá. Koen plazivý, oblouc-

nate' trsti po stranách vyhánjící. Listy tuhé, vodozelené,

2 árek zšíí^ hoejší klásek samí; Sborní samicí,

vztýené, válcovité, dolejší stopecnatý a kopovitým,

ušetnatým bezpošvým listenem podepený. Nažky holé,

ovální, šocovit stlaené, tém Shranné, hladké, zelené,

posléz hndoerné, s velmi krátkým bezzubým zobanem.

Na lukách, kamenitých a bažinatých místech, horních

hebenech; na Krkonoších, slovenských Tatrách. Cn. Cc.

(Carex rigida, Good). 0. skalní. C. saxatilis, Willd.

Trest nejvíc nakivená, v hustých trsech, ^/g — 1

st. zvýší. Koreu plazivý. Listy vztýené zdélí tém
trsti. Hoejší klásek (zídka 2) samí ; boní 3 samicí,

vztýené , válcovité, šedivé, aneb dolejší jen stopitý

s bezpošvým listenem. Nažky holé, eliptine , tupé

,

plané, hladké , Gadé, na dolejšku pímo ásnaté, ble-

dozelené, s krátkým nerozdleným zobanem, plevy erné,

rostlina menší než pedešlá. Na mokrých lukách. Kv.

Cn. O. trsnatá. C caespitosa. L.

/?. compicta. Klásky šedivé, stsnné. C. compacta, Krock.

y. g^raciiis. Trest štíhlá a tenká, klásky velmi úzké.

34. Žádný klas zcela samí ; samí kvty nalézají se oby-

ejn na dolejšku hoejších klásk, 35.

Aspoíi nejhoejší klas docela samí. 38.

35. Hoejš klásky s kvty nahoe samími, dole samiími

;

dolejší docela samicí. Klas nejvíc trochu skivený; nej-

dolejší klásek velikou šupinou podepený; klásky nkdy
opt skládané. Nažky piokrouhlé, stlaené, s 3 kosma-

tými bliznami
;
prášníky na špici mázdité

;
plevy hndé.

Listy vtoené, 2stranné, po kraji a hebenu útle bodlavé, v

stáí sem a tam kivolaké. Tres pioblá, nco zkivená,

hladká, dole poševnatá, 2 — 4, prst zdélí, pozdji delší.

Na Alpách, v Štýrsku, Korutanech. n. Cc. O. ki-
volistá. C. curvula. Alliori,

Hoejší klásky s kvty samiími. 36.

36. Klásky v hlavu skupené; nejhoejší klásek celý sa-

micí ; aneb s kvty samími a samiími spolu, v kte-

rémžto pípadu dolejší klásky jsou samicí, hoejší pak
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obojaké. Dolejší klásky mají listeny, krátkým listem

konité a hoejší jsou nahé. Nažka na hbet trochu

klenutá; 3 kosmaté biizny; nlky dvojnásobnou plevou

pikryté, vnitní pleva mázditá. Listy žlábkovité na

špici Shranné; trest pímá, tém Shranná. Na Korutan-

ských Alpách, Cn. O. divná. C. mirahilis. Host.

Klásky mén více roztažené. Hoejší klásek nikdy

zcela samicí. Pleva jednoduchá 37.

37. Nažky 3bocné; holé, tupé, s krátkým zobanem, zelené.

Plevy kaštanohndé, se zelenou, osinalou stední žilou. Ho-
ejší klásek opak vejcitý, s kvty nahoe samiími, dole

samími; dolejSí 3 klásky samicí, nej dolejší krátce sto-

pený s 2ušetným listenem. Listy vodozelené; pošvy na

kraji ve vláseuitou síC rozliené; trest tuze pímá, 1 —
1 ^2 st. zvýší, vodozelená. Na mokrých lukách, bažinách.

Kv, Cn. (Carex polygama, Schkuhr). 0. Buxbaumova.

C. Buxbaumii, Vahl.

Nažky holé, okrouhle vejité, s krátkým zobanem ; zele-

navé, pozdji cernavé. Plevy špiaté, však bezosinné,

málo delší než plod, fialoerné ; 3 — 5 klásk ; hoejší

na dolejšku má samí, u vrchu pak samicí kvty ; ostatní

samicí, obyejn stopené, visuté. Listy 1 — 3 árek
zšíí, slab vodozelené. Trest 1 — 2 st. zvýší, tém
vztýená, hladká. Koen vlásenitý. Na skalních srázech,

na travnatých polohách horských : na Krkonoších, Snžce,
Alpách. Cn. Cc. O. ernavá. C. atrata. L.

Poznám. Ostice nialokvtá : hoejší klásek šedivý, obdýlný,

se samiími a samími kvty; dolejší 3 samicí tsn
stýkavé, tém šedivé. Nažky eliptiné, Shranné, stla-

ené, nco zobanité, hladké, s ústím nerozdleným. Plevy

tmavonachové, na špici krátce brvité. Klásky pímé,
tém 3hranné. Listy žlábkovité, živ zelené. TresC

jen u vrchu ostrá. Koen tém plazivý, hndošupinný.

Na štýrských Alpách. C. parviflora. L.

38. Nažky obdýlné, stlaené, 3hranné, po kraji hákovité,

nco vzdálené mezi sebou . Ústí mázdité 2ušetné , delší

než plevy. Plevy obdýlné, špiaté. Klásky samicí 3,

vzdálenji stojící, 2 dolejší stopenaté, outlé , erné;
samí obyejn obdýlný, samicí árkovité. Listy tvrdé,
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vylrvavé, mén více široké. Na Alpách. n. O. zrzavá.

C. ferruginea.

Pozii. Ostice hladká má užší, žlábkovité listy
;
pošvo-

vitý listen psobí list zdélí klasní stopky. Nažky ob-

•dýlné, eliptiné, dlouze špiaté, po kraji hákovité, s ústím

.anázditým, 2ušetným. Na chorvatských Alpách.

C. laevis. Kitaib.

Nažky bud s ústím bezmázdritým ; bud jiné známky
se neshodují. 39.

39. Nažky na celém povrchu patrn ovlašené neb kosmaté. 40.

K:ažky holé, nanejvýš na hranách ostré neb brvité. 58.

40, Špice hoejšího samiího klásku dosahuje aneb pesa-
huje špici samího. Prostranné, pošvovité listeny. 41.

Samci klásek jest nad samicí vyvýšen. 42.

4.Í. Všecky klasy podlé sebe tém prstnat položené.

Listeny krátké, pošvovité, šikmé, na kraji mázdité. Nažky

opak vejcité, vtší než plevy; plevy opak vejcité. Listy

úzké', trest skivená, stlaená. Na pohoích a Alpách.

O. ptaínoha. C. ornithopoda. Willd.

Dolejší samicí klasy znan od ostatních vzdálené.

Listeny pošvovité , bezlisté , trochu odstávavé. Nažky
khuovité, opak vejcité, u dolejška prodloužené, Shranné,

zdélí plev, krátce zobanité. Plevy opak vejcité, ob-
dýlné, nachohndé, mkkoostenné. Listy krátké, nevla-

saté. Tres árkovaná, tém Shranná. Koen vlásenitý,

hndý, s nachovými šupinami. V horských lesích, stin-

ných hájích, jehlinatých lesích. O. prstnatá.

C digitata. L.

42. Koen devnatý. Samci klas má nkdy i samicí kvítky;

1—3 samicí klásky, šedivé; samicí plevy s bylinným

ostnem, hndé. Nažky hranaté, plsfnaté; zoban neroz-

dlený. Listy žlábkovité, na hranách útle ostnilc'. Trest

nahoe 3hranná, útle ostnitá, dív krátká, pak velmi

dlouhá. Na mokrých lukách, v lesích. O. dlouholistá.

C. longifolia. Host,

Koen nedevnatý ; aneb jiné známky neshodné. 43.

43. Samicí klasy chudokvté. 44.

Samicí klasy mnohokvté. 45.

44 Samicí klasy 2 — 4 kvte
,
podýl celé trsli rozslavené,
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Z poátku tém zcela mázditými lesklými pošvami oba-

lené'. Plevy ervenohnde', širokým bílým krajem obrou-

bené'. Nažky tém kulaté, na dolejšku prodloužené,

opak vejcité, Shranné. Listy žlábkovité, nitkovité, po

kraji ostré, 3krát tak dlouhé jak trest. Trest nepatrné

Shranná. Listeny pošvité, nahoe prhledné
,
prostranné,

bezlisté, tupé, suché. Koen vlásenitý. Pi plotech;

na výsluních, travnatých pahorkách. (Car. clandestina, Good).

O. nízká. C. humilis. Leyss,

Samici klasy 3 — Skvté; nejdolejší velmi dlouhý,

slopecný, hoejší ledva stopecné. Plevy obdýlné, zr-

zavé, na kraji bílé, zdélí plodu. Nažky nkdy hladké,

obdýlné, Shranné , s malou násadkou na špici a s la-

lokem v listí. Dolejší listen listovitý, hoejší krátce

poševnaté, v útle zašpiatné listy pecházející. Trest

kvetoucí velmi dlouhá, pímá, pozdji ležící. Koen er-
ný, více bezlistých a bezklasých trstí ženoucí. V hor-

ních lesích, pohoích. (Car. Gynobasis; Car. diversi-

flora). O. podhorní. C. alpestris. Allion. »

45. Nažky tupé, aneb s krátkou špicí. Samicí klasy krátké,

tém vejcité neb kulaté, 5— neb vícekvté. 46.

Nažky s delším 2zubým zobanem. 51.

46. Nažk^jf tém kulaté. 47.

Nažky k dolejšku patrn súžené. Klasy obyejn st-

snné. 48.

47. Nažky plsCnaté, kulat vejcité, Shranné, krátce žoba-

nité. Plevy špiaté neb i tupé, obdýlné, kratší plodu,

hndozelené neb nachové. Samicí klasy konen od

samího a mezi sebou znan vzdálené. Listeny oby-

ejn delší než klasy, objímavé, listovité. Listy tuhé,

žlábkovité, dole šedozelené, ostré, úzké. Trest pímá,

1 st. zdélí, dole nachovými pošvami obalená, árkovaná.

Koen plazivý, vtevnatý, hndošupinný, výhonivý. Na

lesních lukách, lesních krajích, pi kovinách, mokrých

lukách. Kv. n. O. plsfnatá. C. tomentosa. L.

Nažky mkkoostenné , brázdité, kulaté, šikmo utaté.

Plevy žlutobílé, tak jako i pošvy nadmuté, seschlé, stíbrné
;

3 kosmaté blizny, které 2krát tak dlouhé jsou jak plevy.

Samí klas obdýln^, nákonení; samicí 2, v as kvtu
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vztýené, plodné, visuté, 5— neb vícekvté. Listy ší-

dlovité. Trest tém nahá, pošvatá, tém Shranná^

krátce vlasatá, nahoe pod samím klasem brázditá. Koen
tenký, hndošupinný. V podhoích, lesnatých vrších.

O. bílá C. alba. L.

AS, Mužské, ili samích klas plevy blokrajné. 49.

Samí plevy bez bílého kraje. 50.

49. Samicí plevy se zelenou ostnitou stední žilou. Nažky

trochu kulaté, špiaté, nepatrn Shranné, blavozelené.

Listeny ne zcela objímavé, astji listovité, delší klasu,

Shranné, nejdolejší však listovitý, pímo odstávavý. TresE

dív kvetení ležící , útle pilovitá, slabá. Nejhoejší klas

samí ; ostatní 3 samicí, piokrouhlé, šedivé. Husté dr-

ništ. V suchých lesích , vesoviskách. Dub. Kv. O.

vlasatá. C. pilulifera. L.

Samicí plevy zcela hndé, velmi tupé, po kraji útle

brvité. Nažky opak vejité, s krátkým uatým zobanem.

Nejhoejší klas samí, kopovitý ; 1 — 3 samicí klasy,

vejité ; nejdolejší trochu stopený, nejvtší. Listeny

hndé, pošvaté, objímavé, zídka listovité, plevnaté,

mázdité. Listy zdélí kvetoucí trsfi, tuhé, tvrdé, po kra-

jích ostré, trochu široké, dlouze zašpiatné, u pošev

purpurové. Trest z dola vstoupavá, Y^ — 1 stev,

zdélí, tém oblá. Koen vlásenitý, dlouhý, tenký. V
jehliných lesích, ídké pískovin, v bezinách, veso-
viskách, na pahorkách. Dub. Kvt. (Car. ciliata, Willd.).

. O. brvitá. C. ericetorum. Poli.

50. Plevy zrzavožluté, ostnité. Nažky opak vejité, Shranné,

pýité, s krátkým, trochu vykrouženým zobanem. Nej-

hoejší klas samí; boní 2— 3 samicí, obdýln vej-

ité; nejdolejší asto stopený. Listeny pošvaté, objí-

mavé, mázdité. Listy syt zelené. Na svobodných les-

ních prostorách, krajích les, drnitých pahorkách. Dub.

Kv. O. ranní. C. praecox. Jacqu.

Plevy ernoerven, tup ostnité. Nažky obdýln vej-

ité, 3hranné , nadmuté, krátce zobanité , bledozelené,

krátce vlasaté. Hoejší • klas samí; boní 1 — 2 sa-

micí, vejité. Listeny objímavé, mázdité, však ne

pošvaté. Listy trochu žlábkovité, jen na špici ostré, po
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odkvtu 4krát delší, vytrvavé až k roku, jasné zelené.

Tres te'm Shranná, na špici ostrá, v as kvtu 3— 5

palc zvýší, slabá, skivená, s nachovými pošvami na

dolejšku. Koen vlásenitý, drevnatý. V horních lesích,

huštinách. Dub. Kv. (Carex collina, Willd.). O. chlumní.

C. montana. L.

Poznamen. Ostice vykroužená, podobná ranní, rzní

se od te'to vykrouženými plevami. Samicí klasy po páru,

blízko sedící, obdýlne'. Nažky te'm okrouhlovejité,

mkkovlase'. V kamenité pd; v Uhrách.

C. emarginata, Schkuhr,

51. Klasy na špici skupené, krátké, krátce stopecné ; ho-

ejší samci, opak vejcítý. Nažky stlaené, opak vejité,

mkkovlase, zobanité, s ústím 2zubým. Plevy bledozrzavé,

na dolejšku blavé, útle osinaté. Listy žlábkovité, ár-
kované, po kraji ostré. Trest 1 stev, zdélí, i delší,

visutá, Shranná, jen u vrchu ostrá, pozdji delší a polo-

žená. Koen vlásenitý, tém plazivý. Na lesních lukách,

v Slezsku; v stinných lesích. O. stinná.

C. umbrosa. Host.

Poznamen. Ostice Michelova . Klasy zaven sto-

pecné, obtloustlé, krátké ; samí klas tém vejitý,

žlutavý; samicí užší, špiaté. Nažky široké, opak vej-

ité, dvojšpicaté , nadmuté , bakovité, tém Sliranné.

Plevy dlouze špiaté, zdélí plodu, bilé, mázdité; dolejší

na klase samím jsou trochu tupé, s krátkou špicí; na

samicím klase útle špiaté; po kraji ostnité, ostré. Listy

žlábkovité, pošvaté. Koen hndý, plazivý. Na lesních

lukách, pahorkách. Kv. C. Michelii. W.

Klasy vzdálen stojící; dolejší klasy v úžlabikách. 52.

52. Samicí klasy krátce- neb bezstopené , kratší sam-

ího : nkdy i 2 samí klasy ; 2 — 3 samicí obdýlné,

pímé. Plevy ervenohndé , útle špiaté, nahoe brvité.

Nažky obdýlu vejité, trochu nadmuté, krátce vlasaté.

Listeny útle špiaté, ledva pošvaté. Listy velmi dlouhé,

úzké, žlábkovité, holé, bez ostrého hebene. Trest 3-

boná, tupohranná. V rašelinných bažinách. Kv. On.

(Car. lasiocarpa, Ehrh). O. nitkovitá. C. filiformis. L.

Samicí klasy patrn stopecné; stopky z vtší ástky
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pošvou pokryté ; 2 — 3 samci klasy. Plevy s osinatou

špicí. Nažky vejcité, krátce vlasaté. Listy široké, plo-

ché, kylnaté, a rovnž jako pošvy vlasaté. Tres hladká.

Koen plazivý , rozkladitý , hndý. Na mokrých lukách,

suchých píscinách, obyejná. O. srstnatá. C. hirta. L.

53. Dle pravidla jediný samci klas. Zídka druhý menší,

tsn piléhavý. 54.

Více samcích klas. 78.

54. Nažky dlouhou zobanitou špicí, aneb ústím patrn

2zubým konité. 55.

Nažky nahoe tupé, tak že ústí jen krátkou špici

aneb nepatrn zubatý zoban iní. 69.

55. TresC nahoe po jedné stran dutá, po druhé žlábko-^

vitá, ostatn pioblá, dív velmi krátká, pozdji dlouháy

slabá. , Listy krátké, žlábkovité, úzké, vtoené, Pošv

na špici brvité: listeny pošvaté, trochu listovité. PlevJ

krátké, tém mkkoostenné. Hoejší klas samci ; 1 — *

samicí; dolejší dlouze stopecné. Klasy úzké , krátké*

s kvty roztracenými. Nažky kopovité, 2zubé, nevlasalé;

blizna Sklaná. Na Alpách, v Štýrsku , Uhrách. n. (Ca-

rex tenuis L.) Ost. krátkoklasá. C. brachystachys. Sckk.

Poznamen. Ostice stlaená : trest stlaená ; asi 2

samicí klásky, nažky obdýlné, k obma koncm súžené,

Shranné, nevlasaté, 2zubé, delší plev; plevy mkkoostenné,
obdýlné, vykroužené. Na chorvatských Alpách.

C. compressa. Kit.

Trest 3hranná, aneb jiné známky neshodné. 56.

56. Plevy osinaté, zdélí plodu, obdýln kopovité s ostroa

osinou. Nažky hladké, modrozelené, dole Shranné, na

.špici smáknuté, vejit dlouhé, zašpiatné, 2zubé.

Hoejší klas samí ; ostatní 3 samicí, velmi vzdálené, do-
lejší stopený. Listy dolejší široké, pímé, delší než

tresf, hoejší však kratší , napí svraštlé. Trest oste
Shranná, pímá, 1 — 2 st. zdélí. Koen plazivý, hndý.
Na mokrých lukách , u Lvova. Kv. O. Šráderova.

C. Scliraderi. Schk,

Plevy bezosinné, aneb jiné známky se neshodují. 57.

57. Listy, zvlášt dolejší široké, delší než trest, brvit vla-

saté, siln žilovaté, 1 — 4 árek zšíí. Tresf tém
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bezlistá. Hoejší klas samci, vzdálený, palikovitý, er-
venohndý: dolejší 2 samicí, vzdálené, vztýené, sto-

pecné, ídké, s lislovitýni, poševnatým listenem. Nažky

kulaté, opak vejité, 31iranné, holé, proužkované ; zoban

mázditý, šikmo uCatý, vykroužený. Plevy zelené, s cer-

venavým krajem. V lesích. Dub. Kv. O. chlupatá.

C. pilosa. Scopol.

Listy a stopky nebrvité, nevlasaté. 58.

58. Nažky nadmulé, láckovilé. Plevy bílé, mázdité. Klas

samí žlutavý. Koen hndý, plozivý. Viz O. Mi-

chelova. 51.

Známky udané se nesrovnávají. 59.

59. Klasy v as zralosti visuté. 60,

Klasy vztýené, nejvíc krátce stopené. 64.

60. Plevy šttovité, po kraji hustými , krátkými ostny po-

seté, árkovit šídlovité , drsné. Klasy dlouhé , dlouze

stopené ; hoejší samí, dolejší 4 — 6 samicí, se stop-

kami sem i tam skívanými, válcovité, visuté, Nažky

dlouze zobanité, 2zubé , hladké , lesknavé , vykivené,

žilnaté , vejité kopovité , holé. Listeny dlouhé, listo-

vité, pošvaté. Tresí Sizná, vztýená, árkovaná, 1 — 2
st. zdélí. Listy ostré , útle vráskované, žlutozelené. V

.píkopech, lesních bahniskách. On. c. 0. nedošáchor.

C. Psetidocyperus. L^

Plevy mázdité, celokrajné. 61.

61. Stopky samicí aspo do polovice pošvou pikryté.

Velmi dlouhé klasy, 5 — 7, válcovité, hustokvté. Nažky
eliptiné , 3boné, hladké, s krátkým Shranným, vykrou-

ženým zobanem, útle ostnité, tené. Plevy ervenohndé
se zeleným hebenem. Listy slab vodozelené, tuhé,

dlouhé, široko kopovit árkovité. Listeny listovité,

uejdolejší trochu pošvaté. Tres 3boná ,3 — 6 st.

zdélí. Jeden z nejvtších druh. Na vlhkých lesních

prostorách. n. O. odvislá (Biík, Rus). (Carex ma-
xima, Scopol. Car. Agastachys, Ehrh.) C.pendula.Good,

Poznamen. Ostice útloklasá dlí se od pedešlé

kratšími klasy. Samicí klasy paterý, útlé, hoejší še-

divý, ostatní stopené. Nažky obdýlné, zobanité, s 2díl-
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ným ústím , delší než plevy. Plevy obdýln kopovité^

mkkoostenné. Na chorvatských Alpách.

C, psilostachya. Kit,

Stopky samicích klas bu ledva do polovic pošvou

obalené, bud dokonce neobalené. Nažky ideji stojící,

dlouze zobanite'. 62.

62. Klasy 6— 12 kvte, ídké', úzké', dlouze stopecné,

zpt vyvrácené'. Samí klas obdýlný, Shranný, žlutavý

ili stíbrohndý , vztýený, te'm lOkvtý. Nažky

se zobanem nerozdleným, trochu nadmuté, 3hranné,

hladké, lesklé, lmd«, árkované, delší než plevy. Plevy

hndé, blokrajné. Listeny poševnaté, krátké, listovité.

' Listy úzké, árkovité. Trest Sízná, tenká, 3 — 6 prst

zdélí, pímá, tém oblá, hladká. Koen vlásenitý. Na

Krkonoších , Tatrách, podhoích. Cn. c. O. vláskovitá.

C capillaris, L.

Klasy mnohokvié. Samicí klasy 4, vzdálené, árko-
vité, ídké , dlouze stopecné, pevislé ; samí klas ob-

dýlný , vztýený , žlutavý. Nažky se zobanem 21da-

ným, obdýlné , Shranné , zcela hladké. Plevy želené,

blokrajné, dlouze špiaté, zdélí plodu, mázdrovité. Li-

steny dlouhé, pošvaté, listovité, vzdálené. Listy žlábko-

vité, nevlasaté, ostré. Tres 1 — 2 stev, zvýší, pímá,

hladká, tém Shranná, na špici schýlená, asto celá v

oblouk skivená. Koen tlustý, hndý. V vlhkých stin-

ných lesích. Kv. n. (Car, Drymeia, Ehrh.) O. lesní

(Smika). C. sihatica. Huds,

Poznameu. Ostice hbílkovatá jest nižší , s listy

širšími, teními, rozvlaitjšími , více zpímenými klasy

;

s jednoduchou , tupou špicí na plodu. (Car. leptosta-

chys, Ehrh.) C. strigosa. Good.

63. Samicí klasy chudokvté, 1 — 2, šedivé, bezstopené;

samí klas špiatý, 3boný, obdýlný. Nažky tém
okrouhlé, hladké, holé. Listy úzké, žlábkovité, po kraji

a hebenu mkkoostenné. Plevy vejité, jasnohndé, blo-
krajné. TresC Shranná, nejvíc celá nahá. Koen plazivý.

Na pastvištích, drnoviskách, v Rakousích, Morav, Dub.

Kv, O. stepní. C campestris. Host.

Udané známky neshodují se vesms, 64.
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64. Listeny dolejších samicích klas listovité. 65.

Listeny šupinovité', hust stojící, tém objímavé. Samí
klas obdýlný , tenký ;

1-2 samicí te'm kulaté', sedive',

tsn pí samím. Nažky s krátkým 2zubým zobanem,

trochu kulaté , hladké , tém zdélí plev. Tresf slabá.

Na výslunních , kamenitých lukách ; na suchých místech

;

v echách. (C. glomerata, Schk.) O. leživá.

C. supina. Willd,

65. Nažky velmi rozevené, tém kulovaté, s dlouhým zo-

banem ; nejdolejší tém dolu zvrácené. 66,

Nažky sotva rozevené ; klasy od sebe vzdálen sto-

jící. 68. •

66. Koen plazivý, tresf dív z pídi dlouhá, pozdji na

stevíc. Listy trochu široké, ploché. Samí klas kopo-
vitý; samicí okrouhlovejité. Plevy vejité. Listeny

listovité, trochu pošvaté, posléze vyvrácené. Nažky ku-
latovejité, žilnaté, nadmuté ; zoban po kraji pilovit

drsný. V mechatých prostorách, na bahnitých neb mokrých
lukách. Kv. n. 0. rusá. C. flava. W.
Koen nikoli plazivý. TresE dív 3—4 palc zdélí,

pozdji na stevíc. Listy hebenité neb žlábkovité. Samí
klas obdýlný; samicí trochu eliptiné. Plevy eliptin
obdýlné neb mkkoostenné. 67.

67. Plevy mén více žlutavé, mkkoostenné. Klasy vzdá-

lenji stojící než pi pedešlé. Listy žlábkovité. Až do

podzimu kvetoucí. Na vlhkých lukách. O. Oederová.

C. Oederi. Host,

Klasy hust stojící; samí obdýlný, Shranný. Plevy

eliptin obdýlné. Zobany pímé neb zpt vyvrácené.

nlky odstávavé. Listy mkké, kylnaté. V dubn. a

kv. kvetoucí. O. rozevená. C. 'patula. Host.

68. Nažky k vrchu pomalu soužené, 2zubé, vejité, Sliranné,

vnit ploché, zvenku duté, holé, žilnaté, bledozelené.

Plevy špiaté, ostnem konité, zrzavé, po kraji blavé.

Samicí klasy od samího a mezi sebou odlehle vzdálené,

vejit obdýlné, nejdolejší patrn stopený. Listy od-

stávavé, tuhé, vodozelené. Tresf hladká, 1— 1^/„ st,

zdélí , vodozelená , kiv vstoupavá. Koen vlásenitý.
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Na vlhkých lukách, neourodných hlinovitých písinách. Kv»

n. O, odlehlá. C. distans. L,

Nažky s patrn odstouplým, dlouhým, 2zubým zobanem,
vejité, po obou stranách vypuklé, žilnaté. Plevy tmavší

než pi pedešlé , tmavo- neb žlutohíidé. Klas mén
oddálený než pi pedešlé. Trsti hust drnovité, nahoe
drsné. Na bažinných lukách

,
píkopech. Kv. n. O.

vlatá. C. fuha. Good.

Poznamen. Ostice Hornšuchova : s plazivým koenem,
jednotlivými , hladkými tresfmi, kratšími listeny bledoze-

lenými, kalnými, kratceji zobanitými nažkami.

C. Hornschuchiana. Hopp.

69. Koen devnatý, vlásenitý. TresC pímá, 3bocná, list-

natá, nahoe ostrá , dole vtve a koeny ženoucí. Listy

ostré, po kraji ploché, u prosted brázdité, krátkou špicí

konité, po kraji a na hebenu útle ostnité. Pošvy na

špici s mázditou násadkou. Plevy mkkoostenné a br-

vité, žlutobílé, na samím klase obdýlné, na samicím

vejité, vykroužené, kylnaté. Nažky nevlasaté, jen po
kraji ostnité, plocho vypuklé ; zoban krátký. Blizna

2klaná , kosmalá. V Uhrách ; pi lázních. Kv. O.

žlutavá. C. flavescens. Host.

Koen nedrevnatý, aneb jiné známky neshodné. 70.

70. Samicí klásky bezstopené; nažka krátce zobanitá. 63.

Samicí klasy patrn stopené. 71.

71. Koen velmi plazivý. Tresf Shranná, a rovnž jako

listy na hranách útle ostnitá ; 2 — 5 samicích, obdýlných,

vejitých, vzdálených klas. Listeny krátce pošvaté , listo-

vité, vzdálené. Plevy široce vejité, tupé, bílé a hndé.
Nažky trochu ostré, vejité, s násadkou na špici a tupým

jednoušetným ústím. Na vápnitých skalách ; v Uhráchw

O. jarní. C. vrna. L.

Známky jmenované se neshodují. 72.

72. Rub listu a hoejší díl trsti vlasatý. Dlouhé,tém bez-

pošvé listeny. Listy ostré, jasn zelené, s pošvami vlasa-

tými. Samicí klasy p evislé, 2—3, obdýlnévejité, stopené.

Plevy zrzavé, se širokým zeleným hebenem, protož

celý klas bledozelený. Nažky vejité, zelené, odbdýlné,.

tupé, po obou stranách vypuklé, bez patrných žilek
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zobanu, lesklé. Koen hndý, vlásenitý. Na vrchách,

stinných lukách, v lesích, krovinách. Kv. Cn. O. zahledla.

C. pallescens. L.

Rostlina nevlasatá. 73.

73. Listy blýskavé, žiábkovité, po kraji a hnebenu ostrc,

dlouhou, útlou špicí konité. Trest ostrá, Shranná, 3—10

palc zdélí. Plevy lesklé, zrzavé, blokrajné. Nažky

kulaté, bakovité, s 2klaným ústím, lesklé, nevlasaté.

Samí klas obdýlný, bišnatý, tém palikovitý ; 2 až

6 samích klas. Koen hndý, plazivý. Na pahrbkách,

pi vinicích, podobná ranní a uherské ostici. O,

lesklá. C. nitida. Host,

Rostlina nelesklá, aneb jiné známky se vesms nesho-

duji. 74.

74. Samicí listeny pošaté
;

pošva obaluje aspo tetinu

stopky. 75.

Listeny bezpošvé ; aneb pošvy daleko kratší. 77.

75. Klasy s malými, stísnnými, krátce zobanitými nažkami,

zdélí palce. 61.

Daleko kratší klasy; 2— 3 samicí. 76.

76. Pošvy prostranné, tém nálevkovité, krátkou špicí kon-

ité. Listy jasnozelend, krátké, tém árkovité. TresC

árkovaná, listnatá. Samí klas ped kvetením šikmým

uhlem zlomený; 1— 3 samicí, pímé, ídké. Nažky ku-

lato-vejité, Shranné, holé, s oblým, šikmo ufatým, vy-

krouženým zobanem. Koen vyhánjící Na. Krkonoších,
v v

na hornatých, pramenitých srázech. Cn. Cc. (C. sub-

spalhacea, Wormskiold). O. pošvatá.

C. vaginata, Tausch,

Pošva neznan prostranná. Listeny listovité. Listy

vodozelené, árkovité ^ trest trochu pioblá , kivá
,
jen

u vrchu trochu ostrá. Samicí klasy 2, vzdálené, pímé,

ídkokvlé; dolejší patrn stopený. Nažky hladké, ku-

lat vejité, s krátkým ufatým zobanem, trochu nadmuté,

tupé, žlutozelené, pozdji hndé, ern skvrnité, delší

než plevy. Plevy ervenohndé, zelenokylnaté. Koen
plazivý, blavý, hnedošupinatý. Na mokrých lukách,

I

obyejná. Kv. n. O. prosová. C. pamcea. L.

Poznamen. Ostice uherská, obyejn se 4 samiími



114 Sáchorovité.

klasy, z nichž hoejší mají stopky v pošvách zavené;

dolejší patrn stopecý. Nažky kulaté, lesklé, krátce

zobanité, s Szubým ústím , delší než plevy. Plevy vej-

cité, trochu mkkoostenné. Na písecnaté pd; v U-
hrách. O. uherská. C. conglobata. Kit,

77. Nažky stlaené, vejcité, tupé, holé, bezžilné, s mali-

kým zobanem. Samci klas jediný; 1—2 samicí, vej-

cité, odvislé. Rostlina štíhlá, 1 st. zvýší. Listy slab

vodozelené; plevy cihloervené aneb zrzavé. Korea

vyhánjící. V bažinách, rašeliniskách. Kv. Cn. O.

bažinná C. limosa, L.

Nažky nestlaené, ovální, tupé, nežilnaté, šedozelené,

s krátkým vykrouženým zobanem. Více válcovitých, vi-

sutých, samicích klas. Obyejn více než jeden samí
klas. Listeny listovité, nej dolejší trochu poševnaté. Tresl

1 st. zvýší, hladká. Plevy zrzavé neb tmavoervené.

Koen vyhánjící. Na mokrých bažinatých lukách, zvlášt

v lesnatých krajinách, v píkopech. Kv. Cn. (C. recur-

ya, Huds.) O. sivá. C. glauca, Scop.

78. Nažky zcela tupé, s ústím bezzubým. Viz pedcháze-
jící. 77.

Nažky se špicí patrn 2zubou. 79.

79. Trest tup Shranná. 80.

Trest oste Shranná, s boky plochými. Tobolky po-
malu v špici se sbíhající.. 81.

80. Klasy v pošvách stopené, široce kopovité. Listeny

krátce pošvité , dlouze listovité. Plevy mázdité, žluto-

bílé. Nažky obdýlné, dlouze zašpiatné, zobanité, s ústím

Sklaným, po kraji brvité, vyduté , s krajem bílým,

mázditým. Listy mén více tuhé, žlábkovité, na špici

3hranné, na kraji a hebeni ostré. Tres tém Shranná,

prouhovaná. Koen vlásenitý, hndý. V bažinách, mo-
álech. Dub. Kv. (C. hordeiformis). O. žitná.

C. secalina. Wahlenb,
1—3 samí; 2— 3 samicí, krátce stopené, válco-

vité, tlusté klasy. Listeny bezpošvé. Plevy hndé, ze-

lenokýlné. Nažky nadmulé, tém kulaté, holé, se zo-
banem patrn odstaveným , dlouhým, 2dlným. Listy

ostré, vodozelené, žlábkovité. Tres tupohranatá, vztý-
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cena, hladká, 1— 2 st. vysoká, pioblá. Koen tlustý,

plazivý, hnd šupinatý. n, 0. bublinatá.

C. ampullacea. Good.

81. Klasy krátce stopecné; listeny objímavé. Plevy asto
mkko ostenné, asto osinaté. 82.

Klasy sedive', obdýlne', vzdálené po páru stojící samí i sa-

micí ; na konci stojí klas velmi dlouhý, palikovatý, špiatý

;

dolejší jsou kratší, užší, válcovité', s vejitým listenem; 2 sa-

micí klasy, tenké, obdýlné, Shranné, krátkým, mazdritým, na

špici hndým listenem podepené. Plevy vejité, kopo-
vité, purpurové, nahoe brvité. Nažky vejité, žilnaté,

nadmuté, árkované, na špici 2klané, delší než plevy.

Listy po kraji a hebene ostré, na hebene šedozelené.

Trest Shranná, ostrá, 1—2 stev, dlouhá. Koen velmi

plazivý, hndý. Na stinných místech; pi Most nad

Liíavou, pi silnici. Dub. Kv. O. chýlivá.

C. nutans. Host.

82. Samí klasy tlusté, asto Shranné, tmav hndé aneb

ernavé. Plevy samicí asto ostnité. 83.

1— 3 klasy tenké samí; 2— 3 samicí, vzdálené, ob-
dýlne válcovité, husté, šedivé neb krátce stopené, vztýené,

bled zrzavé. Plevy samicí zašpiatné, však neostnité, zele-

nohndé, bledé. Nažky nadmuté, vejit homolovitJ, holé,

blýskavé, znenáhla v hluboce klaný zoban konité, hndo-
zelené neb žlutavé , siln žilnaté. Listeny nepošvaté.

Listy u vrchu útle kadeavé, na kraji a kýle drsné,

s ervenavými pošvami. Tres oste Shranná, vztýená,
1—2 st. zvýší. Koen bílý, plazivý, hndošupinatý.

Na bažinných lukách, píkopech, íních behách ; oby-
ejná, Cn. O. puchýitá. C. vesicaria. L.

83. Nažky nadmuté, homolovité s oblými kraji, po obou
stranách duté, útle žilnaté, holé, pomalu ve 2klaný zoban

súžené. Plevy samicí osinatou špicí konité ; samci

ostré, zašpiatné. Klasy samí 3— 5 ; samicí 3—4,
válcovité, husté, šedivé neb stopené, vztýené. Listeny

nepošvaté. Listy 3 — 6 árek široké, tuhé, vodoze-

lené. Koen velmi plazivý, asto tlustý. Druh tento je

ze všech nejsilnjší a nejtužší. V píkopech, behách rek,

(5*)
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jezer, rybníku, v bažinách. Cn, O. pobežní.

C. riparia. Curtis.

Nažky nenadmute' , krátce 2zubé , bez zobanu , holé,

žilnaté, stlaené, neznan Shranné, vejcité, hndozelené,

. zdélí plev. Plevy užší, kopovit špiaté, cervenohndé.

Samí klasy 2—3 nachohndé, dole astji s nkolika

samicimi kvítky, samicí klasy 2—4 šedivé aneb krátce

stopené, dív pímé, pozdji nkdy odvislé, válcovité,

husté. Listeny tém objímavé , listovité, vzdálen sto^

jící. Listy zdélí trsti, 2—3 árek zšií, po kraji a he-
bene velmi ostré. TresC v kvtu 1—2 st., pozdji ko

4 st. vysoká. Koen velmi plazivý. V bažinách, moá-
lech, 8 pedešlou. n. O. kalužní. C. paludosa. Good.

20. Claudium. Sumpfgras. Maice.

Kalich 4—Splevý; plevy Ižilné; 2 — 3 blizny.

Kvítky listenité, lesklohndé. Chocholíky z ástky ko-

není, z ástky po stranách. Listy pímé, tuhé, na konci

Shranné, na kraji a hebene háckovité; pošvy nevlasaté.

Trest pioblá, nahoe 3hranná, vtvitá, uzlitá ,
2—6 st,

zvýší ; kvtoplodné vtve smáknuté , ke špici ostré.

V bažinách, .na mokrých lukách. Cc. Srp. II. 2. (Schoe-

nusMariscus, L.) M. nmecká. C. germanicum. Schrad.

21. Cyperns. Cypergras. Sáchor.

Plevy kýlovité, všecky kvtonosné, aneb 2—3 nej-

dolejší prázdné a menší. Okvtí chybí. IIL 1.

i. Obal 5—61upenný ; obalíek nejvíc 3lupenný ;
5—8 hla-

viek v jednom asto Spaprskovém okolíku ; hlaviky

vejité, astji Shranné, z mnohých malých, árkovitých,

9— ISkvlých klásk sklubené , šedivé neb stopené.

Plevy ervenavé neb zrzavé se zelenou žilou. Obalo-

vací lupeny listm podobné, však více ostré po kraji,

nejdelší z nich asto i na 2 st. zdélí. Pošvy bledé,

z šedozelená do hndá. Listy árkovité, dlouze špiaté,

kýlnalé, hoejší delší než tresC. Tres Y^—3 st. zvýší,

vstowpavá, 3hranná. Koen pritloustlý, hndý. V baži-

nách, moálech ; v Temešském Banát. Srp. Záí. (Cy-

perus glomeralus.) Š. klubený. C. australis. Willd.
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Známky udané se neshodují : bud tresE bezlistá, bu
vtevnatá, bud mnohem kratší , bud klásky nesklubene',

nýbrž speen sedící. 2.

2. 2 blizny. 3.

3 blizny. 5.

3. TresC bezlistá, vstoupavá neb položená, hladká, dole

pošvatá, pošva hoejší nejdelší. 1 — 5 obdýlných, tupých,

krátce stopecných klásk, z nichž 2—3 dolejší s líst-

kem, ostatní bezliste'. Plevy vejcite', na hebene zelené,

po kraji bílé neb zrzavé. Prášníky s mázdrovitou špicí.

Koen roní. Na dunajských výspách
,

pi slatinných

bažinách v Uhrách, pi jezee Neziderském. Srp. Záí.

S. uherský. C. pannonicus. L.

Tresf listnatá. 4.

4. Trest tupá, 3hranná, 1 — 6 palc zdélí, šikmo vztýená;
drsnalá. Cbal Slupenný, ideji s 4 nestejnými lupeny,

s nichž nejvtší 1

—

Vj^ palce zdélí. Okolík skládá se

ze 2—4 svazeck ili okolík. Klásky kopovité, tém
šedivé, žlutozelené neb špinavožluté. Plevy tupé, lesklé,

jasno- neb žlutohndé , zelenožilné. Listy mkké, velmi

úzké, árkovité, kýlnaté, na kraji a hebene trochu ostré,

zdélí trsti. Pošvy nahé. Nažka erná, nepatrn krope-

natá neb tená. V bažinách, pi vodách , naplaveninách,
v v v

velkých píscinách , na behách ek. Cc. Zá. Š. žlutavý.

C. flavescens. L.

Trest Shranná, 2—3 st. zvýší. Složený, 4—Slupenný

okolík. Klásky kopovité, množíte, tupé, trochu pilloustlé,

lesklé, 11— 19kvté, na paprscích jako speen sedící.

Plevy vejcité , tupé, zrzavé, stední žíla zelená. Listy

árkovité, kýlovité, jen na špici ostré, brzo delší, brzo

kratší než trest. Nažka hndá, opak vejcitá , stlaená.

Koen tlustý , hndý. V Uhrách , na rýžových polích.

c. Srp. Š. Montv. C. Monti. L,

5. Obal Slupenný , dlouhý. 6.

Obal 4— Glupenný, velmi dlouhý. Okolík mnohoná-
sobn složený. Stopky 4 — 5klasé. Klásky árkovité,

šedivé i stopené, 11 — 19kvté. Plevy obdýlné, vejité,

špiaté, stechovilé, pitlaené, zrzavé, zelen žilkované.

Nažka erná. Listy zdélí trsti, aneb kratší, árkovité,
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dlouze špiaté, blýskavé, hndopošvé. TresE 1— 3 sir.

zdélí, oslrohranná , holá, dole pošvatá. Koen tlustý,

hndoerný, plazivý. V píkopech -, pi Bádnu ; v Uhrách.

Cc. Srp. S. dlouhý. C. longus. L.

6. Tresf nahoe 3bocná, hladká, dole 3hranná. Okolík po-
nejvíc Spaprskový. Klásky árkovit kopovité, na do-

lejšku 2šupinné , žlutavé , zrzavé a zelené , v oas kvtu
pímé, pozdji odstávavé. Plevy na špici mkkoostnité.

Pošvy hladké. Vtve dole tlusté , dolejší rozevené.

Blizna kosmatá , 3klaná ; nažka Shranná , velmi malá.

Na píscinách, v dunajských výspách, pi vodách, v Ba-

nátu. c. Srp. Š. rozevený. C. patulus. L.

Tresf ostrohranná, nejvýš ^j^ st. zdélí, šikmo vstou-

pavá, trochu volná, ochablá. Okolík nejvíce z 5 šedi-

vých a stopecných okolík neb hlaviek složený. Klásky

árkovité. Plevy špiaté, tmavohndé neb pachové, se

širokou zelenou žilou. Stopky Shranné. Koen vláse-

nitý. Nažka Shranná, bílá. Na vlhkých lukách, bažinách,

behách jezer, ek, rybník. Cc. Zá. S. hndý.
C. fuscus. L.

22. Eriophorum. WoUgras. Zápenik,

Klásky vkol stechovité ; okvtí pápeité. Nažky
bez patrného zbytku nélky.- Klasy jednotlivé neb

množité. III. l.Ylásenka; Štrbáek; Pomt; Koiky;
Suchopeník. Suchope, Presl.

1. Tres s klasem jediným. 2.

TresC s mnohými, odvislými klasy. 4.

2. Trest pioblá, nahá, 2— 3uzelná. Listy žlábkovité, ledva

trsli zdélí; stední však pošva žene list delší než tresf,

Plevy úzké; nejdolejší slouží klasu za obal. Klásky

okrouhlé. Koen velmi plazivý. Na alpských rašelini-

skách ; v Štýrsku. n. c. (Erioph. Soheuchzeri.)

P. hlavatý. E, capitatum. Host,

TresC 3hranná. Klas obdýlný. 3.

3. Trest až pes polovici nkolika nadmutými pošvami opa-

tená, 3boná, dole tlustá. Klas obdýln vejilý. Vlna

neb pápeí 2— 3krát delší než klásek. Plevy bezkýlné,

dlouze špiaté, oloveno- neb ernošedé, tenkomázdité.
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Na lesních lukách, horských bažinách; na Krkonoších,

Tatrách. Dub. Kv. (E. cespilosum.) P. pošvatý.

E. naginatum^ L.

Tresf jen pi koenu nkolika pošvami obalená. Pá-

peí kadeavé, 2—3krát delší než klas. Klas obdýlný,

ervenožlutý , velmi malý, asi 2 árky dlouhý, stlaený.

Plevy vejcité, tup špiaté, žlutavé, zrzavé, zelenožilné.

Nkdy jen 1—2 tyinky. Koen plazivý, šupinatý. Na

rašeliniskách, horských bažinách ^ na Alpách, Krkonoších.

-V as kvtu velmi podobný skípin trsnaté. (Scirpus

cespitosus) Kv. n. P. horní. E. alpium. L.

4. Klasní stopky docela hladké. Listy žlábkovité, k vrchu

Shranné. Tresf Sboná, skoro oblá Klasy 3—5, s pá-

peím nejdelším. Plevy neznan rapavé, Ižilné, zelené

a nachohndé. Na vršních bažinách, i na rovinách,

moálovitých lukách. Dub. Kv. (Erioph. polystachyum

L. L.) P. úzkolistý. E. angustifolium. Roth»

Klasní stopky drsné, neb plstnaté. 5.

5. Listy ploché, jen na špici Bhranné. Stopky drsné.

Plevy Ižilné, ern zelené neb špinav žlutozelené, b-
lokrajné, s pápeím krátkým. 5 — 7 vejitých klásk.

Koen hndý. Na mokrých lukách. V Morav, na Slo-

vensku, v echách. Dub. Kv. (Erioph. polystachyum /9.

L) P. širolistý. E. latifolium. Hoppe.

Listy Shranné; stopky klas šedoplstnaté, pídrsné;

2—4 klasy, malé, obdýlné, nestejn stopené. Tres

nepatrn 3hranná, tuhá, štíhlá, nahoe tenká, 6—-8 palc

zvýší. Na moálovitých lukách, bažinách. Kv. Cn. (Eri-

oph. triquetrum, Hopp?) P. štíhlý. E. gracile. Koch.

23. Schoenus. Knopfgras. Sášina.

Košanec bezškorepý, s dlouhým, dole stlaeným zbyt-

kem nlky. Okvtí ze 3—10 šttin. Klásky nepa-

trn 2radé, stechovité, chudokvté, s 2—3 kvítky

a nkolika prázdnými plevami. IIL 1.

1. Klásky ve svazky spojené. 2.

Klásky v prostý 2radý klas sadné. Viz : Scirpus com-

pressus.

2. Trest listnatá, obyejn nkolik chomá kvtních ne-
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soucí. Klásky blavé neb bledohndé. Nažka zobanitá. 3.

Tresf vždy jednoduchá , s jediným kvtním chomáem.

Plevy ernohndé. Košanec tupý, s krátkým ostnem. 4.

3. Chomáe bík', pozdji drumínové, stejné délky s nej-

vtším listenem. Klásky 2kvté ; 8 — 10 šttin pi se-

meníku; 3— 5 kvtní stopky po stran, nejvíce po páru,

4—5 na konci. Blizny kratší než nlky ; nejvíc 2 ty-

inky. Listy árkovité, žlábkovit kýlnaté. Tres pímá,

neb od dolu vstoupavá , 3hranná, listnatá, slabá, 1 st.

zvýší. Koen vlásenitý. V rašelinných bažinách, lukách.

c. Srp. (Rhynchospora alba, Vahl.). S. bílá.

S. albus. L.

Chomáe hndé s listenem daleko delším. Klásky ob-

dýln vejité, rezavé, blýskavé, tém 3kvté, s malým

jasnjším listenem ; 3 šttiny v lžku, dvakrát tak dlouhé

jak košanec. Plevy Ižilné. Chomáe konení, nejvíc po

páru. Blizny delší než nlky. Listy 2—3 na trsti, na

koenu více, šttinovité, žlábkovit kýlnaté. V rašeli-

niskách ; v Halii. (Rhynchospora fusca, Róm.) Š. hodá.

S. fuscus. L.

4. Chomá kopovitý neb árkovitý, 2— 3 klasy, s liste-

nem stejné délky. Zevnitní klásek vtší
,
patrnji sto-

pený, nejvíc 5— 6 plevy
;
jen dv dolejší plevy plodné;

4— 5 hákovitých šttin vkol plodu. Tresf pioblá.

Na bažinatých lukách , rašeliniskách. Kv. n. Š. re-

jjayá. S. ferrugineus. L.

Chomá vejitý neb piokrouhlý, z 5 — 10 kopovitých

zašpiatných, stlaených, blýskavých, nachohndých

klásk složený. Obal Slupenný , neb s listenem delším

klasu. Klásky 6— 7 kvte. Košanec hladký, Shranný;

žádných šttin. TresC pioblá, bezlislenná, bezuzlá, jen

na dolejšku pošvivá, '/^—i Víz
st. zvýší. Listy nestejné

délky, nkdy delší než tresC, šttinovité, dlouze špiaté,

po krajích ostré, jedny 3hranneV jiné žlábkovit. Vni-

tní pošva celá, ostatní klané. Koen mnohotresfný a

mnoholistý. Na mokrých, bažinatých lukách. Kv. n.

Š. ernavá. S, nigricans. L.
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24. Sclrpus. Binse. Skípina.

Okvtí plevnaté; Klásky kolem stechovité; dolejší

prázdné, plevy vtší. III. 1. (Palach. Ostrava.)

1. Jediný klas na konci trsti, který nad sebou xádného

více listenu nemá. 2.

Jeden listen cní nad klasem, podobný prodloužené trsti,

proež zdá se býti klas na boku trsti-, aneb jest více

klas. 10.

2. Dolejšek cnlky vejcil rozšíený, neodpadavý , tak že

semeno vypadá 2lánecné. Plod 3—6 šttinami otoený.

Pošvy bezliste'. (Heleocharis, Brown.) 3.

Dolejšek nlky nerozšíený. Nažka krátce oslnitá. 7.

3. 2 Blizny. 5.

3 Blizny. 4.

4. Tres oblá, árkovaná, tlustší než u následující. Plevy

zaokrouhlené', tupé'. Koen neplazivý. Š. mnohopová.

S. multicaulis.

TresE šídlovit tenká, brázditá, 4boná, nevlasatá, lán-
kovit uzlitá, 2— 6 palc zdélí. Klas nahý, vejitý, za-

špiatný, 7 — llkvtý. Plevy vejité, tupé, blýskavé,

purparohndé , zelenožilné , 2 dolejší nejvtší. Košanec

obdýlný, bílý, útle árkovaný. Obyejn bez šttin.

Koen nahý, plazívý, nitko vitý. Na naplaveninách, pi je-

zerech, píkopech, moálech. Srp. Žár. S. jehlovitá.

S. acicularis. L.

.3. Klas široce vejitý, asi polovic tak široký jak dlouhý,

nahý, tupý, lesklý, zrzavý, zelenožilný. Plevy piokrouhlé,

tupé, zelené, pozdji hndé, blokrajné. Tyinky 2,

blizny 2. Košanec menší než pi následující, opak vej-

itý, hladký, stlaený, s kraji ostrými; 6 šttin delších

než plod. TresE oblá , nepatrn árkovaná, pod klasem

trochu soužená. Koen vlásenitý. Na naplaveninách, be-
hách jezer, ek, rybník, v studenjších polohách; Cn.

c. Š. obdlouhlá. S. ovaíus. L.

Klas obdýlný. Plevy špiaté. 6.

6. Nejdolejší pleva ponkud tupá, vejitá, neplodná, klas

napolo objímající; plevy blýskav hndé, na špici jasnjší,

u prosli^ed zelené. Klas obdýln homolovitý, 3— C árek
O
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dlouhý, nahý. Košanec opak vejilý, hladký, stlaený ,

po kraji tup vykrajovaný. Tres pioblá, */q— 1 Y2 st,

zvýší, pímá neb nahnutá, s bezlistými pošvami; nkteré

nerodné; 4 šttiny. Koen plazivý, trsnatý. V píkopech,

bažinách, moálovitých lukách, naplaveninách ; obyejná.

n. Srp. Š. bahní. S. palustris. L.

Nejdolejší pleva polookrouhlá , klas dokola objímající.

Nažky opak vejité, hladké, stlaené, po kraji tup okrou-

hlené. Tres oblá, nco štíhlejší, nejvíc ^l^
— i st. zdélí.

Koen plazivý. V bažinách, rašelinných lukách. n. c.
Š. jednoplevá. S. imiglumis, L.

7. Tres vtevnatá, mkká neb splývavá, listnatá. Žádných

šttin. V stojatých vodách ; v doleních Saších. S.

splývavá. S, fluitans. L.

Tres docela prostá, jednoduchá, pímá. Plod štti-

nami otoený. 8.

8. Tres bezpošvá a bezlistá. Rostlina velmi malá. S. '

maliká. "S^. parmtlus. R. et Sch.

Tres u dolejška pošvivá. Bv dolejší plevy vtší, klas

obalující. 9.

9. Pošva v krátký list vybíhavá. Nejdolejší pleva ostnitá.

osten zelený. Blizny 3. Nažka erná, Shranná ; 6 na

zad hákovaných šttin, delších než plod. Klasy malé,

ovální, zrzavé, klabnokvté. Tres pioblá, hluboce ár-

kovaná, do Yg st. zvýší, pozdji i vyšší, dole žliltými šu-

pinami obalená. V hustých trsech celé bažiny pokrýva-

jící, na Krkonoších . severních vesoviskách, na Alpách

a pohoích. Kv. n. (Limnochloe cespitosa , Rchb.) S.

Irsnatá. 'S^. cespitosus, Liii.

Pošva bezlistá. Plevy tupé; nejdolejší objímavá delší

než klas. Tres pioblá. Blizny 3. Klásky hladké,

hndé, 4—7 kvte. Nažka 3hranná, žlutolesklá ; 6 št-

tin vkol plodu. Koen mén více plazivý, 2—5 jednot-

livých, tenkých , hladkých, 3—6 palc vysokých trstí

ženoucí. Na bažinách, rašelinných lukách, behách. n.
c. (Limnochloe pauciflora, Lightf. Eleocharis Baeothryon,

Roem.) Š. klabnokvtá. . S. Baeothryon. Ehrh.

Pomamen. Skípina malá: rzní se od pedešlé trstí
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1— 2 palcii dlouhou; klasy 2— 3 kvte.

5. minor. Drec. et Hayne.

10. Klásky v jednoduchý 2iadý, smáknutý klas sadné,
6—8kvté , lesklé , zrzavé , šedivé. Tres nepatrn 3-
hranná ; listy kýlnaté ; 6 šttin na zad hákovitých.

Listeny kratší než klásky, jen nejdolejší jest prodlou-

žen v list, samý klas pesahující. Na bahnitých lukách,

moálech. Cn. Cc. (Blysmus compressus, Link. Schoe-
nus compressus, Linn. Carex uliginosa, Linn. Scirpus

caricínus, Schrad.) S. ostižná. S. compressus. Pers.

Poznamen. Skípina ryšavá: Klásky 2— 5kvté; li-

steny stejn dlouhé; nejdolejší krátkým listem koncily

aneb bezlistý. S. rufus.

Klásky v chomáích, latech, aneb jednotlivé. 11,

11. Tres oblá aneb stlaená. Dolejší listen nahoru vztý-

ený, podobný prodloužené trsti. 12.

Tresf 3hranná neb 3boná. 17,

1 2. Klásky v kulovatá klubíka skupené. Vtší listen vztý-

ený. Plevy opak vejité, nahoe mkkovlase, nacho-

hndé, ufaté , ostnité. nlka 3klaná ; nažka m?lá,

erná, Shranná ; žádné šttiny. Nejvíce 3 hlavy, 1 še-

divá, 2 stopené. Koen plazivý. Na vlhkých lukách,

pi jezerech, ekách, bažinách, naplavených písinách.

n. c. (Holoschoemis vulgaris, Link. Se, romanus)

S. šášinovitá S. Holoschoemis. L. .

Klásky nejsou kulat sklubené. 13.

13. Klásky v složeném strbouli ; šttiny u plodu. 14.

Klásky bezstopené, sklubené, neb jednotlivé; žádných

šttin u plodu. 16.

14. 3 blizny
;
prášníky na špici vousaté; 6 šttin zpt

hákovitých. Nažka 3hranná , hladká, bledožlutá. Plevy

hladké, tepenaté, vykroužené , ostnité. Trest oblá, tra-

vozelená, pímá, vztýená, 3—4, až i 6 st. vysoká,

v jezerech, rybnících, na behách tichých ek, v sto-

jatých vodách. Cn. Cc. S. jezerní. S. lacustrts. L.

2 blizny; prášníky holé. 15,

15. TresC oblá, vodozelená, 1 — 3 st. zvýší. Plevy oste

tené, tepenaté, vykroužené, ostnité. Nažky vypuklé,

tém 3hranné •, 2 blizny ; šttiny zpt háko\ité. Klásky
6*
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v chomáích skupené. Ve vodách, na biehách rybníku^

jezer; u Vratislavi. n. c. Š. Taberneniontanova.

S. Tabernaemontani. GmeL
Tresf nepatrn 3bocná, na jedné' stran plochá; 2 blizny

:

prášníky hole'. Okolo Hamhnrku, ezna. Š. Duvalova.

S. Duvalii.

16. Klásky sklubeué asi u prosted prioblé írsti, po 3 až

5 neb více. Plevy znan mkkoostnite'. Pošvy listo-

vité. Pi bažinách, moálech, v Braniborsku, Uakousích,

Uhích. Ce. Srp. (Tsolenis supina). Š. nízká.

S. supinus. L.

Klásky po í— 4, bhže špice trsfní; Ires 2—6 palcfi

zde'lí , nitkovitá , tuIiá
,
pímá neb zkivená. Listy velmi

krátké', jehlité. Nažka malá , stlaená, podél árkovaná.

Husté drništ. Na vlhkých pišinách, behách jezerních,

mokrých lukách. Cc Srp. (ísolepis setacea. R. Brown)*

Š. nitková. S. selaceus. L.

17. Jen jeden list prodloužený, prodloužené trsti podobný;

druhý šupinovitý neb chybící. Šttiny u plodu. 18.

- Strboul 3 neb více listovitými listeny otoený. Tres

listnatá. 20.

18. Plevy siln vykroužené, oslnité ; 1— 6 šedivých, sklu-

bených klásku; 2 blizny. 19.

Plevy nevykroužené s ostnem vyvráceným ; 10—20

klásk; 5—6 šttin; 3 blizny; nažka hndá, blýskavá.

Špice trsti, aneb listen v starob vodorovn zpt vyvrá-

cený. V rybnících a píkopech. Cc. Srp. Š. hrotitá.

S. mucronatus.

19. Prášníky na špici brvit ozoubené. Na íných be-
hách. Š. Rothova. ^S:. Rothii, Hopp.

Prášníky holé; 3 šttiny pi plodu; pošvy listovité:

koen plazivý. V píkopech, pi jezerech. c. Srp.

(Scirpus glomeratus. Host). Š. trojhranná. 5. triqtieter.

20. Plod 3— 6 štty otoený. Tresf 1—3 st. vysoká.

Mnoholetý, plazivý koen. 21.

Žádné šttiny. Klásky chudokvté, bled žlutozelené'.

Obyejn 2 prášníky a 2 blizny. Strboul v kulatou hlavu

sklubený. TresE 3hranná, 1—3 palc zdélí, dole erve-

navá. Koen vlásenitý. Rostlina šáchoru hndému velmi
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podobná, jen že jsou listeny konitjsí. Na naplaveninách,

behách íných; v Slezsku, Korutanech, pi Mároši,

Drav, Dunaji. Cc. Ríj. (Dichostylis Micheliana, Nees ab

Esenb.) S. Michelova. S. Michelianus. L.

21. Tres Shranná. Klásky bud bezstopené, bud nemnoho
jich na jedné stopce spolu. Plevy hndé, Sklané, dlouze

ostnité. Stopky slrboule hned kratší, hned delší. TresC

2—:4 st. zvýší. Koen tém bambulovitý. V zákopech,

rybnících, na behách. Cn. Cc. S. moská.
S, maritimus. L.

Poznám. Píbuzná Skípina hustá
, /o — 1 st. vy-

soká, 1—2klasá. Na místech, kde voda vysákla a se

ztratila. S. compactus. Krock.

Trest tup Shranná. Klásky v chocholinatém strbouli

dvojnásobn složené, Plevy ern zelené, malé. 22.

22. asío i více kláskii na jedné stopce. Pímé štty zdélí

plodu. Plevy tupé, ostnité. Klásky malé, vejcité. Listy

dlouhé , 5— 6 árek široké. Trest 1 — 3 st. zvýší.

Koen tlustý, pisladlý. Na vlhkých, bažinatých, lesních

lukách, ve vlhkých hájícli , kovinách , lesích, pi pot-
kách. Cn. Cc. S. lesní. S. silvaticus. L.

Stopky 1 klase. Skroucené, stoené šttiny, 3—4krát

delší než plod. Plevy tupé, bezostné. Klásky kopovité,

konité. Listy na trsti a pod strboulem ploché, rovné.

Tres 2—3 st. zvýší : neplodné trsti až k zemi neb

k vod v oblouk sehnuté, ze špice listy i koeny ženoucí.

Pi potokách, na behách, v moálech. c. Srp. Š. ko-
enivá. S. radicans. Sckkuhr.

IX. Giamína. Trávy.

25. Aegílops. Walch. Mnohosíéf.

Plevy 3— 4n:vété, bakovité, kožnaté, ufaíé, osina-

té ze špice. Zevnitní lupina tém komolá, 5žilná,

Sklaná. IIL 2.

Listy ploché, prouhované, drsné, nahoe s jednotlivými

vlásky
;
jazýek velmi krátký. Stéblo hladké

,
pímé

aneb dole zkivené, 1— 1 y^ st. zdélí; osa po kraji

bodlavá. Na výslunných místech
,
po kraji vinohrad a
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rolí, okolo Budína, Pešti. Kv. n. M. oblý.

A. Cylindrica. W. K.

26. Agrostis. Windhalm. Chundelka,

Klásky Ikvlé, nkdy s násadkou k druhému kvítku.

Stopky krátce vlasaté. EL 2. Psineek; Apera.

1, Osina podkonecní, 3— 4krát delší než lupina. 2.

Osina hloubji sedící neb chybící, aneb kratiká na

spici. o.

2* Lat rozestený. Listy odstávavé, pošvy holé; jazýek
prodloužený , tupý , útle rozstapený. Stéblo pímé,
1— 2 i více st. zdélí. Dolejší pleva kratší než hoejší;

zevnitní lupina nepatrn 5žebrá , tená , s každé strany

jedním šttcem podepená , s vlnitou osinou podkonecní.

Klásky 1 kvte , s malou násadkou k druhému kvítku.

Prášníky obdýlné , úzké. Na planých rolích, v obijí, na

úhorech ; obyejná. n. c. Metlice. Ch. povtrná.

(Apera, Adanson). A. Spica Venti. L.

Lat stažený, ztenený. Rostlina pedešlé velmi podobná,

všakve\šech ástkách menší, 1— 1*/^ st. zvýší. Listy mén
odstávavé; lat asto petržený; vtve kratší, mén d-
lené

,
polopeslenat sestavené , dolejší trochu vzdálené.

U cest ; u Vídn. Cn. Cc. Ch. petržená.

A, intemipta. L,

3. Lupina osinatá. 4.

Lupina komolá, bezosinná. 9.

4. Lat rozestený. 5.

Lat stažený, ztenený. 8.

5. Jazýek krátký , špiatý neb tupý. Zevnitní lupina

nkdy komolá, aneb krátce osinatá. Stéblo položené,

hladké. Listy krátké, ploché, dlouze špiaté. Osa na-

hoe ostrá; vtve bodlavé. Na bažinatých lukách, pi
vodách. n. c. Ch. rozložená. A. diffusa. Host.

Jazýek aspo u hoejších pošev obdýlný. 6.

6. Stéblo lehavé, hladké. Osina hbetní. Listy ploché,

ostré. Osa na špici útle bodlavá. Vtve dlouhé, niCo-

vité. Vnitní pleva Sžebrá. Zevnitní lupina na špici

ozubená , 5žebrá
;

po každé stran kvtu krátký st-
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tec. Koen plazivý. V lesích \ v Uhích. ^ Cii. Cc. Ch.

položená. A. decumbens. Kit,

Stéblo pímé, vztýené, aneb jiné známky neshodné. 7.

7. Osina hbetní. Stéblo velmi tenké Vl^— 2 st. zvýší,

hladké, nevlasaté. Listy árkovité, velmi úzké, v dlou-

hou jehlitou špici vybíhající. Jazýek na dolejších po-

švách krátký, na hoejších obdýlný. Plevy fialové, tém
stejné, s kýlem brvit hákovitým. Zevnitní lupina ce-

lokrajná , 5žilná. Osina 2krát zdéií lupínky. Koen
vlásenitý s vlásením vlnatým, V Uhích, v lesích. Ch.

zanedbaná.. A. ueglecta. Schult,

Osina maliko nauhbetní, stedn dlouhá. Stéblo 1

si. i více zvýší. Listy odstávavé, dlouze špiaté. Pošvy

árkovan. Jazýek obdýlný, tupý, v starob rozsta-

pený. Zevnitní pleva 5žebrá ; boní žíly v útlé ostny

"N^bíhavé. Na štýrských Alpách. c. Srp. Ch. chudokvtá.

A. pauciflora^ Schwágrich.

8. Osina podhbetní 3krát zdélí lupínky. Stéblo vstávavé,

hladké, dole asto vlevnaté, 2 i více stev, zvýší.

Vnitní pleva 3žebrá*, plevy po kraji fialové. Osa a

vtve útle ostiiité. Na lukách; v Banátu. Ch. Kitai-

belovp. A. Kitaibeli. Schultes*

Zevnitní lupina Sžebrá ; stední žíla nkdy krátce osi-

nalá, asto komolá. Stéblo vztýené, hladké, na n-
kterých kolénkách sehnuté. Osa a vtve bodlavé. Klásky

obdýlné, špiaté, zelené , bíle a nachov kropenaté, nej-

víc komolé. Na lukách, u cest. Cn. Ch. peestá.

A. taria. Host.

9. Jazýek velmi krátký, kusý. 10.

Jazýek obdýlný. 11.

10. Lat dív i po odkvtu rozestený, vejitý, nejvíc 1—

2

st. zvýší. Vtve polopeslenaté , mnohokvté. Osa

pioblá , dole bexvlasá. Plevy špiaté, Ižilné , zelen

a purpurov barvené, blýskavé, na kýle obyejn hladké;

zevnitní lupina Sžebrá. Pi cestách, jiia úhorech, krajích

rolí, les, v kovinách, pastviskách, lukách. Cn. Srp.

(Agrostis rubra. W. et Gr. sil. Vilfa vulgaris, B.). Ch.

obecná. A. tuUjaris. Witheriag.
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Poznamen. Chundelka krpivá, s plodem sntivýni, a

proto jen 4—6 palc vysoká. . A. pumila. L.

Lat s vtvemi staženými, chudokvtými. Stéblo tenké,

až po lat pošvou obalené
;

pošva hluboce árkovaná.

Plevy zelené, kopevité, dlouze konité , tém hladké,

Sžebré; zevnitní lupina delší plev, Sžebrá, dole s krát-

kými \ lásky. Listy dlouhé, úzké, pímé. V lesích,

v Uhích. Ch. štíhlá. A. gracilis. Kit.

11. Vtve vodorovn aneb dol vyrácené, po odkvtu
však stažené. Lat obdýlný, homolovitý. Stopky a vtve
ostré. Listy cárkovité. Stéblo obyejn 1 st. zvýší,

dole v kolénko sehnuté , koenivé ; v kovinách však

vyšší, mnohokvté, pímé. Plevy zelen purpurové, na

kýle ostré, trochu vt^ než u Ch. obecné. Na vlhkých

místech, píscinách, obyejná. Cn. Srp. (Agroslis stolo-

niera. L. Yilfa alba. B.). Ch. bílá. A. alba. Schrader,

Vtve stažené. 12.

12. Stéblo vstávavé, ledva 5 — 6 palc zvýší, na dolej-

ším kolénku sehnuté. Lat tém v klas stažený. Ste-

belní lisly árkovil kopovité
,

ploché, hluboce brázdité,

po kraji ostré. Vtve velmi krátké, stoené, trochu

háckovité
;
plevy žlutozelené , na kýle brvit háckovité,

kopovité, dlouze zašpiatné, zevnitní lupínka Sžebrá.

V lesích ^ v Uhích. Ch. malá. A. parvula, Schuít.

Stéblo vztýené, nkdy na kolénku sehnuté. Listy

pímé^ velmi ostré. Pošvy u poátku list ostré. Ja-

zýek tupý, obdýlný, hákovitý. Lat stažený, obdýlný,

s vtvemi velmi drsnými, asto z jednoho bodu vyni-

klými. Plevy brvit ostnité. Zevnitní lupina 5žebrá.

Koen plazivý. Na lesních lukách. Cn. (Cc.) Ch. lesní.

A. sihaica. Host.

' 27. Aira. Schmielen. Metlice.

Lat pólo net zcela oteveny, ídce klasovitý.

Klásky 2— 3 kvte. Osina až do zralosti pímá bez

kolénka. IIL 2.

1. Lupínky komolé. Kvílky jeden obojaký , druhý bezpo-

hlavHÍ. Plevy špiaté, kopovité. Stéblo hladké ; listy
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ochablé
;
jazýek špiatý. Vtve útle oslníte'. Na lukách

;

v Uhích. Metlice poloobojaká. A. semineutra W. KU.

Lupinky osinaté. 2.

2. Lat te'm klasovitý. Osina delší plev, zpt vyvrácená.

Klásky špiaté, stlaené, 2 — 3 kvte, hndozelené a

purpurové-, hoejší pleva vtší 3žebrá, dolejší Ižebrá.

Lupinky 2klané, zevnitní vtší, Ižebrá , osinatá, vnitní

malá, tupá. Lat vztýený, obdýln vejitý. Jazýek
krátký, útle rozstapený. Pošvy árkované, mén více

vlasaté. Listy árkovité, špiaté, na kraji a kýle ostré.

Stéblo prstu neb pídi zdélí, dole pošvou obalené, ko-

smaté. ISa nejvyšších štýrských a korutanských Alpách.

n. c. Metlice klasatá. A. subspicata. L.

Poznám. Metlice horní má šídlovité listy, lat hustý,

osiny krátké, kvítky vlasaté. A. alpina.

Lat s vtvemi odstávavými. 3.

o. Listy jehlovité, sehnuté, v hustém, šedozeleném drništi.

Osina palíkovitá, v stedu lánkovitá a vláskovým pe-
slenem otoená. Prášníky fialové. Klásky 2 — Skvté,

barvy plefní. Hoejší pošvy trochu nadmuté. Na písi-

nách, v echách, Morav, Slezsku, Slovensku. Cc. Srp.

(Corynephorus canescens, P. de Beauvois). Metlice še-

divá ; Palikovice. A. canescens. L.

Listy ploché, 4.

4. Lat odstávavý ; kvítky hladké, delší plev. Stéblo vztý-

ené; Koen roní. U cest; na vlhkých místech; v

Slavonsku. Metlice útlá. A. tenera. Kit.

Lat rozložený. Listy rovné, brázdité. Osina všudy

stejn tlustá, málo v oi padající. Kvítky tém zdélí

plev ; dolejší pleva kratší než hoejší. Stéblo nevla-

saté, 2— 3 str. zvýší. Osa a vtve ostré. Lupiny kusé,

zubaté. Na lukách, po krajích les, v houštích ; oby-

ejná. n. Srp. Metlice trsnatá. (Deschampia caespi-

tosa B.) A. caespitosa. L,

Poznám. Metlice trsnatá má následující odrody:

Metlice obecná, Aira vulgaris^ s klásky zelenožlu-

tými do lialova, a osinou delší kvítka. Metlice zele-

navá, Aira virescens, s klásky malými, bledozelenými,
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asto Ikvtými, s násadkou k druhému kvítku ; v stinných

lesích. Metlice peestá, Aira varia, má klásky

strakaté ze žlutá, íialova a slíbrobla, lat stažený, osinu

asto velmi krátkou neb chybící; na vlhkých, tuných
pohorských krkonošských luinách. Metlice zlatá,

Aira aurea^ je klásk velikých, žlutavých, má plevy

brvit rozstapené, pak lupínky asto komolé neb krátce

osinaté ; na kamenitých polohách heben horských.

28. Alopecurus. Fuchsschwanz. Ocáskovec.

Lat klasovitý ; klásky 1kvte z polosrostlými ple-

vami. Lupínka jediná, plevnatá , nadmutá, na vnitní

stran klaná ; osina hbetní. III. 2. Psárka.

1. Plevy na kýle dlouze brvité. 2.

Plevy velmi krátce brvité , na kýle úzce kídlaté,

koniti, k polovicí srostlé. Klas k obma koncm zá-

koniiitý. Stéblo pímé , nahoe pídrsné. Vtve 1—

2

kvte. Klas ili lat zelenavý do fialová. Osina nad

zpodkem \yniklá, nahoe zlomená. Na rolích; v západ-

ním Nmecku, Slésku. n. O. rolní A. agrestis, L.

2. Stéblo vztýené. Klas válcovitý. Vtve 4 — Gkvté.

Hoejší pošvy trochu nadmuté. Plevy konité, ke stedu

srostlé, kosmat brvité, blavé, s zelenavými árkami a

žebry. Stébla s ernavými uzly, 2— 4 st. zvýší; 2

zrostlé nlky. Lupiny 5žebré; osina stoená, zpt
vyhnutá. Na lukách

,
pasinkách. Kv. Cn. O.

luní, A. pratensis, L.

Stéblo na dolejších holénkách zlomené, položené; ho-

ejší ást zpímená. 3.

3. Osina hbetní, z prostedka vyniklá, sotva delší než

kKsek. Stéblo dole položené, výše vstoupavé, holé.

Plevy dole srostlé, tupé. Prášníky šafránové neb pome-
ranové, po vypylení bledé. Lat tém blavý. Rost-

lina vodozelená, zvlášt její nadmuté pošvy. Na mo-
krých lukách, naplaveninách

,
písinách, píkopech ; id-

eji než následující. Kv. Cc. (Alopec. paludosus , P. de

Beauv). O. bahní. A. fulvus, Smith.

Osina podhbetní, delší než klásek. Klas neb lat k ob-



Trávy. 131-

ma koncm soužený, blozelený. Plevy dole srostlé,

tupé'. Hoejší pošvy slab nadinute'. Prášuíky dív špi-

nav hlinkové', pak žlutohndé'. Na náplavech; obyejný.

Kv. Cc. O. kolenatý, A. geniculatus. Lt

29. Andropogon. Bartgras. Vousatka,

Obojaké, se samími a neplodnými kvty smíše-

né. asto 3 lupiny, z nichž prostední u oboja-

kých osinatá jest. III. 2.

1. Stéblo na uzlech vlasaté neb kosraaté. 2.

Stéblo holé. 3.

2. Lat vtevnatý, mnohokvtý, ^/^— Ist. zvýší, pi vzniku

vtví hedbávit vlasatý. Stéblo 2—6 st. dlouhé, tuhé,

pímé, s blovlasými uzly. Listy kopovité, dlouze kon-

ité, u vzniku kosmaté; • dolejší 2 st. zdélí. Kvítky

jednostranné, špiaté, blýskavé, stední ovlášený, bledo-

zelený neb ervenavý, zídka komolý, šedivý. Lupiny

2—3zubé, zevnitní 7 - , vnitní Bžebrá ; zevnitní lupínka

brvitá, osinatá, s osinou stoenou. . Pi rlotech, píko-
v

pech; v Banátu. Cn. Cc. (Holcus halepensis.) V. rákoso-

vitá. A^ arundinaceus.

Lat zpímený; klásky 1kvte, krátce osinaté, s dlou-

hými, bílými neb purpurovými vlásky nejvíc po 2 na

jedné stran. Lupínky 3, stední 2klaná. Stéblo 2—

4

st. zvýší, na uzlech kosmaté. Listy árkovité, kopo-

vité, u vzniku dlouze vlasaté , blokýlnaté. Jazýek
krátký, brvitý. Osa a vtve kosmaté. Na suchých dr-

niskách, ve vinohradech; v Sremsku. Cc. Srp. V. vztý-

ená. A. strictus. W, Kit,

Z* Vtve nanejvýš jednoduché, Skvté, nitkovité, peslenaté,

velmi dlouhé, s purpurovými kláseky. Stéblo 2— 3 st.

zvýší, tuhé, dole trochu smáknuté, s 4—5 ervenými

uzly. Zevnitní pleva obojakého kvítka jest neznan 7 -,

vnitní 5žebrá ; osina hbetní. Lupínky 3, purpurové,

zevnitní komolá. Na pahrbitých lukách, u cest ; v

Uhích. n, c. V. nachová. A. Gryllus.

Ovlášené, prstnat sestavené klásky. Stéblo l^/astr.

zvýší, z dolejších kloub zase koenivé. Pošvy stlaené,

holé. Listy árkovité, u vzniku šttcem neb vláskovým
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chomáem opatené. Místo jazýcka ada vlásk. Obo-

jaký kvt šedivý, osinatý \ samí kvt stopecný, komolý.

Blizny ervené, peité. Na suchých lukách a pahorkách,

v okolí vinohrad. Srp. Žár. (And. angustifolius, Smith.)

V. mnohoklasá. A. Ischaemum.

30. Anthoxanthum. Ruchgras. Voavka.

Lat stažený, v stínu nkdy velmi ídký. Klásky Skvté ;

stední a spolu hoejší kvt obojaký, 2mužný. Lat klasovitý,

válcovitý, asto petržený, dole velmi soužený. Prášníky

zlatožluté. Pošvy po kraji vlasovým vncem opatené.'

Stéblo 1 st. zvýší. IL 2. Na lukách. Dub. Kv. V.

obecná : Seníko ; Tomka. A. odoratum.

31. Arrhenaíherum. Glatthafer. Ovsík.

Lat otevený. Klásky 2kvété ; dolejší kvt jen samí;
hoejší obojaký. IIL 2. Ovsí, Presl.

Koen bambulitý. lánky stebelní kosmaté. Hoejší

obojaký kvt tém komolý. Osina samí lánkovitá.

Na lukách; v Marmaroši. Kv, n, (Avena bulbosa. Ho-

leus bulbosus. Avena élatior /?. L.) Ovsík bambulinatý.

A. bulbosum.

Koen uzlovitý. lánky stebelní bezvlasé. Klásky

2kvté : dolejší kvt samí, osinatý, s osinou hbetní

sehnutou. Vtve krátké. Zevnitní pleva o polovinu

delší; zevnitní lupiny Sžebré. Na lukách, štpnicích;

obyejný. Kv. Cn. (Holcus avenaceus Smith. Avena éla-

tior, L.) A. elatius M. et K.

32, Arundo. lleithgras. Rákos.

Lat otevený. Klásky Ikveté, nkdy s násadkou
k druhému kvtu. Plevy tém stejn dlouhé. Stopka

chomáem vlásk opatená. IIL 2. Tres.

1. Lupínky komolé. 2.

Lupínky osinaté. 3.

2. Lat odstávavý, na špici nejvíce pevislý. Stéblo holé,

z dolejších lánk koenivé
;
pošvy drsné

;
jazýek holý,

klaný. Osa velmi drsná. Klásky obdýlné , dlouze za-

špiatné, na špici purpurové. Plevy tém stejné, dlouze
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xákonilé , xevnilíu 1-, vnitní 3žebrá. Lupiny blo-
vlasé, zevnitní óžebrá. Na Alpách; v Uhích, Štyrsku.

Cc. Srp. (Calamagrostis alpina. L.). R. horní.

A, alpina. Host.

Lat tém klasovitý. Stéblo 2— 3 si. zvýší, pímé,
listy árkovitéj vtocené, dlouze koncile, bodlavé, tuhé,

vodozelené. Pošvy mén více drsné; jazýek obdýlný.

dlouze konitý, 2dílný. Klas hustý, pímý, k obma
koncm soužený. Osa a vtviky hákovité. Zevnitní

lupina 5žebrá, nkdy krátce osinatá \ vnitní 4žebrá, se

4 špicemi. Vlasy kratší lupin. Pošvy nkdy nachové.

iVa písinách, pastviskách ; v Cechách. Cc. Srp. (Ammo-
phila arundinacea). R. písení. /]. arenaria.

Poznám. * Piíbuzný Rákos baltický má lat lalonatý,

mnohokvtý, hndoervený; klásky kratší; plevy špia-
tjší. A, baltica,

3. Osina konení. 4.

Osina hi'betní aneb zpodení. 7.

4. Osina zpt zlomená, odstávavá, drsná. Koen vlásenitý.

Stéblo 2 — 3 st. zdélí, trochu tuhé. Listy árkovité,

dlouze špiaté, dole po každé stran šttcem opate-
né; jazýek nepatrný. Lat rozestený, 3 — 6 palc
zdclí. Plevy blozelené , v starosti hedbávité. Ze-

vnitní lupínka ovlášená. Prášníky na konci 2šttné.

Na vápencích : v Banátu, na horních lukách v Chorvat-

sku, na Krkonoších. c. Srp. (Calamagrostis speciosa.

Agrostis Calamagrostis. L.). R. úhledný. ./. speciosa. Schrad,

Osina krátká. 5.

5. Lat pímý. Stéblo pímé, nahoe drsné, z jednoho ne!)

druhého lánku vtve ženoucí. Koen pla7.ivý,i)iovit vláse-

nitý. Listy ploché, drsné, trochu úzké. Pošvy pídrsné.

.Jazýek kusý, holý. Osa ponkud drsná. Vtve niCo-

vité, trochu stlaené, bodlavé, velmi rozvtvené. Klásky

malé, obdýlné. Plevy obdýlné , dlouze konité, ostré;

zevnitní 1— , vnitní Sžebrá. Semeno 2 malými šupi-

nami opatené. Lupiny dlouhými vlásky podepené,

zevnitní ožebrá; stední žebro krátce osinaté. Na pís-

inách; v Uhích. Cn. fCalamagrostis) R. vetevnatý.

y\. ramosa. Host.
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Lat rozevený, rozestený. 6.

6. Ste'bIo 1 y„— 2 st. zvýší, dole ležící, polom vstoupavé,

trochu tuhé. Listy árkovité, dlouze konité, drsné a podobn
pošvám šedozelené. Lat díve pímý, pozdji trochu

pehnutý, 4— 6 palc zdélí. Vtve kivolaké, trochu

• hákovité. Koen plazivý. Jazýek ven njící, tupý,

Osina krátká, a podobn vláskm tém zdélí plev. Na

dunajských výspách; v Uhích. c. Srp. R. bezni.

A. litorea. Sckrad.

Stéblo 2—5 st. zvýší. Listy árkovité, dlouze kon-

ité , na hbet a krajích drsné. Pošvy holé. Jazýek
njící, tupý. Lat volný, na konci pehnutý, 4— 6 palc

zdélí. Osa drsná jako i vtévky. Plevy kopovit špi-

até, lesklé , nachové , zevnitní 1 - , vnitní 3žebrá.

Lupínky menší plev, zevnitní 4žebrá, klaná. Osina krátká,

z vykroužené neb klané špice vyniklá, útlá; vlásky delší

než zevnitní lupina. V mokrých lesích, bažinách, na

behách. c. Srp. (Calamagrostis lanceolata. Roth.) R.

A, CalamagrosHs, L.

7. Osina hbetní. 8.

Osina zpodení aneb podhbelní. 13.

8. Osina kolénkovitá. 9.

Osina pímá, li.

9. Osina pesahuje klásek. Lat otevený, dlouhý, ouzký,

žlutozelený. Plevy špiaté. Šttec kratší než zevnitní

lupina. Stopenatá násadka k druhému kvítku. V su-

chých, kamenitých lesích. c. Srp. (Calamagrostis silva-

tica. De C.) R. lesní, A. silvatica. L.

Osina ledva delší než plevy. 10.

10 Vlásky zdélí lupínek. Stéblo 1 — 2 st. zvýší, nejvíc

jednoduché, trochu tuhé. Listy árkovité, dlouze konité,

drsné, šedozelené. Jazýek njící, tupý, celokrajný neb

štrbený, pozdji roztrhaný. Lat 2—3 palc zdélí. Plevy

nachové. Lupínky zevnitní 5žebré, drsn tené; stední

žebro v hákovitou osinu, boní pak v bylinaté špice

vybíhající. Na mokrých lukách a bažinách, pí horách a

pohoích. n. Srp. (Calamagrostis varia). R. barvitý.

A, varia. Schrad,
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Vlásky kratší lupínek. Stéblo vyšší a tužší než u ped-
cházejícího; rovnž i listy delší a širší; lat více pímý
a rovný ; kvítky vtší

;
plevy dlouze zakoníte'. Na mo-

krých lukách , íních behách, n. c. (Arundo acuti-

flora). R. stední. A. AgrosHs. Scop.

11. Lat pímý, trochu otevený, skluben laloítý. Stéblo

3—5 st. zvýší. Listy me'n více stoené', kopovit
árkovite', dlouze konité', trochu tuhé, po obou stranách

drsné. Jazýek njící, špiatý, konen klaný. Kvítky

jednostrann stechovit na sob ležící. Plevy kopovit
v šídlovitou špici vybíhající, zevnitní 1 -

, vnitní 3-

žebrá. Lupina o polovinu kratší , zevnitní 2klaná, 4-

žebrá, vnitní 2krát menší. Vlásky ili šttec delší než

lupínka. Na horských lukách, v kovinách , lesích, na

íních behách, suchých pahorkách. Cc. Srp. (Cala-

magrostis Epigeios, Roth.) R. obecný ; Milava.

A, Epigeios. L.

Lat pravidelnjší, aneb jinak spoádaný. 12.

12. Lat rozestený, zprvu pímý, pozdji- nco pešinutý,

4— 6 palcii zdélí. Vtve kivolaké, trochu hákovité,

obyejn outlé. Stéblo 2—3, v dobré pd i více st.

zvýší, jednoduché neb vtvité. Listy árkovite, dlouze

konité. Plevy dlouze špiaté, na kýle hákovité; ze-

vnitní lupina 2klaná, 4žebrá. Šttec maliko kratší plev,

však vždy delší lupínek. Na mokrých lukách, na behách
potok. c. Srp. (Arundo Schleicheri, Bess.) R. ne-

pravý. A. pseudophragmites. Halí. fil.

Poznám. Píbuzný Rákos volný znaí se latem volným,,

na špici schýleným ; stéblem dole vtevnatým
;
pošvami

hladkými ; osou nco stlaenou, jen nahoe drsnou ; klásky

dlouze konitými
;

plevami nestejnými, obdýlnými ; ze-

vnitní lupinkou 2klanou, 3žebrou ; dlouhou osinou. Na
písinách , u Dunaje , u erné a j. n. c. (Calama-

grostis), R. volný. A. laxa. Host.

Lat obdýlný, obyejn trochu skivený. Vtve nitko-

vité, velmi drsné , nej dolejší zaasté dlouhým kožnatým,

árkovitým listem opatené. Stéblo útlé, pímé, hladké,

holé. Listy trochu ploché , mkké, ostré
;
pošvy drsné.

Klásky, obdýln kopovité, dlouze konité. Plevy brvilé.
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Zevnitní lapina ožebrá , boní žebra útle vyzubená.

Koen tenký , vlásenítý. Semeno tém okrouhlé. Na
eských a slovenských Alpách a pedhoích. c. Srp,

(Calamagrostis tenella,) R. útlý. A. tenella. Host.

13. Osina podhbetní. 14.

Osina nadzpodeni. 15.

14. Šttec 3krát kratší než lupínky. Lat pímý. Koen
šupinatý, tém plazivý. Stéblo drsné, rovné, nkdy
u dolejška kolénkovíté. Listy ploché, svrchu hladké, na

hbet velmi drsné. Pošvy drsné. Osa dole ostrá, na-

hoe bodlavá. Vtve nitkovité. Klásky obdýlné, pize-

lenalé, aneb zelené a nachové. Plevy dlouze konité,

zevnitní 1 -, vnitní Sžebrá. Zevnitní lupínka Sklaná,

cípy celokrajné neb zase 2klané ; osina dvakrát tak dlouhá.

Semeno okrouhlé s 2 šupinami. V lesích; v Uhích,

II Bruku pi Lilav. Cn. c. (Calamagrostis.) l\. jehla-

nitý. A. pyramidalis. Host.

Šttec delší než zevnitní lupínka. Lat otevený, roz-

ložený, zelenavý do fialová, aneb tmav fialový, s lesk-

lými , stejn rozpoloženými klásky. Stéblo 2— 3 st.

zvýší. Listy v stínu a v lesích ploché, na výslunní sto-

ené. Plevy kopovit zakonené. Osina lupínku maliko
pesáhající. Na písitých a neourodných lesních prosto-

rách, na pahoitých lukách, na polohách a hebenech
horských. c. Srp. (Calamagrostis Halleriana , De C.)

R. Hallerv. A. Halleriana. Gaud.

15. Osina 2krát tak dlouhá jako její lupiiika. Šttec ili

vlásky u vnjší lupínky velmi dlouhé. Koen devnatý,

rozvtvený. Stéblo velmi vysoké, hladké, jen nahoe
trochu ostré. Listy tém žlábkovité, útle konité, po

kraji a hbet ostré, vlásky poseté. Pošvy hladké. Ja-

zýek mázditý, dlouhý, tupý. Lat velmi dlouhý, pímý.
Osa drsná. Vtve kivolaké, vlasaté. Klásky kopovité^

dlouze konité. Plevy tém dlouhé, dlouze špiaté, dole

ervenavé, po kraji žlutobílé. Zevnitní lupínka 4žebrá,

Semeno kulovaté. V hornatých lesích. u: c. (Cala-

magr.) R. horský. A. montana. Host.

Osina delší než lupínka , kratší než plevy, aneb ledva

delší. Vlásky údM než zevnitní lupínka. Koen pla-
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živý. Stéblo pímé, holé, ostré. Listy volné, trochu

drsné, tenkou a ostrou špici konité. Pošvy ostré. Ja-

zýek obdýlný. Lat pímý, aneb jen na konci pevislý.

Osa drsná. Vtve nifovité, bodlavé. Klásky vejité, ze-

lené, na špici cervenavé. Zevnitní lupínka 5žebrá. Na

horách eských a rakouských. Cc. R. hájní.

A, nemorosa, SchulU

33. Avéiia. Hafer. Oves.

Lat otevený aneb polootevený. Klásky 2-neb

vicekvté. Dolejší pleva kratší než hoejší. Zevnitní

lupínka osinatá; osina v kolénko skívená, dole skrou-

cená, hbetní. IIL 2.

1. Listy šídlovité, úzké, šttinovité. 2.

Listy patrn širší, ploché neb žlábkovité. 5.

2. Osina nahoe palikovitá, rovná. Viz Aira. 27.

Osina stejná, pozdji u prosted v kolénko sehnutá. 3.

3. Lupínka 4zubá. Osina nadzpodení, 2krát zdélí lupínky.

Plevy zdélí kvítka. Klásky 2kvté. Lat otevený, roze-

stený, ped kvetením stažený , nahoe pechýlený. Rost-

lina 1—2 st. zvýší. V lesích, suchých výslunních písi-

tých pahrbcích, horních polohách, Cn. Cc. (Aira fle-

xuosa, L.) O. kivolaký. A. flexuosa. M. et. K.

h Lupina 2zubá. Osina podhbetní. Plevy delší kvítka.

RostHna nižší. 4.

4. Lat rozevený. Stéblo na uzlech, zvlášt dolejších, se-

hnuté, nahoe hranaté. Listy krátké. Pošvy árkované,

volné, dlouhé. Lat a stéblo ržové. Výška 1 st. Kvítky

malé. Rostlina tenká, útlá. Na suchých, písitých pro-j

storách; na Holstýn. n. (Aira caryophyllea, L.)» O. pe-

estý. A. caryophyllea. Wiggers.

Lat vždy stažený, tém klasovitý, obdýlný, žlutozelený.,'

Stéblo 1—3 palc zvýší. Pošvy holé. Kvítky dole ne-

patrn vlasaté. Klásky zelenobílé, pozdji šedé. Jazýek
obdýlný, tupý, konen roztrhaný. V mokrém písku;

v echách, Slezsku. Kv. n. (Aira praecox, L.) O.

ranný. A. praecox. Pal. de B.

5. Kvtenství v hroznu neb klase. 6.

Kvtenství v latu. 8.

(6)
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6. Klas lánkovitý, kehký. Stéblo 1—2 str. zvýší, oby-

ejn z dolejších uzlu koenivé, vtevnate'. Listy cárko-

vite' , konité ,
ploché. Pošvy trochu stlaené , nahoe

ovlásené. Jazýek krátký, tupý, asto zubatý. Flas

3_4 palc zdélí. Osa kivolaká, kloubnatá , kehká.

Klásky jednotliv, stídav sedící, kopovité, stlaené, 5- až

Gkvté. Vtší pleva tupá, 6žilná; menší 2— 3žilná, Ze-

vnitní lupínka 5žilná, pod 2klanóa špicí osinatá. Na su-

chých, neourodných místech ; v echách (?) O. kehký.

A. fragilis. L,

Hrozen jednoduchý. Osina hbetní neb nadhbetní.

Plevy 2— 3žilné. Klásky 4— 5kvté. 7.

7. Osina hbetní delší než lupínka. Lat stažený, hroznatý,

zelenavý; dolejší vtve po 2, hoejší jednotlivé, l — 2klasé.

Klásky 4 — 5kvté. Stéblo oblé. Pošvy oblé neb maliko

stlaené. Osa vlasatá. Listy árkovité, nejdolejší vždy

stoené, svinuté, na kraji drsné. Plevy dlouze konité,

stlaené, Sžilné. Zevnitní lupina 5žilná, na špici 2 až

Sklaná. Na suchých lukách, stráních. Cc. Cn. O. luní.

A. pratensis. L.

Osina nadhbetní, dvakrát zdélí lupínky, pod lánkem

skroucená. Klásky kopovité , lesklé , Skvté. Hrozen

pímý neb málo pevislý. Vtviky krátké. Pošvy holé.

Jazýek konitý , obdýlný. Koenní listy delší , užší,

mén drsné než ostatní. Pleva dolejší 1-, hoejší 3žilná.

Lupina 2klaná, 3— 4zubá. Na korutanských Alpách. c;
Srp. (Avena Scheuchzeri, Sturm.) O. barvitý.

A. versicolor. L.

8. Lat jednostranný. Klásky 2kvté. Plevy 5 — llžilué. 9.

Lat stejn rozložený. Klásky obyejn vícekvté. Plevy

l-3žilné. M.
9. Dolejší lupina na konci dvma osinami, a nad to hbetní osi-

nou opatená. Plevy zdélí kvítk, hoejší 7— 9žilné, nestejné.

Kvítky holé. Lupina zevnitní 6— 7žilná, kopovitá. Pošvy

dole dlouze vlasaté. Jazýek krátký, tupý, útle pilovaný,

posledn klaný. Stéblo 2 — 3 st. zvýší. Osa holá.

Dole u hoejšího kvítka šttec. Klásky kopovité, pi-
okrouhlé. Mezi osením, pi plotech, cestách, tu i tam
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mezi Ovsem obecným. c. Srp. O. hebílkovatý.

A. strigosa. Seheb.
Lupina 2klaná. 10.

10. Osina hbetní, zlomená. Stéblo 2—3 si. z>ýší. Listy

cárkovit kopovité, konité. Pošvy holé. Jazýek krátký,

kusý, útle zlomený. Klásky 2—Skvté, krátké, piokrouhlé,

vejit kopovité. Všecky kvítky osinaté. Plevy trochu

stlaené , 7—9žilné , konité. Lupiny tupé , zevnitní

7žilná. Mezi osením. c. O. krátký. A. brevis. L.

Osina nadhbetní , delší než lupina. Stéblo 3—4 st".

zvýší. Listy volné, ostré, ploché. Pošvy holé. Jazýek
krátký, tupý, celý, posléz roztrhaný. Plevy kopovlié,

tém stejné, dlouze konité, 9

—

llžilné. Zevnitní lu-

pina dolejšího kvítka 2— Sklaná, Tžilná ; hoejší kvítek

ve všech ástkách vtší. Kvítky holé ; dole u dolního

kvítka šttec. Klásky kopovité
,

piokrouhlé , 2kvté.

Osa holá. Vtve ratolestnaté. Tu i tam vzdlávaný.

Cc. Srp. 0. turecký. A. orientalis. Schreb.

11. Zevnitní lupina Ižilná , 2klaná
;

její osina 2krv*t tak

dlouhá, dív pímá
,

pak sehnutá. Vnitní lupina ledva

menší, 2klaná. Listy holé, 2adé. Stéblo 1 — 2 st.

zvýší , dole obyejn ležící , na uzlech nkdy kosmaté.

Pošvy holé. Jazýek krátký, uCatý, brvitý. Lat pímý,

chudokvtý. Na korutanských Alpách a pohoích. Cc.

O. stíbrný. A. argentea. Willd,

Lupiny obyejn 5žilné. 12.

12. Klásky 2kvté. Kvítky kratší plev, dole nahé. Stéblo

hladké a holé. Listy široké, trochu žlábkovité. Jazýek
krátký, tupý, na hbet kosmatý. Klásky po odkvtu
odvislé. Vtve latu mkkoostenné. Hoejší kvítek ko-

molý, dolejší komolý neb osinatý. Semeno hned bílé,

hned hndé. Osa holá. Dole na doleaím kvítku ma!ý

šttec. Tento
,

jakož i hebílkovatý , turecký ,. hoiý a

hluchý oves znan se rzní od ostatních druhu. Cc.

O. pospolitý. A. sativa. I.

Klásky vícekvté. Kvítky osinaté. 13.

13. Plevy 7— Qžilné. 14.

Plevy 1— 3žilné. Lupiny obyejn 5žilné. 16.

14. Klásky odvislé, Skvté, kopovité, piokrouhlé. Kvítky
(6-^0
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menší než plevy , dole vlasaté'. Hoejší pleva 9žilná,

Jkopovítá. Zevnitní lupínka 2klaná , 5 — 7žilná. Osa

klásková po cele' jedné stran hust vlasatá. Stéblo

3—4 si. zvýší, na dolejších lánkách sehnuté. Listy

árkovit kopovité, konité, ostré. Pošvy holé. Jazýek
krátký, útle zubatý, pozdji klaný. Zralý lat obyejn
pevislý, jeho mnohé nifovilé vtviky trochu drsné. Mezi

osením a ovsem. Cc. Srp. O. hluchý. Ovsiva. Ovsiha.

A. fatua. L.

Bud klásky pímé ; bud kvítky delší plev ; bud dol©

lytýž bezvlasé. 15.

15. Kvítky dole holé. Stéblo 2 st. zvýší, holé. Listy

drsné, árkovit kopovité. Pošvy holé. Jazýek krátký,

ve více nestejných cíp rozdlený. Osa kivolaká. Vtve
nifovité. Klásky kopovit árkovit. Nejhoejší kvítek

obyejn jalový. Plevy kopovité, málo nestejné, 7žilné.

Koruna mázditá, útlá ; zevnitní lupina Sklaná, Tžilná

;

stední žilka nedlouhou osinou konitá. Mezi osetím, u

cest. €c. O. holý. A. nuda. L.

Stéblo 1— ly^j st. zvýší, pímé, drsné. Listy árko-
vit, dlouze konité, ploché, pozdji svinuté, na kraji

a kýle drsné. Pošvy oblé. Jazýek dlouhý , trochu

konitý
,

pozdji 2 - neb víceklaný. Osa pod hoejšími

kvítky vlasatá. Vtve po 2— 3, níovité, drsné. Klásky

kopovité, k hoejšku stídavé, k vtvím pitlaené, tém
šedivé. Koruna delší plev ; menší pleva 7 -, vtší 9žilná.

Zevnitní lupina 5žilná, u hoejšího kvítka konit ©si-

nalá, u dolejších však kvítk na konci s dvma osinami,

a nadto i hrbetní zlomenou osinou ozbrojená. Lat pímý,
na špici pevislý, po odkvtu odstávavý. Na výslunních

pahrbkách. Cn. O. útlý. A. tenuis. Mónch,
16. Stéblo mén více stlaené. Klásky 4—7kvté. 17.

Stéblo oblé. Klásky 4—2kvlé. 18.

17. Lat odstávavý. Klásky 4kvté. Stéblo trochu stlaené,

nevlasaté. Pošvy stlaené , vlasaté. Listy žlábkovité

;

po kraji útle bodlavé a jednotlivými vlásky obrvené.

Osa nahoe útle bodlavá. Kvítky u dolejška vlasaté.

Zevnitní menší pleva 1 — Sžilná; zevnitní lupínka 4zubá,
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5žílná, s osiiiou hbetní. Na Tatrách, n. O. slovenský.

A. carpathica. Kit.

Lat stažený, dlouhý, s 2— 5 vtvemi v peslenu, z

nichž delší máji po 2—3 kláskách ; vtve píme', krátké,

vlasovité. Klásky 4—6kvte', árkovit kopovité, po-

zdji stlaené'. Ste'blo 2rízné, na plocho stlaené, 2 až

3 st. zvýší, pímé, hluboce árkované, pes polovinu

v pošvy obalené
,

jen nahoe drsné. Pošvy stlaené,

drsné. Listy stebelní krátké, 3 árky široké, tupé; ná-

koenní ploché, holé, útle konité. Kvítky delší plev,

poslední vždy jalový. Plevy 3žilné, prozrané, útlé a

jako lupínky bíle obroubené, zelen a žlut, aneb žlut

a fialkov stinkované. Zevnitní lupina 5žilná, 2— 3zubá,

na hbet osinatá, s dlouhou zlomenou osinou. Na mo-
krých místech , v Cechách , na Morav , v Uhích , na

pramenitých, položitých lukách horských. Cc. Srp. (Avena

latifolia, Rochel.) 0. plaskostéblý. A. planiculmis.Schrad..

18. Klásky 3— 4kvté. 19.

Klásky 3— 2kvté. 20.

19. Listy árkovité, špiaté, po obou stranách mkkovlasé,

po kraji dlouhovlasé. Pošvy mkkovlasé. Klásky 3 až

4kvté, žlut, zelen a fialkov asené. Stéblo 3— 6 palc

zdélí, tenké; v mladosti krátce vlasaté. Zevnitní lupina

5žilná; 2- neb 4zubá. Na rakouských Alpách. c. Žár.

O. horní. A. alpestris. Host.

Listy árkovité , dlouze špiaté , astji šedozelené,

svrchu árkované , trochu svinuté po stranách. Pošvy

holé. Klásky obdýlné, stlaené, 4kvté. Stéblo i— 2 st*

zvýší, dole položíte, trochu drsné. Plevy nestejné, menší

1 -, vtši 3žilná ; zevnitní lupina 2klaná, 7žílná, osinou

nedlouhou, nadhbetní , z poátku pímou, pak zlomenou

a skroucenou opatená. Poslední kvítek obyejn ne-

plodný. Na alpských skalách rakouských. Cc. Srp. O.

vždy zelený. A. sempervirens. Villars,

20. Rostlina holá, bezvlasá. Klásky 2— 3kvté. Tetí

kvítek komolý. Plevy a lupiny hndé. Lupiny hluboce

a etn klané ; zevnitní 5žilná. Jazýek obdýlný. Na

tatranských skaliskách. O. hndý. A. fusca, Kit.

Rostlina mén více vlasatá. 21.
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21. Lat rozvláily, stejný, s 5— 8 vtvemi v peslenu.

Plod na špici holý. Klásky 4kvté. Zevnitní lupina

5žilná, s osinou nadhbetní. Stéblo vždy jednotlivé', štíhlé,

volné', 1 — 2 st, zvýší. Listy ploché', na líci mkkovlasé.

Plevy 1— Sžilné ; hoejší vejcít kopovitá , se zlomenou

nadhbetní osinou. Osa vlasatá. Klásky zlatozelené,

lesklé , nkdy fialov asené. Na tuných lukách, mezi
v v

kovím, Cn. Cc. O. žlutavý. A. flavescens. L. .

Lat tém hroznatý, stejný, se 4— 5 vtvemi v pe-
slenu. Plod na špici vousatý. Klásky 2— Skvlé. Kratší

vtviky 1 -, delší 2klasé. Dolejší listy a pošvy vlasaté.

Stéblo 1—2 si. zdélí. Pošvy trochu stlaené. Na konci

stojící kvítek neplodný. Plevy kopovité, prozracné, útlé.

Zevnitní lupínka oste tená, 5žebrá, 3— 5zubá, s osi-

nou hbelní. Osa vlasatá. Na lukách ; obyejný. Kv.

n. O. pýitý. A. pubescens. L.

34. Beckmannia. Housenec.

Lat klasovitý, dole ze složených, nahoe z je-

dnoduchých, jednostranných, stídavých klásk sesta-

vený, zelený. Klásky 2kvté.

Stéblo pímé, hladké, 1—2 st. zvýší. Listy 2 až

3 árek široké. Plevy opak srdité, po stranách ba-
kovil klenuté. Zevnitní lupina v osten vybíhavá. Na

bažinatých lukách , v Slezsku, v Uhích pi Tise, v Ba-

at. n. (Cynosurus erucaeformis ; Phalaris.) IIL 2.

H. kezovitý. B, erucaeformis. Host.

35. Brachypodium. Zwenke, Váleka.

Hrozen dvouadý. Klásky jednotlivé na ústupkách

osy, krátce stopené, válcovité , 5 - neb vícekvté.

Plevy kratší než kvítky. Zevnitní lupina s 3, v

širokou osinu sbíhajícími žilami ; vnitní po kraji he-
' benit brvitá. IIL 2. Mrvka Pr.

Klas pevislý. Osiny delší lupínek. Listy volné. Stéblo

3—5 st. zvýší. Koen vlásenitý. Hrozen v oblouk

sehnutý. Klásky hned holé, hned mkkovlasé. Rostlina
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slab tmavozelená. V krovinách, horách. Cc. Srp, (Bro-

mus pinnatus /?. Lín.) V. lesní.

B. sihaticum. R. et Schult.

Klas pímý. Osiny kratší lupínek. Listy tuhé. Ste'blo

3—4 st. zvýší. Koen plazívý. Hrozen pímjší. Klásky

jako u pedcházejícího. Rostlina jasn zelená. V pase-

kách, na pokrajích les, suchých lukách. Cn. Cc. (Bro-

mus pinnatus, L. Festuca pinnata, Mónch.) V. prapoitá.

B. pinnatum, P. de B.

36. Briza. Zittergras. Teslice.

Lat otevený. Klásky mnohokvté, vejité , ko-

molé. Plevy a zevnitní lupiny vejité, tém srd-

ité, bišnaté, na hbet zaokrouhlené, bezkýlné.

Taneník. III. 2 Ploštková tráva.

Klásky Shranné , 5— Tkvte , visuté' , leskle', tesavé,

komolé. Plevy vtší lupínek , bakovité , velmi tupé,

trochu stlaené, 4— 5žiiné, zelené; na kraji mázdité,

bílé, holé. Zevnitní lupina mkkovlasá, vnitní menší

2k^^'iá. Stéblo ledva 6 palc zdélí, hole. Na lukách,

v^]?jních Uhích, okolo Ptikostel ; v Halící, Bukovin.

n. T. malá. B, minor. L.

Klásky srdit vejité, 5— 9 kvte, holé, lesklé, ze-

lené a fialové, komolé. Plevy menší lupínek, nejvíc

Sžilné. Stéblo 1— 1*/^ st. zdélí, pímé, svrchu nahé.

Jazýek velmi krátký, uatý ; lat zelený do fialová. Vtve
tenké, tesavé. Listy krátké. Na lukách ; obyejná. n.
I. T. prostední. B. media. L.

37. Bromus. Trespe. Sveep.

Lat neb hrozen. Klásky mnohokvté, kopovité

neb válcovité. Zevnitní lupina kýlnatá neb zaokrou-

hlená; s pímou neb zlomenou osinou ze špice. Se-

meník na špici vlasatý. nika krátká, z boku n-
jící. Blizny pernaté, dole z boku vynikající. III. 3.

Stoklas.

1. Osina dole pímá , na špici vyvrácená. Pošva hust
kosmatá. Stéblo 1 ^— lýž st. zdélí , holé. Jazýek
krátký, trochu tupý, mkkovlasý, pozdji roztrhaný. Vtve
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útlé, jednostranné, ke špici hmotnjší. Klásky zdélí palce,

aelenavé, holé, lesklé (nkdy mkkovlasé), 11—15kvté.

Vtší pleva 9-, menši 5žilná. Zevnitní lupina 9žiloá,

2klaná, s osinou podkonecní ; vnitní tupá, celá. Na su-

chých, neourodných lukách ; v Uhích obyejný. Cn.

S. kostrbatý. B. squarrosm.

Osina pímá
;
pošva holá neb ovlášená , zídka ko-

smatá. 2.

2. Pošva hust kosmatá, s rovn odstávavýnii vlasy. Osina

tém lupínek zdélí, pímá. Stéblo do 3 st. zvýší. Ja-

zýek krátký, trochu roztrhaný. Vtve outlé, jednoduché

neb rozdlené. Klásky mén více drsné, lesklé, zelené,

9— 11 kvte. Plevy nestejné, trochu stlaené, vtší 7—9-,

menší 4— 5žilná. Zevnitní lupina tupá, 9žilná, na špici

trochu klaná. Mezi osením, u cest, plotftv; ídce. Kv.

n. (Bromus multiflorus, Willd.) S. mnohokvtý.
B. commutatus. Schrad.

Pošva jen ovlášená, aneb holá. 3.

3. Klásky ke špici širší. Dolejší pleva 1— , hoejší ožilná.

Vnitní lupina hebenit brvitá. 4. eSu

Klásky ke špici užší. 6.

4. Osina stejn dlouhá, s lupinkou. Lat tém jednostranný,

pevislý. Klásky cárkovité, nejvíc kosmaté. Stéblo pod

latem pápeité, do 1 ^/g st. zvýší. Zevnitní lupina 2zubá,

, 7žilná. Na stechách, zdech, skalách, suchých cestách,
v

písitých pahrbcích, v nevzdlávaných rolích. Cn, Srp.

S. stešní. B. tectorum. L.

Osina delší než lupina. 5.

5. Listy ploché, volné, mkké, po kraji, zvlášt k dolejšku

dlouze brvité. Pošvy ovlášené. Stéblo pod latem holé,

jakož i kvítky. Vtve velmi dlouhé, na konci klonivé.

Klásky tém zdélí palce, zelené, fialové neb cervenavé,

5—9kvté. Osina svrchu purpurová. Hoejší kvítky

obyejn neplodné. Pi cestách, zdech, plotech, rumech,

ouhorech. Kr. Srp. S. jalový. B. sterilis. L.

Listy mén ovlášené, nkdy holé; rovnž i pošvy.

Stéblo 1 si. zdélí, holé. Osina svrchu purpurová. Na
neourodných prostorách , velmi malý a chudokvtý ; v

Cechách. Kv. n. S. madritský. B, madritensis.
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6. Dolejší pleva 1 -, hoejší 5žilná. Vnitní lupina na

kraji krátce, útle ovlašená 7.

Zevnitní pleva 3 — 5žilná , vnitní 5 - i vícežilná.

Vnitní lupínka na kraji hrebenit brvitá. 9.

7. Lat pevislý, vtvitý. Listy ovlašene', kosmaté, velmi

dlouhé. Pošvy ovlašene. Klásky stlaené, mkkovlasé.

Osiny kratší lupínek. Klásky 7— 9 kvte. Zevnitní

lupina 2zubá, s 3 patrnými a 2 neznanými žilkami*

Stéblo 2— 4 st. zdélí. V hornatých lesích. n. (Festuca

aspera. Mert. et Koch.) S. drsný •, Zitnice. B, asper. Murray.

Lat pímý ; dolejší vtve po 3—6. Stéblo 1 7o až

2 st. zdélí. 8.

Listy ploché, holé. Pošvy holé. Klásky 5— lOkvté,

cárkovité, tém oblé, dlouhé. Kvítky komolé neb krátce

osinaté. Prášníky zlatožluté. Lupínky tupé, bledozelené,

z pedu ervenožlutým páskem znaené. Semeno vou-
v v

sáté. Na lukách, štpnicích, Cn. Cc. (Festuca inermis,

De C.) S. komolý. B. inermis. Leysser.

Listy nákoenní svazenaté , svinuté , nifovité ; stebelní

širší. Dolejší pošvy mkkovlasé ^ hoejší velmi dlouhé,

holé, aneb ídkými vlásky poseté. Klásky zelené, trochu

fialové, stlaené. Vtve 1—2klasé. Osiny pímé, kratší

lupínek, hbetní. Zevnitní lupina 2zubá, 3— 5žilná. Na
pahrbkách, pasinkách, lukách. Kv. Cn. Festuca montana

Savi. Bromus agrestis, Róm.) S. vztýený.

B. erecUis. Hudson.

Poznám. Ti pedcházející druhy poítají nkteí k
Mrvce (Festuca). Jelikož však zde nlka z boku mezi

špicí a stedem vyniká , tedy se právem mohou sem
pipsati.

9. Pošvy holé. Lat otevený, v zralosti odvislý. Klásky

vždy holé. Osina nikdy delší, asto kratší než lupínky.

Kvítky konen rozdlené. Zevnitní lupínka zdélí vnitní,

pod 2klanou špicí osinatá : osina nkdy chybící. Mezi

osetím, obzvlášt ve rži. n. Cc. S. režný. Stoklas.

B. secalinus. L.

Poznám. Píbuzný Sveep holemý má klásky tu holé,

tu vlasaté, osinu zdélí lupínek. Mezi obilím.

B. grossus. Gand.
7
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Pošvy ovlašené. 10.

iO. Klásky oviašené, vejcit obdýlné, šedozelené, 5 až

lOkvté. Stéblo pod lateni obyejn páperité, '/^ »ž

3 si. zdélí ;
jeho lánky kosmaté. Vétve krátké, proto

lat skupený, tlustý, pímý. Osina tém zdélí lupiny.

Listy a pošvy oviašené. Kraj lupínky uprosted vybí-

havý. Na lukách, paslvištích, u cest. Kv. n. S. mkký.
B. mollis. L.

Klásky holé. 11.

1 1 . Kraj lupínky uprosted vybíhavý. Lat otevený, po-

zdji nachýlený. Klásky kopovité, stlaené, zelen a fia-

lov stínkované. Stéblo pod lateni docela hladké, 1 až

IYq st. zdélí. Vtve dlouhé, mnohokvté. Osina dosti

dlouhá, pímá, pozdji ven vyhnutá. Listy a pošvy ovia-

šené. U cest, mezi obilím. Cn. Cc. S. rolní.

B. arvensis. L.

Poznám, Píbuzný Sveep otevený znaí se lalem

rozvlacitjším, klásky širšími, kopovitými, osinami vyvrá-

cenými, krajem lupínky tup vybíhavým, asnjším kvete-

ním, 3krát kratšími prášníky. Mezi osetím, ideji.

B. patulus. M. et K.

Kraj lupiny s obloukem pravidelným. Lat pímý, pi
zralostí stažený, s vtvemi krátkými. Klásky obdýln

vejité, holé. Zevnitní lupínka Tžilná, delší než vnitní.

Osiny krátké, pímé. Listy a pošvy mkkovlasé. Stéblo

svrchu drsné, pímé, 1—2 st. zdélí. U cest, v štpni-

cích, na lukách; ideji. c. Srp. (Bromus pratensis,

Ehrh.) S. hroznitý. B. racemosus, L.

38. Chamagrastis. Zwerggras. Matuška.

Klas jednoduchý, jednostranný. Plevy témé stejné,

ufaté, volné. Lupiny lákovité, po jedné stran ro-

zeklané, posléz rozesané, vlasat brvité, komolé. III. 2.

Stéblo 1—3 palc zdélí, vláskovité, hladké, lesklé,

nahoe cervenavé. Listy žlábkovité, krátké, svinuté, štti-

novité. Dolejší pošvy šupinovité. Jazýek krátký, tupý,

po obou stranách sbíhavý. Plevy obdýlné , kopovité,

kusé, útle štrbené, blavé. Prášníky 2rohé. Na písi-

tých prostorách ; u Prahy. Kv. nc. (Agrostis minima,
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L. Sliirmia minima, Hoppe. Chamagrostis minima, Bork-
haus.) M . jarní. Ch, vrna.

39. Crypsis. Dornengras. Skryténka.

\j Klásek 1kvty: plevy stlaené, nestejné; lupínky
nestejné, vtší plev. Semeno volné, lupinou oba-
lené. III. 2.

1. Stéblo oblé, jednoduché, až nahoru v pošvy obalené.
Pošvy prouhované. Kvítky komolé, Sprašné, zvení nad-
dulé, u vnit trochu podduté. Plevy Ižilné, na kýle
velmi útle tepenité. Rostlina z mládi zelená, pozdji
purpurová, posléz šedá. Na bažinatých lukách ; v Uhích,
Sedmihradsku, Slavonsku. Srp. Zái\ (Heleochlea, Roch.)
S. ocáskovitá. C. Alopecuroides. Schrader.

Stéblo stlaené, vtevnaté. 2.

2. 2 Prášníky. Lat tém klasovitý, polokulatý, s listoví-

tým obalem. Listy odstávavé ; rostlina šedozelená. Kvítky
nachové. Nkdy 4 prášníky. Na bažinatých lukách. Cc.
Srp. (Phleum Schoenoides, Jacq. Antoxanthum aculeatum,
L. Schoenus aculeatus, L.) S. bodlavá,

C. aculeata. Lam.
3 Prášníky. Lat obdýlný, tém klasovitý, dole pošev-

nalý. Podobná S. ocáskovité, však tvrdší ve všech ást-
kách ; listy drsnjší s vlásky krátkými; kratší, více vej-
ité klasy

; ostatn hned jasn hned šed zelená, nkdy
do fialová. Na bažinatých lukách. c. Srp. (Phleum
Schoenoides, L. Heleochloa schoenoides. Host.) S. šá-
šinovitá. C. schoenoides. Lam.

40. Cynodon. Hundszahn. Palekovec.

Klasy prstovit rozpoložené. Klásky jednostranné,
Ikvté, s násadkou k druhému kvtu. Plevy 2 kratší
než lupiny trochu nestejné. III. 2.

Plazivé výbžky. Listy árkovité, dlouze konité, nkdy
ovlašené, po kraji brvité, šedozelené. Pošvy volné, stla-

ené. Místo jazýka ada vlásk. Klásky jednostranné,
okolinaté, 4—7, Osa kivolaká, Shranná, po hranách
drsná Plevy Ižilné. Na lukách, pastvištích, štpnicích.
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c. Srp. Zá. (Panicm Dactylon, L. Digitaria stoloni-

fera, Schrad.) P. plazivý. C. Dactylon. Richard,

41. Cynosurus. Kammgras. Pohánka.

Klas jednostranný, 2adý. Klásky po 2 na vý-

stupkách osy, z nichž jeden 3—5kvtý jest, se zá-

konitými, kýlnatými vnitními lupeny ; druhý prázdný

z hebenitých listen neb plev složený. III. 2.

Klásky osinaté. Listy kopovité, dole objímavé. Lat

slsnný, vejcitý, jednostranný, ledva zdéli palce. Ze-

vnitní lupina ožilná. Na písitých neourodných prosto-

rách; v Chorvatsku. Kv. n. P. ježatá. C. echinatus.L.

Klásky komolé, obdýlné, stlaené. Listy cárkovité.

Hrozen klasovitý, 2adý. Klásky po 2 na každém zubu

osy. Stéblo 1—2 st. zvýší. Lat neb klas hustý. Práš-

níky fialové. Na suchých úlehlích, lukách, pastvištích.

n. c. P. hebenitá. C. cristatus. L
42. Dactylis. Knaulgras. Srha.

Lat lalocnatý, polo-jednostranný, sklubený. Klásky

mnohokvté, kopovité, po jedné stran vyduté, po

druhé vydlené.

Plevy stlaené, vtší 4— 5žílná, menší úzká, Ižilná.

Zevnitní lupina Sžilná, vnitní 2klaná ; zevnitní lupina

kýlovit stlaená, na špici k boku sehnutá, v krátkou

osinu soužená. Stéblo 2—4 st. zvýší. Listy kýlo vité,

tuhé, ostré, dlouhé. Na lukách, u cest. Cn. Cc. III. 2.

S. uzlitá. klubnka, Presl ; íznacka. D. glomerata. L.

43. Elymus. Haargras. Jemenka.

Klas 2adý. Klásky 2—4 na každém výstupku osy,

bokem k ose obrácené , 2—vícekvté. Plevy užší

než lupiny, na zevnitní stran klásku vedle sebe

stojící. III. 2. Vlasatec ; Vousatec ;
eznice.

1. Klásky osinaté. 2.

Plevy komolé. Listy tuhé, svinuté, brázdité, hole.

Klásky mkkovlasé, nejvíc 3kvté, vodozelené, kožnaté.

Stéblo 3— 4 stevíce zdélí. Plevy na kýle drsné, mkko-

vlasé, 4~5žilné, brvité. Lupínka zevnitní na hbet
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brvitá, 5—7žilná , širší než plevy. Klásky nkdy holé.

Na písitých místech ; v Cechách, SIe'zsku. Cc. Srp.

V. písený. E. arenarius.

2. Plevy šttinovite', u dolejška chrupínkami spojené, od-

stávavé. Klásky po páru, 2kvté, nkdy 1 kvte. Ze-

vnitní lupínka drsn bodlavá. Stéblo hladké, t st.

zdélí, pímé neb vstoupavé. Na písitých neourodných

místech, v Uhích. Kv. n. (Elymus crinitus, Roch.)

V. vlasatý. E. caput Medusae.

Plevy árkovit kopovité, nepatrn Sžilné. Klásky

po 2— 3, stopecné, 1—2kvté. Zevnitní lupina 5žilná,

osinatá. Stéblo hladké, 2 st. zdélí, s 3—4 uzly. V hor-

natých lesích. Cn. c. V. evropský. E. eiiropaeus. L.

44. Festiica. Schwingel. Mrvka.

Lat anebo klas. Klásky mnohokvté , kopovité.

Zevnitní lupina kopovitá, neb šídlovil kopovitá,

na hbet oblá, zakonila a v konení osinu souže-
ná ; vnitní útle brvitá. ' Cnlka velmi krátká

; pér-
. naté blizny, které u dolejška kvetu z boku njí.

III. 2. Kostava. Pr.

1. Osina dlouhá. Jazýek bezušetný. 2

Osina krátká neb žádná. Jazýek 2ušetný neb bez-

ušetný. 6.

2. Plevy 1 — Sžilné. 3.

Plevy 4— Tžilné. 5.

3. Lat otevený, volný, na konci pevislý. Klásky malé,

5— 8kvté, kopovité, stlaené, holé, zelené. Listy meo-
vité , dlouze špiaté , holé , 4 árek zšíí , 1 st. zdélí.

Stéblo 2—4 st., ve vod i 6 st. zvýší, holé, 4—Suzelné.

Jazýek velmi krátký, chruplaviný, kusý, náhndý. Ze-

vnitní lupina nepatrn 5žilná; stední žíla v útlou oblou-

cnatou aneb kivolakou osinu vybíhavá. V stinných le-

sích, houštích. Cc. (Bromus giganteus, L.) M. obrovská.

F. gigantea. Villars.

Lat stažený, tém klasovitý. 4.

4. Lat jednostranný , klasovitý , hned nad poslední pošvou

poínající. Stéblo ^^— I Va^**^* ^^^í. Dolejší pleva kratší
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než hoejší. Zevnitní lupina drsná, šídlovit kopovitá,

osinou konitá. Osina dvakrát zdélí lupiny. Koen vlá-

senitý. Na suchých drniskách, písitých místech, suchých

zákopech. Kv, n. (Vulpia, Gnielin. ; Festuca Pseudo-

Myurus, Soyer Willemet). M. ocasná. F. Myurus, W. G.

Lat prostjší
;

pošvy nedosahují latu. Píbuzná pe-
dešle'. M. sveepá. F. bromoides.

5. Pošvy holé. Nejvíc po 2 kláskách. Listy krátké, kon-

ité, ploché. Jazýek krátký, ufatý, brvitý, z mládí celý,

pak roztrhaný. Osa holá, na jedné stran dutá, árko-

vaná, na druhé vydlená, hladká. Zevnitní pleva 7— , vnitní

4— 5žilná, menší. V echách, Istrii, na výslunných pa-

hrbkách. Kv. n. (Bromus distachyos). M. dvouklasá.

F, distachyos. Roth.

Pošvy vlasaté. Hrozen klasovitý, chýlivý. Listy od-

stávavé, ploché, mkké, zelené, krátkými vlásky poseté,

obzvlášt dole. Jazýek njící , tupý , brvitý
,

posléz

roztrhaný. Osa trochu drsná. Klásky tém šedivé,

pímé, mén více mkkovlasé a drsné, pozdji stlaené,

zelenavé , 5 — 9kvté. Plevy konité, vtší 7- , menší

5 — Oxilná. Zevnitní lupina osinatá, s osinou kivolakou

5žilná. U plot, v houštích. Cn. Ce. (Bromus silva-

ticus F. D. ; Bromus gracilis , L.) M. štíhlá.

F. gracilis. Moiich.

6. Jazýek 2ušetný. 7.

Jazýek bezušetný, obdýlný neb uCatý, 16.

7. Kvítky komolé. 8.

Kvítky mén více osinaté. 11.

8. Listy šídlovit svinuté. 10.

Listy širší, ploché. 9.

9. Stéblo 1—2 st. zvýší, v pošvách, veskrz obalené.

Všecky ástky holé. Klásky obyejn 6kvté. Lat jedno-

stranný , trochu odstávavý. Na písinách : v Uhích,

M. poševnatá. F, vagiiiata. Wald. Kit,

Stéblo 2— 4 st. zdélí, tuhé, trochu stlaené. Klásky

4—5kvté, pozdji stlaené. Lat odstávavý, oblý. Listy

árkovité, tuhé, bodlavé. Plevy kopovité, dolejší 1-, ho-

ejší Sžilná. Zevnitní lupina 5žilná. Na nejvyšších

korutanských Alpách. n. Srp. (Anlhoxanthum panicula-
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tum, L. ; Poa spadicea, Koehler.) M. višová.

F. spadicea. L,

10. Stéblo 1—2 st. zdélí, pímé, hladké, tuhé, ke špici

fialové. Listy dlouze konité, po kraji drsné, nahoe
útle vlasaté, pozdji fialové. Pošvy hladké. Jazýek
velmi uíatý, jeho ušty brvité. Lat kvtnatý, tém jedno-

stranný , bledozelený, posléz fialový. Osa a vtve fia-

lové; dolejší vtve po 2— 3, hoejší jednotlivé. Lupina

komolá, aneb krátce osinatá. Na suchých výslunných

pahrbkách, kolem vinicných bud. n. c. M. fialová.

F. amethystina. Host,

Stéblo 4hranné; 1 st. zdélí. Listy velmi tenké, volné,

hladké, mén více drsné. Pošvy trochu stlaené. Lat

odstávavý, ped kvetením stažený, chudokvtý, pímý, tém
krátký. Vtve krátké po 1— 2. Zevnitní lupínka ko-

molá, 5žilná. Na horách, v hornatých lesích. Kv. n.
M, tenkolistá. F. tenuifolia. Sibth.

1 1

.

Koen plazivý, výhonivý, drnitý. Lat v as kvetení otevený.

Klásky obdýlné, 4-—5kvté. Zevnitní lupiny kopovité,

krateji neb dloužeji osinaté. Na lukách, písinách, krajích

lesních; obyejná. Kv. Cn. M. ervená. F. rubrá. L.

Koen vlásenitý, aneb rostlina jinak spoádaná. 12.

12. Listy tuhé, šídlovité, na špici chruplaviné, bodlavé. 13.

Listy mkcí, nebodlavé. 14.

13. Klásky kopovité , krátce osinaté, nkdy komolé. Lat

jednostranný. Stéblo oblé , í — 1 y^^ st. zdélí. Listy

shora trocha kosmaté ; nákoenní velmi dlouhé. Osa

a vtve oste bodlavé. Klásky žlutozelené, 4— Tkvte.

Pleva menší 3— , vtší 7žilná. Semeno u dolejška 2šu-

pinné. Na vápencích, v Baat, u Mehádie. Cn. M. žlu-

tavá. F. flavescens.

Klásky holé, osinaté. Lat jednostranný, chudokvtý.

Listy rovné, pímé, dlouhou , válcovitou, šídlovitou špicí

konité. Rostlina bled zelená , veskrz holá. Na chor-

vatských Alpách. M. bodavá. F. pungens. KU.

14. Stéblo 2—3 st. zdélí. Nákoenní listy velmi dlouhé,

šttinovité ; stebelní ploché. Lat veliký , hojnokvtý,

otevený. Klásky 4— okvté. Zevnitní lupina kopo-
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vitá, mén více osinatá. V lesích, pasekách. Kv. Cn.

M. jinolistá. F' heterophylla. Lam.

Pomamen. Fesluca heterophylla , Haenke: koen vlá-

senitý, husté drništ. Festuca heterophylla. Host: lat

tenký, jednostranný; klásky osinaté, holé, kopovité, 6-

kvté; jazýek obdýlný, tupý.

Stéblo IV2 — 1 st. zdélí. 15.

15. Stéblo 1 st. zdélí-, husté drništ. Lat stažený, pí-

mý. Klásky obdýlné , obyejn 4kvté. Osiná tetinu

délky lupiny dosahující. Listy šttinovité. Koen vlá-

senilý. Na suchých lukách, náspech, u vodních prtok.

Kv. n. (Festuca tenuifolia, Schrader. ; Festuca ovina a.

Koch. Syn.). M. oví. F. ovina. L.

Stéblo 1 — 1 V2 st. zdélí. Lat jednostranný, s vt-

vemi dalece odstávavými. Klásky obdýln kopovité, 4—5-

kvté, vtší než u pedešlé. Osina zdélí polovice lu-

piny. Listy a koen jako u pedešlé. Na lukách, ou-

lehlích, pi cestách. Kv. n. (Festuca ovina, Schrader;

Festuca ovina /?. Koch. Syn.) M. pitvrdlá.

F, duriuscula. L.

Poznnmen. Píbuzná Mrvka sivá rzní se tuhými, vo-

dozeleuými listy a stéblem nkdy erven nabhlým.

Osiny nkdy velmi krátké. F. glauca. Schrad.

16. Kvty osinaté. 17.

Kvty komolé. 24.

17. Stéblo tuhé, mnohými pošvami pokryté. Klásky 2—5-
kvté, obdýlné, k vtvem lnoucí. Listy velmi krátké,

ploché, pevné, drsné, po kraji háckovité, vodorovn neb

vyvrácen odstávavé. Místo jazýcka ádek vlásk. Lat

pímý, zelen a fialkov stínkovaný. Kvítky odstávající,

odpadavé. Plevy vejcit kopovité, blavé, zelenožilné.

Lupina 5žilná, osinatá, dole šttinatá. Koen dev-

natý. Na výslunných, suchých pahorkách; v Uhích,

Slovensku. Srp. Zá. (Agrostis serotina, Willd.). M.

pozdní. F. serotina. Host.

Stéblo mén poševnatéjazýcek krátký neb obdýlný. 18.

18. Listy šttinovité. 19.

Listy aspo stebelní širší. 21.

19. Lat jednostranný. Listy po vrchu mén více kosmaté. 20.
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Lat odstávavý. Klásky 5 — Skvlé, stlaené, selené,

fialov a zlatožlut stínkované. Jazýek obdýlný, tupý,

nkdy trochu špiatý, zídka 2klaný. Zevnitní lupina

kopovitá, 5žilná. Semeník nahoe vlasatý. Stéblo y^—

1

st. zvýší, V skalních puklinách, na píkrých horních

stráních, na štýrských , korutanských , eských Alpách,

na Babíhoe. Cc. Srp. M. peestá. F. varia, Hánke.

Poznám. Píbuzná Mrvka nízká má nižší zrst ; stéblo

jen 6 palc zdélí; lat odstávavý, chudokvtý; klásky

3—4 - , ideji Skvté ; znanji osipaté kvítky než ped-
cházející

;
jazýek na hbet hákovitý, obdýlný ; klásky

hndé. Na rakousk. a štýrsk. Alpách , na Krkonoších,

Cc. Srp. F. pumila. Host.

20. Lat obdýlný, obyejn nachýlený. Klásky Tkvte,

osinaté. Stéblo vztýené aneb málo nahnuté, dole hlu-

boce árkované, nahoe trochu šttinovité. Pošvy hladké.

Jazýek kusý, brvitý. Plevy 1—3žilné. Zevnitní lu-

pina jakož i pleva brvitá. Semeník 2šupinný. Na pa-

horkách, suchých lukách ; v Rakousích, Uhích. Kv. n.
M. uherská. F. pannonica, Wulf.

Lat chudokvtý. Klásky holé, osinaté. Listy bodlavé,

nahoe zpt zvrácené. Ja7-ýek krátký a tupý. Stéblo

pioblé. Na horských lukách, v Rakousku, Uhích. Cn.

Cc. M. bledá. F. pallens. Host.

Poznani. Mrvka tvrdá má tuhé, žlábkovité listy; lat

jednoduchý vztýený; klásky s delšími osinami, vždy

fialov a žlut stínkované; jazýek brvitý; stéblo tém
hranaté, dole zlomené. Na štýrsk. a uhersk. Alpách.

c. Srp. F. dra. Host.

21. Dolejší listy tenké, žlábkovité, drsné. Lat obdýlný,

tém stejný. Klásky obdýlné, krátce osinaté, nejvíc

4kyté, zelen, bíle a fialov barvené. Stéblo témc
oblé, dole hladké, nahoe drsné. Jazýek obdýlný. Ze-

vnitní lupina dole vlasatá , 5žilná. Na marmarošských

Tatrách. c. Srp. M. lípnií. F. poaeformis. W. Kit.

Listy stejné, ploché. 22.

22. Lat tém jednostranný, volný, pevislý. Klásky obdýl-

né, 3— 4kvté, stlaené, krátce osinaté, zelen a bíle,

aneb fialov a žlut stínkované. Listy úzké. Jazýek



154 Trávy.

2klaný. Stéblo 1—2 st. zdélí, tenké, oblé, holé. Na
horách a pahoích korutanských. n. c. M. ochablá.

F. laxa. HosL
Lat odstávavý. 23.

23. Kratší vtve 1 — 2-, delší 3— 5klasé. Stéblo

1— 3 st. zdélí. Lat tém jednostranný, v as kvtií

otevený. Plevy tupé. Zevnitní lupina na špici zubatá, ko-
molá neb krátce osinatá pod špicí. Semeník hladký.

Listy ploché, árkovit kopovité. Na tuných lukách,

píkopech, u cest. n. c. (Festuca pratensis, Hudson.

W. et G.) M. vyvýšená.. F, elatior. L. suec.

Kratší vtve 4-, delší 5 — ISklasé. Stéblo 2— 4
st, zvýší. Lat rozvlácitý. Klásky 4— 5kvté. Lu-

pina komolá neb osinatá pod špicí. Semeník holý. Listy

rovné, árkovit kopovité. Na tuných lukách, mokrých
houštích, na rovinách i podhoích. Cn. Cc. (Festuca

elatior, Smith.) M. rákosovitá. F. arundinacea. Schreb.

Poznám. Mrvka severní rftzní se od pedešlé dlou-

hým jazýkem a 2 šttikami u dolejška kvítk. V Bra-

niborech, pi hlubokých píkopech. F, borealis. L,

24. Stéblo ledva zdélí prstu, velmi tenké. Lat skupený,

ouzký, tenký. Klásky komolé, árkovit. Plevy delší

než lupínky. Listy dole ovlášené. V Uhich. (Festuca

muralis u nkt.) M. španielská. E. calycina.

Stéblo znan delší. 25.

25. Lat rozvlácitý, vztýený neb pevislý, velmi vtevnatý.

Vtve drsné, dolejší po 3

—

A. Klásky 3— Skvlé. Stéblo

3—5 st. zvýší. Zevnitní lupÍRa soužená, pikonitá,
komolá, 3žilná. Semeník nahoe vlasatý. V stinných

lesích, pedhoích. n. c» M. lesní. F. silvatica, Villars.

Lat jednostranný neb hroznitý. 26.

26. Lupina Sžilná. Stéblo hladké, 1 — 3 st. zdélí. Listy

široké. Pošvy drsné. Jazýek tupý, nitkovit roztr-

haný. Vtve ledva drsné, nitovité. Plevy hladké, vtší

3žilná. Semeník stlaený, nahoe vlasatý, dole 3šupinný.

V lesích; v echách, Uhich. n. c. M. trestinovitá.

F. calamaria. Smíth.

Lupina 5žilná. 27.

27. Klasovitý, roztažený, tém chýlivý hrozen. Stéblo 2
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str. zdélí, holé. Jazýek ledva njící, tupý. Hrozen 2—

3

palc zdélí. Osa na hranách hákovitá , stídav dutá a

dupná. Klásky 2adé
,

plochým bokem k ose piti-

sklé, v as kvtu šikmo odstávající. Kvítky válcovité,

bíle a zelen stínkované. Plevy obdýln kopovité; ze-

vnitní 4— 5-, vnitní 1 žebrák Na vlhkých lukách, past-

viskách ; v echách, z daleka Jilku mnoholetému po-

dobná. Kv. Cn. M. jilkovitá. F. loliacea. Curt,

Lat jednostranný, pevislý, volný. Klásky komolé,

obyejn 6kvté, háckovité. Stéblo hladké. Listy dlouhé,

tém žlábkovité, na .hbet hladké, nahoe a po kraji

drsné. Pošvy hladké. Jazýek krátký, tupý. Osa

hladká. Vtve tu i tam outle bodlavé. Menší pleva

1-, vtší 3žilná. Pod semeníkem 2 šupiny. Na ra-

^Itousk. a štýrsk. Alpách. c. Srp. M. pevislá.

F. cernua. SchuUes.

45. Glyceria. Siissgras. Odetnka.

Lat otevený. Klásky 2- i vícekvté, tém válco-

vité, komolé. Plevy a lupiny tupé, s poloválcovi-

tým hbetem. IIL 2.

1. Klásky obyejn 2kvté, árkovité, fialové, stlaené*

Vtší lupina tupá , obdýlná , siln Sžebrá , zlatohndá, s

krajem blomázditým. Pošvy tém stlaené, opuštné,

holé. Stéblo do 2 st. zdélí. Listy 3 árek zšíí.

V píkopech, na behách rybník, u pramen, potok,

bažin. Cn. c. (Aira aquatica, Linn.) O. vodní.

G. aquatica. Presl,

Klásky vícekvté. Lupina 5 — Tžilná. 2.

2. Dolejší lupina slab 5žilná. 3,

Dolejší lupina siln Tžilná. 4.

3. Vtve v as zralosti odstávavé. Klásky 5—Gkvté, ár-
kovité, dív oblé, posléz stlaené. Stéblo 1 — lYo st.

zdélí, šikmo vstávavé. Listy od dola holé, na vrchu

árkované a drsné. Jazýek krátký , obyejn tupý.

Dolejší osy díl polooblý, holý ; hoejší hranatý a drsný.

Koen vlásenitý. V píkopech. n. Zá. (Poa distans,

Lin.) O. rozkladitá. G. distans. Wahlenb.

Vtve v as zralosti stažené. Klásky 5kveté, na špicí
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obyejn namodralé. Koen plazivý. Každá pleva 3žebrá.

U jezer, u moských nábeží. (Poa maritima.) O. po-
moská. G. maritima. M. et K.

4. Stéblo tuhé, vztýené, 3— 6 st. zvýší, trochu stlaené.

Veliký , na vše strany stejn rozložený lat. Klásky

trochu pitlaené , 5— 9kvté. Listy do 4 árek zšíí.

Plevy nestejné, trochu tupé, blýskavé, Ižilné. Zevnitní

lupina obdýln vejitá, tupá, vnitní 2klaná. V stoja-

tých vodách, rybnících. c. Srp. (Poa aquatica.) O.

okázalá. G. spectahilis. M. et R,

Stéblo slabé, položené, asto v vod splývavé, 1 až

4 st. zdéH. Lat jednostranný. Klásky 6— lOkvté,
úzké, dlouhé. Plevy Ižilné. Zevnitní lupina tupá

;

vnitní nco delší, 2klaná. Pi píkopech, vodách, ekách,

od jara do podzimku. (Festuca fluitans, L. •, Poa fluitans,

Schrad.) O., splývavá. Lámanice. G. fluitans. R. Br,

46. Hierochloa. Mariengras. Dvojosinec.

Lat polootevený. Klásky 3kvté; hoejší stední
kvítek obojaký, 2prašný; dva dolejší boní skláda-

jí se ze 2 plev ili lupin, a mají po 3 prášníkách,

však nlek žádných. III. 2. Tomkovice.

Stopeky pod kláskem vlasaté. Obojaké kvítky ko-

molé, dolejší samí kvítek pod špicí krátce osinatý; ho-

ejší kvítek lánkovitou hbetní osinou opatený; klásek

5kvtý. Plevy obdýln vnité, píliš tupé, útle konité,

hoejší 3— 5žilná. Zevnitní lupina užší, mén kosmatá.

Medníky tém okrouhlé. Samí kvítky 2klané. Na ka-
v

menitých lukách, v lesích. Kv. Cn. (^Holcus odoratus,

L. ; Holcus australis, Schrad.) D. jižní.

H. australis, R. et Sch.

Stopeky pod kláskem holé. Klásky Skvté. Obojaké

kvítky komolé; samí komolé neb krátce osinaté. Stéblo

1—-ly^ st. zdélí. Samí kvty 3— , obojaké 2praš-

niné. Plevy astji bylinným ostnem konité , vtší

5— 7-, menší 3— 5žilná. Zevnitní lupina samí stlaená,

5žilná, svrchu kosmatá. Medníky: 2dlné šupiny. Na

vlhkých lukách, písitých trávníkách, hrázech. Dub. Kv.
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(Holcus odoralus repens, Schk.; Holcus borealis, Schrad.)

D. severní. H. borealis, R. et Sch.

47. Holcus. Honiggras. Medynek.

Lat polootevený. Klásek 2—3 kvty; dolejší kvt
obojaký, komolý; hoejší samí s osinou hbetní na
zevnitm' plev. XXIII. 1.

Osina v kalichu zavená, zpt vyvrácená. Listy a

pošvy kosmaté, pápeite'. Plevy s ostnem bylinným.

Hoejší kvt vždy samí, u dolejška ovlašený. Stéblo

j—2 st. zdélí. Koen vlásenitý. Na lukách, vlhkých

pastvištích. n. Srp. M. vlnatý. H. lanatus. S.

Osina njící, kolenatá
,

pod kole'nkem skroucená.

Listy a pošvy aksamitové'. Dolejší kvt obojaký, ko-
molý; samí osinate', dolejší samí 2osinný. Nkdy jsou

oba kvítky obojake', a nkteré' kalichy 3plevé a Skvté.
Stéblo 2—3 si. zdélí, holé, s 3—4 kosmatými lánky.

Koen plazivý. Na lukách, po mezích, po krajích les»

c. Srp. M. mkký. H. mollis. S.

48. Hordeum. Gerste. Jemen.

Klas 2adý. Na každém výstupku osy 3 klásky,

bokem k ose obrácené, 1kvte, nkdy s násadkou
k druhému kvítku. Stední kvt obojaký, boní oby-
ejn jen samí. Plevy užší než lupiny, na zevnit-
ní stran klásku vedle sebe stojící. III. 2.

1. Všecky klásky komolé. Viz Elymus. 43.

Aspo stední klásky osinaté. 2.

2. Hoejší pošvy holé. 3.

Pošvy vlasaté. Viz Elymus.

3. Všecky klásky obojaké, osinaté. 4.

Stední klásky obojaké, boní samí. 6.

4. Zrající klas má 6 vystouplých ad zrn. Kvty obojaké,

osinaté. Seje se. J. šestiadý. H. hexastichon. S.

Zrající klas má sice 6 ad, z nichž však 2 po každ^

stran více vynikají, a jedna hloubji leží. Klasy obo-

jaké, dlouze osinaté. 5.
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5. Zrna plevami z ásti pirostlými opatená. Seje se,

J. obecný. H. nulgare. S.

Zrna holá, nahá. Seje se. (Hordeum vulgare p. coe-

lesle L.) Jemen holý. H. coeleste.

6. Samci kvty komole'. 7.

Všecky kvty osinate'. 8.

7. Obojaké osinaté, stední ady pitlaené *, hranatá zrna

stechovit na sob ležící. Seje se. J. dvouadý.

H. disHchon.

Stední ady odstávavé, osinate'. Široký, jehlanitý klas.

Osiny vjínat rozestené'. Seje se. J. vousatý.

H, zeocrilon.

8. Stéblo ^/j^—2 st. zvýší. Plevy boních klásk ob
šttinovité, drsné, neobrvené. 9.

Stéblo zdélí prstu aneb málo více, na lánkách zlo-

mené, obyejn položené'. Listy a klasy 2krát menší

než pi následujících. Klas eliptiný, asto purpurový,

z hoejší pošvy ledva vyniklý. Všecky plevy drsné;

vnitní pleva boních klásk polokopovitá, ostatní štti-

novité. Na behách severního moe ; na rovinách uher-

ských, v hojnosti. Kv. n. J. pomorský. H. maritimum.

9. Plevy stedních klásk árkovit kopovité, obrvené;

zevnitní šttinovité. Stéblo 1— IV^ st. zdélí. Hoejší

pošvy trochu nadmuté. Klas hustý, vejit obdýlný, ost-

natý, 2 palc zdélí, 2adý. Osa lánkovitá, kehká,

kivolaká. Stední kvt obojaký, tém šedivý, boní
krátce stopené, samí neb prázdné, U cest, na zdech,

na zboeniskách. n. Zá. J. zední. (J. myší.).

H, murinum. L.

Plevy šttinovité. Stéblo vyšší, pímjší, uvrchu nahé.

Klasy užší. Boní kvítky s delšími stopkami a kratšími

osinami. Koen tém bambulovitý (proto i Hordeum

nodosum). Na lukách, pastvištích, u cest. Cn. Cc. J,

luní. H. prafense. fJuds.

49. Koehleria. Koehlerie, Skorpina.

Lat klasovitý stažený. Klásky stlaené, 2- neb

vícekvté. Dolejší pleva kratší než hoejší. Ze-
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vnitní lupina ostnem neb konení osinou opatená.
III. 2. Smélek.

Dolejší lupina konitá. Listy ploché, trávozelené, do-

lejší obrvene'. Pošvy nevlásenite', teba byly zvadlé.

Klásky 2—4 kvte. Lat zelený , i žlutozelený, nkdy
velmi veliký, jehlanitý. Lupiny vnitní 2klané. Pošvy

outle vlasaté. Na lukách, pomezích, u cest, na suchých

pahrbkách. Cn. Cc. (Aira cristata, L. Poa crislata, Roch.)

S. hebenitá. A', cristata. Pers.

' Dolejší lupina ponkud tupá, nkdy maliko špiatá.

Listy modravozelené, holé. Lat cervenavý neb šedofia-

lový. Pošvy jako u pedešlého. Na písinách. Š.

sivá. K. glauca. D. C.

50. Lappago. Stackelgras. Ostrokvf.

Klásky 1kvte; na zádech nadduté, na pedu
ploché.

Stéblo tém stlaené , docela holé , na kolénkách

ohnuté, ležící, 3—4 palc zdélí. Pošvy trochu stlaené,

holé , hoejší velmi dlouhá. Místo jazýka ada vlas.

Hrozen purpurový, dole pošvou obalený. Zevnitní pleva

purpurová, 5žilná, vnitní Ižilná; ostny jejích hákovité.

Lupiny prozrané, Ižilné. V poledních Uhích, v Chor-

vatsku. III. 2. (Cenchrus racemosus, Lin. Trag^us race-

mosus, Desf.) O. hroznatý (Bodloplev).

L. racemosa. W.

50, Leersza. Leersie. Tajnika.

Lat zídka \7chazi zcela z pošvy; dolejší vtve
po 2—3, hoejší jednotlivé. Kvítky komolé, zelenavé,

vždy zavené. Klásky Ikvté, snadno odpadavé. Dv
papírovité, tém stejn dlouhé, komolé lupiny, do-

lejší širší. Listy ploché, cárkovité, dlouze konité,

drsné. Pošvy velmi drsné. Jazýek krátce utatý, na

špici trochu ozubený. Stéblo 2— 3 st. zdélí, lánko-

vitými kosmatými pošvami obalené ; lat odstávavý, s vt-

'

vemi oblounatými. Pi zákopech, behách rybník, na

mokrých lukách. Srp. Zár. III. 2. (Phalaris oryzoides,

L.) T. rýžovitá. L. oryzoides. Sicartz.
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52. Lolium, Lolch. Mylek.

Klas 2adý. Klásky jednotlivé, obma boky od
osy odvrácené, 3- neb vícekvté. Lupiny jen na
hoejším klásku dokonalé ; na ostatních hoejší lu-

pina bud zcela bud zásti zákrplá. III. 2. Jilek. Opilec.

1. Osiny pímé, delší než plevy a lupiny. Stéblo 2— 3

st. zdélí s 4—5 lánky. Klásky 5—Tkvte, zdélí

plev. Jazýek krátký, kusý, útle štrbený. Lupiny 2krát

kratší plev, zevnitní 5žilná. Koen roní. Mezi osetím,

žitem, ovsem, jemenem. Cn. Co. M. opilec.

L, temulentum. L,

Poznám. Píbuzný M. úhledný, znaí se kratšími, vi-

nutými, nestejnými osinami; kalichem delším klásku.

L. speciosum.

Osina ledva nad lupínku njící, aneb chybící, Kopo-
vité kvítky. 2.

2. Pleva nejdolejšího klásku zdéh klásku. Klásky 4—8-'
kvte, obdýlné, o tetinu delší než plevy. Zevnitní lu-

pina vejit kopovitá, krátce osinatá. Stéblo 1— 1^/^
St. zvýší. Koen vlásenitý, roní. Mezi Inem. Cn. Cc.

(Lol. annuum, Bernh.) M. rolní. L. arvense. Wth.

Pleva nejdolejšího klásku polovic tak dlouhá. Zevnit-

ní lupina kopovitá , s krátkou aneb žádnou osinou.

Stéblo 1—2 st. zvýší, šikmo vyvstávající, tém stla-

ené. Kvítky njí ve 2 adách nad iplevým, jen v po-

sledním klásku 2plevým kalichem. Koen mnoholetý.

Na lukách, mezích, u cest. n. Zá. M. ozimý.

L. perenne, L.

53, Melica. Perlgras. Strdivka.

Klásky 1—2kvté, s bakovitými, tém stejn

dlouhými plevami. Plevy komolé, mázdité, posléz

chruplavité. Nad nimi násadka ku kvítku. III. 2.

Strdovka.

1. Dolejší lupina dlouze brvitá. Lat stejný, klasovité

skupený, blozelený, pozdji drumínový. Stéblo 1—

2

si. zdélí, holé. Klásek kopovitý, špiatý, 3kvtý, blý-

skavý. Plevy 5žilné. Násadka k tetímu kvítku ze 3
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prázdných plev a sloupeeka složená. Na horních lu-

kách, skalách, kamenitých pahorkách. n. c. S.

brvitá. M. ciliata. L.

Dolejší lupina holá. 2.

2. Ste'blo 3—4 si. zdélí, drsné. Jazýek šikmo uatý,

po kraji nepravideln klaný. Lat obdýlný, 4— 6 palc
zdélí, jednostranný, skupený, velmi vtvitý. Stopky na

špici stloustlé, pevislé, háckovité. Klásky obdýlnc, ped
kvetením válcovité, nachové, zelen a bíle slinkované.

Zevnitní pleva Tžilná. Dolejší kvítek šedivý, hoejší

stopený, a mezi nimi hruškovitá násadka. V Uhích,
okolo Budína \ na Haliských Tatrách. n. Sr. vy-
soká. M. altissinia. L.

Stéblo kratší. '

3. Dva vyvinuté kvítky v kalichu, tetí nedokonalý. Stéblo

štíhlé, trochu stlaené, nahoe 4hranné, na hranách drsné,

1— i 72 si. zdélí. Pošvy tém 2ízné, stlaené, drsné.

Místo jazýka krátký, blavý, mázditý kraj. Lat hrozno-

vitý. Klásky visuté, vejité, nadmuté. Plevy vejité,

tém 5žilné, holé, nachové; po kraji blavé. Koruna

chruplavitá. Zevnitní lupina Tžilná. V stinných lesích,

mezi ploty. Kv. n. S. chýlivá. Ploštková tráva.

M. niifans. S.

Jeden vyvinutý, druhý nedokonalý kvítek. Lat vtvitý,

jednostranný, dolejší vtve dlouhé. Klásky vztýené,

menší. Plevy konité, vtší 5-, menší 3žilná. Na horách,

v lesích, houštích. Kv. n. S. jednokvtá.

31. uniflora. Retzius.

54. Milium. Hirsegras. Pšeníko.

Lat otevený, bez šttin. Klásky 1 kvte', bez ná-

sadky. Plevy tém stejné, aneb dolejší nco
delší. IIL 2.

1. Kvítky komolé. Lat rozestený, s vtvemi vodorovn

ležícími. Stéblo 2— 3 st. dlouhé, holé. Lupiny kon-

ité, chruplavité. Plevy 3žilné, drsné, tupé. Listy ár-
kovit kopovité. Na lesních lukách, v mladých pasekách.

Kv. n. P. rozkladité. M. effusum. S,

Kvítky osinaté. 2.

(7)
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2. Lat odstávavý, mnohokvtý. Stéblo do 2 str. zdélí, hladké,

tuhé. Pošvy holé. Jazýek krátký, utatý. Kvítky ba-
kovité. Plevy vejcit kopovité, castji 3žilné. Lupiny

zcela hladké a lesklé. Osina zdélí plev. Na trávníkách

;

v Šomodské stolici, v Uhích. (Agrestis miliacea.)

P. mnohokvté. M. multiflorum. CavanilL

Lat odstávavý, chudokvtý, opuštný, volný. Stéblo

do 3 st. zdélí, pímé, na dolejších lánkách kolenaté.

Jazýek krátký, ufatý, po každé stran šttcovitý. Kvty
veliké, bakovité, lesklé, zelen a bíle stínkované. Plevy

ob Bžilné, zevnitní však i 5žilná. Lupínky chrupla-

vité, lesklé, zevnitní dlouze osinatá. Mezi houštmi;

v Uhích. n. c. P. cizotvárné. M. paradoxm. L.

55. Molinia. Molinie. Bezkolenec.

Klásky obyejn 3kvté, komolé. Dolejší lupina

na dolejšku bakovitá, s protaženou špicí. nlky
dole k sob zhlížené na špici semeníka. III. 2. Stéblo

tém bezlisté, nahé, bezuzlé. Koen hlíznat tlustý.

Klásky vztýené, obdýln válcovité. Listy tuhé, pímé,
2—3 árek zšíí. Plevy Ižilné, konité^ hoejší trochu

vtší. Zevnitní lupina Sžilná, vnitní 2klaná. Stopenatá

násadka k tetímu kvítku. Na vlhkých lukách, bažina-

tých pasekách, obzvlášt na horách. c. Srp. (Melica

caerulea, L. ; Enodium caeruelum, Gaud.). Bezkolenec

modrý; Bezuzlice ; Smrdí, Smrdnka, M. caerulea, Mónch.

56. Nardus. Borstengras. Smilka.

Klas jednostranný, 2i:'adý. Klásky jednotlivé, Ikvté
bez plev. Zevnitní lupina šídlovitá, kožnatá; vnitní

mázditá. III. 1. Stéblo tém 4boné, tuhé, šedo-

zelené, v kvtu 2—4 palc zdélí, posléz vyšší. Listy

žlábkovité, šttinovité, dlouze konité, šedozelené, 2— 3

na stéble. Klas štíhlý. Klásky tém šedivé. Na ho-

rách, neúrodných lukách, vesoviskách , rašeliniskách,

bažinách. n. c. S. tuhá; Matušek. iV. stricta. L.

57. Panicm. Fenrdch. Proso.

Iflásky od hbetu stlaené; z pedu ploché, ze
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zadu vypuklé: bu 2kvté, hoejší obojaký, dolejší

samí; bud jednokvté s 3 plevami, z nichž jedna
mže se považovati co násadka ku kvítku. Zevnit-
ní pleva menší než vnitní, nkdy chybící. Lu-
piny chruplavité, kožnaté neb papírovité. nlky
dlouhé. III. 2. Bér; Ježanka; Rosika; Klásecky;
Šlapka.

1. Stopky osinatými šttinami ili obaly, delšími než klá-

sek, otoené. Skupené klasovité laty. Nkdy však jsou

obaly kratší klásk. 2.

Stopky kvtné bez osinatých obal. 6.

2. Šttiny obalové hákovit bodlavé, drsné, lípnoucí. Klas.

skupený, dole asto petržený. Pošvy holé. Místo ja-

zýka ada vlásk v ústí pošvy. Osa hákovitá, k vrchu

tém Shranná. Obal 1 — 3 štty. Plevy mázdité, vtší

tupá, 5žilná; menší konitá, 3žilná. Lupiny obojakého

kvítka chruplavité, lesklé, zevnitní 5žilná. Všudy na

poli, v zahradách. c. Srp. (Setaria verticillata, Palis

de B.). P. peslenovité. (Klásecky). P. verticillatum. L.

Šttiny obalové nahoru obrácené, nechytlavé. 3.

3. Klas válcovitý. 4.

Klas složený, laloitý neb sklubený. 5.

4. Hoejší pleva zdélí polovice lupiny. Stéblo ^/o— 1 st.

zdélí. Stopky velmi krátké, nejvíce 1-, zídka 2kvté.
Obaly žlutavé, 9— 14štté. Prázdný kvítek asto 2-

plevý, jedna pleva bílá. V zahradách, u cest, na úho-

rech. e. Srp. (Setaria glauca P. B.). P. sivé.

P. glaucnm L.

Hoejší pleva zdélí lupínek. Osa hranatá, kosmatá,

brázditá, asto hákovitá. Obaly dole 7-, uprosted

3— 4-, nahoe 1 — 2štté , nejvíce 2kvté. Pošvy

mkkovlasé. Lupínky hoejšího kvítka hladké. Stéblo

2— 6 palc zdélí. Na rolích, v zahradách. Cc. Srp.

(Setaria viridis P. B.). P. zelené. P. viride. L.

5. Klas dvojnásobn složený, laloitý. Lupiny hoejšího

kvítka hladké. Klas vetší než u pedešl<e'i, obyejn
špinav hndý. Šttiny délky nestálé. Stéblo 2— 3 st.

zdélí. V jižní Evrop domovem, u nás tu i tam se

(7*)
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seje, zdivoelé. c. Srp. (Setaria italica, P. B.) P.

vlaské'. P. italicum.-

Klas složený, stsnný, klásky sklubene'. Osa drsná.

Stéblo nahoe drsné, jednoduché neb vtvité. Listy na

špici asto svinuté. Pošvy brvité. Místo jazýka ada
vlas. Dolejší pleva 3-, hoejší 5-, stední 8žilná,

všecky komolé. Zevnitní lupina Sžilná. U cest , na

poli ; v Rakousích, Uhích. c. Srp, (Setaria germanica,

B.). P. nmecké. P, germanicum.

Poznám. Píbuzné Proso skupené (Panicm compa-

ctum, Kit.) v Uhích, Rakousích, má obaly kratší než kvty.

6. Klásky osinaté. 7.

Klásky komolé. 8.

7. Osa hranatá. Vtve stídavé. Kalich 2—3kvtý,

hákovitý. Stéblo u latu hákovité. Místo jazýcka ada
vlas. Vtve žláznatými šttinami opatené. Plevy brvité.

Na rýžových polích, v Banátu. Cc. Zá. P. jezerní.

P. stagninum. Host,

Osa brázditá, kivolaká, 3— 5hranná. Žádný jazýek.

Stéblo tlusté 1

—

1^/2 st. zdélí. Pošvy volné, stlaené.

Vtve dole dlouze ostnité. Klásky 2kvté , nachové,

konité. Menší pleva 3-, vtší 5žilná. Zevnitní lupina

prázdného kvítka háckovitá, 5— 6žilná; stední žilka osi-

natá. Obyejn pi zákopech, v zahradách, rolích. Cc.

Zár. (Echinochloe Crus Galii, P. B. ; Panicm Crus Corvi,

Pers.) P. kuínoha ; Šlapka, Ježatka, P. Crus Galii.

8. Klásky ve mnohých jednoduchých, tém prstnat na

krátké spolené ose upevnných klasech. Klásky po

páru, jeden šedivý, druhý krátce stopecný. 9.

Lat otevený, bez šttin. Dolejší kvítek každého klásku

samci aneb prázdný. 11.

9. Listy a pošvy holé. Kvítky vejité ^ hoejší pleva

rovná lupinkám, dolejší malá neb chybící. Hoejší stopky

obyejn 1 kvte, dolejší 3kvté. V písitých krajích. Cc.

Srp. (Syntherisma glabrum, Schrad,; Panicm Ischaemum,

Schreb. ; Digitaria filiformis, Koehl,; Panicm sanguinale,

"

Poli, ; Pancum lineare, Krock.) Proso holé.

P. glabrum. Gaud..

Listy a pošvy mén více vlasaté. 10.
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10. Stéblo 1—2 stí-, zdélí, volné, šikmo vstoupavé. Osa
fcídlatá. Klásky po 5, odstávavé. Listy a pošvy vla-
saté; vyvýšené punkty na pošvách. Pleva 3— 5žilná, po
kraji vlasatá. Prázdný kvítek holý. Husté drníšt. V ob-
dlávané zemí, v zahradách. V echách se místy seje
pod jménem Rosy. c. Srp. (Digitaria sanguinalis,
Scop. ; Paspalum sang-u. Lam. ; Dactylon sangu. Vili.

;

Phalaris velutína, Forsk. ; Syntherisma vulg-are; Schrad.

;

Oryza bohemica.) P. eské, Rosa, Rosika obecná.

P. sanguinale. L.
Poznani. Píbuzné Proso brvíté, obyejn nco delší

než pedešlé. Kvítky dlouze brvíté. Osa po jedné stran
plochá, po druhé vyvýšen prouhovaná. Plevy 5 — 7žebré.
Na písitých rolích, lukách. c. Srp. (Syntherisma ciliare,

Schrad.; Digitaria ciliaris, Koehl.) P. ciliare. Will.
Osa holá. Listy dole brvíté. Stéblo vstoupavé, hladké.

Kvty stídavé, 2adé. Kalich 2plevý, 5kvtý; plevy
kýlnaté, konité, nestejné. Lupiny konité, kýlovíté; se-
meno volné. Na suchých prostorách, v jižních Uhích.
n. (Cynosurus aegyptius; Dactyloctenium aegyptiacum,
Willd.; Syntlierísma aegypt. Schrad.) Proso egyptské.

P. aegyptiacum.
11. Lat volný, chýlivý, rozvláitý. Listy kopovité, i s po-

švami vlasaté. Místo jazýka ada vlas. Stéblo 1—2
st. zdélí, tlusté, pímé, nahoe hranaté, ,s lánky kos-
matými. Plevy ostnít konité. Klásky vejité, 2kvté,
bakovité, zelené neb nachové. Seje se. (Pan. Mílim,'
Pers.

; Pan. esculentum , Moench.) Proso obecné; p!
pšeniné, Pšeno, Jáhly. p, miliaceum. L.

Vláskovitý, pímý, odstávavý lat. Stopky rovn vztý-
ené. Kalichy hladké, dlouze konité. Pošvy drsné. Listy
dole drsné. c. Srp. P, vláskovité. P. capillare.

58. Phalaris. Glanzgras. Lesknice.

Latlaloitý neb klasovitý. Klásky 1 kvte s 2 šupinami, co
násadkami ke dvma dolejším kvítkm. 1112. Chrastice.

Lat klasovitý. Klásky í kvte. Lupiny s kídlatým ký-
lem, chruplavité, Ižílné. Stéblo Vj— 1 st. zvýší. Pošvy
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volné, hoejší nadmuté. Setá; sem tam i divoká; pvod-
n v jižní Evrop. Cc. Srp. L. ptaí. PA. canariensis, L,

Lat rozestený, lalocitý. Klásky 1kvte. Lupiny s dr-

sným bezkídlým kýlem. Stéblo 1 — 5 st. zdélí, oblé,

holé. Kvítky jednostranné. Klásky zelené, ržov a ble-

dofialov nabhlé, Sžiln. Listy velmi dlouhé, 6—8 á-
rek zšíí. Pi ekách, bažinách. Cn. Srp. (Baldingera,

Fl. der W.) L. trestinová. Ph. arundinacea. L.

Poznám. Píbuzná Lesknice prouhovaná má listy na

podýl zelen a bíle prouhované. (Baldingera pieta, Band-

gras. Pentliky.) . Ph. pieta.

59. Phleuni. Lische. Bojnek.

Lat klasovitý. Klásky Ikvté. Plevytém stejné.Dv
mázdité lupiny. IIL 2.

Pásník. Ocásek'

1. Hrozen klasovitý. 2.

Lat vtevnatý. 3.

2. Hrozen válcovitý, asto 3—6 palc dlouhý, tenký.

Stéblo 1—3 st. zdélí. Osina plevní asi tetinu plevy

obnášející. Plevy pímo ufaté, na kýle šttinovit brvité.

Listy konité, ploché, nkdy skroucené. Jazýek n-
jící, tupý, pozdji klaný. Stopky krátké, 1-, ideji 2—

3

kvte. Plevy 3žilné, na hbet kropenité, drsné. Lupiny

o polovic kratší. Hoejší pošva trochu nadmutá. Na lukách.

n. c. B. luní (Ocásek). Ph. pratense. L.

Poznám. Píbuzný B. uzlitý je nižší, dole položený;

stéblo dole hlíznat nabhlé. Hrozen kratší, nachozelený,

holý. U cest, na neúrodných místech. n. c.
Ph. nodosum. L.

Hrozen vejit obdýlný, zelen fialový. Stéblo ^/g— ly^
st. zdélí, na dolejších láncích kolenaté. Osina zdélí

plev. Plevy rovn utaté , na kýle šttinovit brvité,

fialové. Hoejší pošvy volné, nadmuté. Na Alpách, slez-

ských bolech, Krkonoších, n. c. (Phl. pratense, Schr.)

B. horní. Ph. alpinum. L.

3. Lat válcovitý, stejný. 4.
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Lat obdýlný, opak vejitý, dole soužený ; aneb hroz-

nitý, tém okrouhlý klas. Stéblo až do vrchu listnaté. 6.

4. Plevy klínovité , s bylinným ostnem, drsné. Stéblo

^2— 1 st. zdélí, hladké, pes polovic listy obalené»

Pošvy oblé, holé, trochu drsné. Jazýek cnjící, tupý.

Lat trochu stlaený, tuhý, drsný, zelený. Plevy nahoru

nadmut hranaté, dvakrát tak veliké jako hipinky, 3žilné,

po kraji trochu mázdrité. Lupinky dole krátce vlasaté.

Na písitých rolech, lukách; v echách, Uhích. c. Srp.

(Chilochloa aspera, B.; Phleum panicuíatum; Sm.; PIU.

ventricosum, Moench. ; Phl. viride, Allion.; Phalaris aspera,

Willd. ; Phl. paniculata, Aiton.) B. drsný.

Ph. asperum. Vili.

Plevy kopovité. Lupiny 5žilné. 5.

5. Plevy tupé, šikmo uaté, ostnité. Stéblo do 2 st.

zdélí, tuhé, trochu sivé. Lat zelený. Pošvy oblé, hoejší

nadmutá. Jazýek tupý, ledva njící. Vtévky krátké.

Na suchých písitých místech, u cest : v Slezsku pi
Opav. Cn. Cc. (Phl. Vhalaroides, Koel. ; Phalaris phleoi-

des, Willd.; Phl. Phalaris Pers.) B. Boehmerv.
P. Boehmeri. WiheL

Plevy dlouze konité, na kýle brvité. Koen tém
plazivý. Stéblo 1 st. zdélí a výše, hladké, pes polovici

listy pokryté. Jazýek njící, tupý. Plevy tém stejné,

nachové, Sžilné. Zevnitní lupina 5žilná, vnitní dole ná-

sadkou k osin opatená. Na bolech a pohoích. n. c.
(Thalaris alpina, L.) B. Michelv. Ph. Michelii. Allion.

6. Lat obvejitý, dole soužený. Plevy kopovit kon-
ité, na kýle brvité. Stéblo jednoduché i vtvité,

hladké, tém až k vrchu listnaté. Listy krátké, ploché.

Pošvy trochu nadmuté. Zevnitní lupina na špici ozubená,

nejvíc blavá, zelenokýlnatá. Na písinách; v Hahi, e-
chách. n. c. (Phalaris arenaria, Willd.; Crypsis , Desf.)

B, písený. Ph. arenarium. L.

Hroznovitý, tém okrouhlý lat ili klas. Plevy kopo-
vité, dlouze konité, kosmaté. Koen v starosti devnatý
a hlíznatý. Stéblo položené, 3— 8 palc zdélí, až po
klas tém listnaté. Hoejší pošvy trochu nadmuté. Ja-

zýek krátký, utatý, útle vrubovaný. Plevy v osten
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soužené, 3žilné, blavé, nkdy trochu fialové. Na nej-

vyšších korutanských a štýrských Alpách. Cn. Srp. B.

Gerardv. P/i. Gerardi.

60. Phragmites. Rohrschilf, Palašina.

Lat rozestený. Klásky innohokvté, komolé, kuže-

lovite'. Kvéty na hbet oblé; nejdolejší samí, ostatní

obojaké; stopky dlouze vlasaté. Zevnitní lupina zá-

konitá. III. 2. Rákos, Lat velmi vtvitý, rozložený.

Klásky 4—5kYté. Stéblo 5— 8 st. zdélí. Listy ko-

povité, ploché. Pošvy holé. Místo jazýcka vlasy. Vtve

a ratolestky ii dolejška dlouze blovlasaté. Plevy hndé,

konité, 3žilné. Kvítky na hbet oblé. Lupiny dlouze

špiaté, zevnitní Ižilná, vnitní 3krát menší. U jezer,

rybník, stok, píkop, v lesních bažinách. Srp. Zá.

(Arundo Phragmites, L. ; Arundo palustris, Matth.) P.

obecná; Trest bahnivá. Ph. communis. Trinius.

61. Poa. Rispengras. Lipnice.

Lat otevený. Klásky 2-i vícekvté, komolé. Plevy

a zevnitní lupiny vejité neb kopovité, na hbet
kýlovit stlaené. IIL 2.

1. Místo jazýcka vlasy. 2.

Jazýek obyejný, dlouhý neb krátký, tupý neb ufatý. 4.

2. Klásky 5--9kvté. Lat stejný, v cas kvtu stažený,

pozdji rozložený, vtve dole a na rozvtvích dlouze vlasaté.

Listy ploché, dole po obou stranách šttcovité. Pošvy

tém holé. Klásky stlaené, zelené; plevy Ižilné. Ze-

vnitní lupina Sžilná. Na rolích, vinicích; v Uhích. L.

vlasatá. P- pHosa. L.

Klásky 9-25kvté. 3.

3. Lat stejný, odstávavý; vtve jednotlivé neb po 2, dole

vlasaté. Klásky kopovité, 9— ISkvté, stlaené, lesklé.

Dolejší kvítky odpadavé. Pošvy stlaené; k vrchu vla-

saté. Stéblo 1— 1 '4 st. zdélí a výše. Plevy stlaené,

na kýle drsné, menší" 1-, vtší 3žilná. Zevnitní lupina

3-, ideji 5žilná, na kraji zahnutá a brvitá. V zahradách,

v písité pud. Srp. Zá. (Eragrostis poaeoides, P. B.

;

Brizo Eragrostis. Scop.) L. sliná. Milika.

P. Eragrostis. L.
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Lat stejný, odstávavý; vtve dole vlasaté, však kratší,

krivolake'. Klásky kopovile', však vtší, tupjší, 3- -5
árek zde'lí, 15— 25kvté. Listy delší, tužší, vlasatjší

II vzniku pošev. Na rolích, píscinách, u cest, n. c.
(Eragrostis major ; Bríza Eragrostís, Willd. ; Poa Eragr.

Cavan. ; Poa multiflora, Torsk. ; Bríza oblongata, Moencli.)

L. veleklasá. Milíka. . P. megastachys. Koel.

4. Kvítky dole kosmínou spojené. 5.

Kvítky prosté, volné. 11.

5. Jazýek velmi dlouhý. Lat stažený, tém chudokvtý

;

vtve nanejvýš 3—5 klase. Klásky oddýln vejité^

2—Skvté. Kalich o polovinu menší než kvítko. Osa

a vtve bodlav hákovité. Stéblo 1 st. zdélí. Pošvy

hluboce prouhované a jako listy drsné ; tyto šttino- -

vité, svinuté. Vtší pleva 3žilná. Kvítky dole kosmaté.

Na výslunných polohách Matry, v Uhích. L. drsná.

P, aspera. Rit.

Jazýek kratší. 6.

6. Zevnitní lupina Ižilná. 7.

Zevnitní lupina 5žilná. 8.

7. Jazýek oddýlný, trochu konitý. Lat stažený, na

špici v stranu nachýlený^ vtve po 2, hladké, tenké,

oblounaté. Klásky nejvíce 3kvté. Stéblo Yg— ^ s*^*

zdélí, voln vstoupavé; drništ. Lat hustý, ržový. Pošvy

stlaené, holé. Plevy 3žilné. Na eských, slovenských,

korutanských, štýrských Alpách, na Babíhoe. Cc. Srp.

(Poa flexuosa, Sm.). L. plihá. S. laxa. Haenke.

Jazýek krátký, trochu konitý. Lat stejný, rozlo-

žený, pímý, chudokvtý. Stéblo nad koenem hlíznat

nabhlé, 6—8 palc zdélí. Vtve drsné, po 2—3.

Klásky 4—6 kvte. Pošvy holé, zelené, pi koenu,
hust na sob ležící. Vtší pleva 3-, menší Ižilná.

Na výslunných písitých místech. n. (Poa crispa, Thuill. •,

Poa prolifera, Schm.). L. cibulatá. S. hulbosa, L.

8. Klásky nejvíc 6 (5—9)kvté, kopovité. Lat sku-

pený, asto jednostranný, s vtvemi krátkými a drsnými.

Stéblo 2ízn stlaené, 1 st. zdélí, dole položené. Vtve
po 2— 5. Lupiny nepatrn 5žilné. Na lukách^ pi zdech,

8
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cestách, na stechách. Kv. Cn. (Poa muralis, Wib.)

L. smáknutá. P, compressa^ L,

Klásky 3—5kvté. 9.

9. Jazýek protažený, konitý. Lat stejný, rozložený,

s vtvemi drsnými, po 5. Klásky vejité, 3—4kvté,

stlaené, malé, konité. Stéblo 2—3 st. zdélí, a jako

i pošvy drsné. Zevnitní lupina znan 5žilná. Na pa-

sinkách, lukách. n. c. (Poa scabra, Ehrh. ; Poa pra-

tensis, Roth; Poa dubia, Leers.) L. pocestní.

P, tvialis, L,

Jazýek krátký neb utatý. 10.

10 Stéblo a pošvy holé, hladké, stlaené. Jazýek krátký,

ufatý. Vtve drsné, po 5. Klásky 3—5kvlé. Plevy

stlaené, jedna 1-, druhá 3žilná. Koen plaz ivý. Všudy

rozšíená. n. Cc. L. luní. P. pratensis. L.

Poznám. Odrody: a. Humilis: stéblo stlaené, nízké;

listy krátké, široké; na mokrých písinách. /9. Elatior:

stéblo vyšší; všecky listy široké, sivé; na lesních lu-

kách, y. Heterophylla: stéblo vyšší; dolejší listy svinuté,

stebelní ploché; na suchých lukách a pomezích.

Stéblo, listy a pošvy mén více drsné. Plevy 3žilné.

Zevnitní lupina 5žilná. Jazýek velmi krátký. Klásky

vejit kopovité, nejvíc 5kveté. Koen tém plazivý.

Na bažinatých lukách, pi zdech, píkopech. n. Zá.

(Poa fertilis, Host.; P. polymorpha, Wib.; P. riparia,

WolfF; P. elegans, Haller; P. palustris Koel. ; Poa pra-

tensis, Leers.). L. pozdní. P. serotina. Ehrh.

11. Jazýek, aspo na dolejších pošvách krátký. 12.

Jazýek vesms obdýlný, konitý. 18.

12. Jazýek na dolejších pošvách krátký a tupý, na hoej-

ších obdýlný, špiatý. 13.

Jazýek vesms krátký. 14.

13. Lat stejn rozložený, chudokvtý, s vtvemi jednotli-

vými, jednoduchými, holými. Klásky obdýlné, 4—6 kvte.

Kvty tupé, dole maliko kosmaté, volné. Plevy na špici

holé, hladké. Koen plazivý. Na nejvyšších holech, v

Štýrsku, na Tatrách. n. c. L. nízká.

P. supina. Schrad.

Lat stejn rozložený, opuštný. Klásky 4—Gkvté,
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vejité, stlaené, bledozelené aneb zelené a nachové.

Hoejší pleva 3—5-, dolejší 3žilná. Lupina zevnitní

Ižilná, konitá, na dolejšku hbetu hedbávit kosmatá.

Stéblo do 1 Y2 st. zdélí, vztýené. Listy nákoenní v
svazcích. Koen krátký, šikmý, dole vlásenitý. Hbel
plev zkivený. Na holech a pohoích. n. Srp. L.

horní. P. alpina. L.

. Poznám. Píbuzná L. kopení má tužší listy; klásky

až llkvté; plevy zevnitní 3-, vnitní 1 — 3žilné; lupiny

5žilné, mkkovlasé. Na výslunných pahrbkách; v Ra-
kousích, Morav, Uhích. Kv. n. (Poa collina, Roch.)

P. badensis. Willd.

14. Více položených, co prst dlouhých, tuhých, stla-

ených, pošvami pokrytých, dole astji vtvitých stébel.

Lat jednostranný, tuhý, hustý, se stopkami a vtvemi
zcela krátkými. Vtve a osa hranaté, holé. Klásky tupé,

stlaené. Plevy a lupiny mázdité, tupé, siln žebry ili

žilkami znaené. Klásky kopovité, 3—5kvté. Koen
vlásenitý. Na písinách, neúrodných místech, u cest;

ideji. Kv. n. (Cynosurus durus. Willd. Eleusine dra,
Lam.) L. tvrdá. P, dra. Scop.

Stéblo delší; lat stejn rozložený. 15.

1 5. Jazýek 2klaný. Lat velmi rozestený ; vtve útlé.

Klásky kopovité, 2—3kvté. Plevy 3žilné, na kýle drsné,

hákovité. Vtve vláskovité, velmi dlouhé. Stéblo pes
3 st. zdélí, hladké. Listy árkovit šttinovité, svinuté,

drsné. V lesích abaujvarské stolice. L. prosná.

P. miliacea, Kitaib.

Jazýek celý aneb vrubovaný. 16.

i 6. Stéblo a pošvy 2ízn stlaené, ono 3—4 st. zdelí.

Lat stejný, obdýlný neb jehlanitý. Vtve drsné, po 4— 5,

Klásky obdýlné, vejité, nejvíc Skvté. Kvítky veskrz

holé. Menší pleva 1-, vtší 3žilná. Zevnitní lupina

5žilná, drsn kýlnatá. Ve vlhkých horách ; na Krkono-

ších, Tatrách, Babíhoe. n. c. L. krkonošská.

P. sudetica. Haenke.

Pomam, Píbuzná lipnice zvrhlá znaí se latem roz-
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vláitým, dlouhými vtvemi, stopkami vlnou obrostlými*

V nižších polohách hor ; v Slezsku ; na Babíhoe.

P. hybrida. Gaudin.

Stéblo nižší, více oblé, 17í

17. Lat rozestený, nanejvýš 5 — 6vtvý, s jednotlivými,

3—5kvtými klásky na konci vtviek. Stéblo 1— IV2 str.

zdélí, hladké. Listy ploché, drsné, vztýené odstávavé. Vtve
velmi drsné; klásky vejcit špiaté, zelené a bílé.V ple-

sích; v Uhích. L. chudokvtá. P. depauperata. KU.

Lat asto trochu jednostranný. Vtve po 2 --5, drsné.

Klásky eliptiné, 2—5kvté ; stopky slab kosmaté. Lu-

pina nepatrn žilnatá, pítupá. Listy nad pošvami trochu

asené; nejhoejší list delší než pošva. Jazýek krátký,

asto chybící. Koen výhonivý. Po všech rovinách až

na hory. Cn. Cc, L. hájní. P. nemoralis. L.

Po7Mam. Odrody: Vulgaris : stéblo volné, klásky

1—2kvté^ jazýek hned krátký, hned chybící; lat ble-

dozelený, stéblo hladké; listy volné, tém vodorovn
odstávavé; v lesích. Fertilis: stéblo tuhé, hladké neb
drsné; klásky 3—5kvté; jazýek tu kratší, tu delší;

lat zelenavý; listy volné; na lukách. Maxima: stéblo

tuhé a vysoké; lat jehlanitý, hojnokvtý; klásky 3 — 5

kvte; listy široké; lat zelený; na lukách, píkopech.

P Glauca : stéblo tuhé; lat chudokvtý ; klásky 2kvté
na tenkých, tuhých stopkách; listy vodozelené; na skal-

natých horách, Babíhoe. Montana: stéblo štíhlé; lat

chudokvtý ; klásky veliké, 3—okvlé, na dlouhých ten-

kých stopkách; na skalnatých místech.

18. Klasovitý, vejitý, 2adý hrozen. Stéblo 3—6 palc
zdélí, trochu tuhé, k hoejšku drsné, dole 2kolené.

Listy holé neb málo drsné; stebelní ploché, krátké; do-

lejší svinuté, šttinovité. Pošvy trochu stlaené, mén
více vlasaté. Osa krátce vlasatá. Klásky vejité, stla-

ené, lesklé, 4—5kvté, mode, zelen, hnd a bíle

stínkované. Plevy tém stejné, nejvíc 3žilné ; zevnitní

lupina 5žilná, stední žílka ostnem konitá. Na skalách,

nejvyšších štýrských a korutanských Alpách; Tatrách. Cn.

Srp. (Poa sesleroides, Sturm.) L, dvouadá.

P. disticha. Wulfen.
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Lít jinak spoádaný, stejný neb jednostranný. 19.

19. Listy na dv strany stojící. Osa kivolaká, po bocích

bodlavá. Klásky tém 5kvté, vejité, konité; plevy

3žilné, zákoncité, na kýle bodlavé, jakož i lupínky; ze-

vnitní lupina 5žilná, dole vlasatá. Stéblo dole položené

a koenivé; listy odslávavé, žlábkovité, na kraji a kýle

bodlavé. Lat na špici nachýlený. Na bolech. n. L. kivo-

laká. P- dtstichophylla. Gaud.

Listy jinak sestavené, aneb osa pímá. 20.

20. Klásky Skvté. Lat stejn rozložený, s vtvemi velmi

drsnými. Kvítky tém 5žilné, na dolejšku nahé. Stéblo

a pošvy nahoru, listy k dolejšku drsné; tyto úzké, bo-

dlavé konité. Klásky malé, trochu tupé, 2—Skvté,

zelen, bíle a nachov stínkované. Pošvy hluboce ár-

kované. V Sremsku. L. Kitaibelova.

P, Kitaibeli. Schulf.

Klásky 3— 11 kvte. 21.

21. Lat 2ad jednostranný, zhuštný, tuhý. Klásky cár-

kovité, konité, 5— 11 kvte. Kvty volné, nepatrn

5žilné; plevy kopovit konité, vtší 2— 3žilná. Vtší

lupina na špici stlaená a drsná. Stéblo 3— 6 palc

zdélí, tuhé, trochu smáknuté, veskrz hladké, lesklé.

Listy árkovité, konité, nkdy svinuté šttinovité; na

kraji drsné. Jazýek obdýlný, trochu konitý, posléz

roztrhaný. Osa na hranách velmi drsná. Vtve mají po

jednom klásku na konci. Koen vlásenitý. V jižních

Uhích. Kv. n. (Triticum maritimum. Wulfen.) L. tuhá.

P. rigida. L.

Lat tém jednostranný, rozevený. Vtve hladké, v

as zralosti v stranu nachýlené, jednotlivé neb po 2.

Klásky vejité, 3— Tkvte. Stéblo stlaené, mkké,

ohebné, holé, 1—1 V2 st. zdélí, dole vtevnaté, šikmo

vstoupavé. Menší pleva 1-, vtši 3žilná. Zevnitní lu-

pina tupá, 5žilná, dole trochu kosmatá. Všudy u cest;

pes celý rok kvte. L. jará. P. annua. L.

62. Polypogon. Burstengras, Mnohovouska,

Klásek Ikvétý; plevy pnstejné, stlaené, osinaté;

zevnitní lupina osinatá. Semeno volné. III. 2.
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Osiny tém zdélí plev. Koen plazivý. M. pobežní.

P, litoralis. Sm.

Plevy 2krát zdélí lupínek, blavé, tuhovlasé, dloHze

vlasaté, po kraji hladké. Lupiny holé, lesklé, krátce osi-

naté. Jazýek tupý, obdýlný, krátkými vlásky posetý. Stopky

krátké, tlusté. V Halii, Cechách (?). Kv. n. (Santia plu-

mosa, Saví ; Agrostis panicea, Willd. ; Phleum monspelliense,

Koel. ; Agrostis crinila, Moench ; Phleum crinitum, Schreb.)

M, vlasatá. P. monspeliensis. Desfont.

63. Rotthoellia. Klasec,

Plevy 1—2, na stran stojící. Klásky v dlcích

osy sedící. III. 2.

Kalich 2kvtý; kvty obojaké. Stéblo hladké, kole-

naté, 3—6 palc zdélí. Klas dlouhý; klásky obdýlné.

Plevy na hbet drsné, útle bodlavé. Na slatinných mí-

stech, v Uhích. Kl. uherský. R. pannonica. W. Kil,

64. Schmidtia. Puchyrka.

Lat jednoduchý , volný. Plevy nestejné , vtší

osinatá. III. 2. Jen nkolik palc zdélí. Ve vysycha-

jících rybníkách; v Cechách. c. Zá. (Coleanthus sub-

tilis, Seidl.), r, lackovitá S. utriculata. Presl.

65. Secale. Roggen. Zito (Réz).

Klas 2adý. Klásky jednotlivé, stechovité, bokem
k ose obrácené, stlaené, 3- i vícekvté. Plevy Ší-

dlovité. Zevnitní lupina s kratší neb delší osinou

ze špice. III. 2.

1. Kalich kratší než klásek. Plevy a osiny drsn brvité.

Seté co jarní a ozimé žito. Ž. obecné (Réž).

P. cereale. L.

Udané známky se neshodují. 2.

1. Zevnitní lupina 5žilná, dlouze osinatá. Plevy bílým,

mázditým krajem obroubené a nco kratceji osinaté. Klásky

obyejn 3kvté, šedivé, stlaené. Klas 2adý, 1— l'/^

palce zdélí. Jazýek krátký, útle štrbený. Pošvy holé.

Listy cárkovit kopovité, mén více vlasaté. Stéblo 2str.
v v

zdélí, hladké. V Uhích mezi osením. Kv. Cn. Z.

vlasaté. S. villosum. L.
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Lupina Sžilná, dlouze osinatá ; 2 široké, brvité šupiny

vkol zrna. Plevy úzké, Ižilné, po kraji brvité, každá

dlouze osinatá. Klas 2i'adý. Jazýek krátký, vykou-

snutý, mkkovlasý. Dolejší pošvy vlasaté. Listy na vrchu

mkkovlasé. Stéblo jen nahoe trochu ovlasené. Osa

po kraji vlasatá. Na uherských pustinách, vkol Keke-

metu, Kišteleku. Cn. (Secale silvestre.) Ž. polní.

S. campestre. KU.

66. Seslea. Pchava,

Klas složený, obalený. Obal mnoholupenný. Plevy

nestejné, 2—4kvté. Lupina hoejší 2klan zubatá;

dolejší nepravideln 2zubá, osinatá. IJL 2.

1. Zevnitní lupina 1 osinatá. Klasovitý, tém kulatý,

obalem ili listeny podepený hrozen. Klásky 3kvté,

obdýlné, krátce stopené, stlaené. Listeny 2— 3, u

dolejška klasu široko vejité, duté, nestejn 2— 5 zube,

lesklé. Plevy kopovité, Ižilné. Zevnitní lupina mkko-
vlasá, Ižilná; žilka krátce osinatá. Na skalách nejvyš-

ších Alp korutanských. c. Srp. (Cynosurus sphaeroce-

phalus, Jacq.) P. kulatá. S. sphaerocephala.

Zevnitní lupina Sosinná. 2.

2. Klasovitý, obdýlný hrozen s listeny tupými, brvitými.

Klásky 2— Skvlé. Zevnitní lupina 3— 5osinná, 5žilná.

Plevy stlaené, na kýle drsné, na kraji brvité, krátce

osinaté. Hrozen hustý; klásky krátce stopené, nejvíc

po 2, stlaené, sivé. Na vlhkých kamenitých trávníkách;

na vápenci; bažinatých místech. Dub. Kv. (Cynosurus

coeruleus, Willd. ; Cynosurus cylindricus. Balbi.) P. modrá.

S. coerulea. Arduin.

Klasovitý, vejitý, tém nahý hrozen. Klásky 2kvté.

Lupina 5žilná, Sosinná; osiny delší lupínek; vnitní lu-

pina 2klaná. Na nejvyšších alpských lukách, v Koru-

tansku. n. c. P. útlá. 5. tenella. HosL

Poznám. P. blavá znaí se hroznem bezlistenným;

plevami vejit kopovitými, krátce osinatými ; žlutobílými

lupinami; listy sotva 3 palce dlouhými; stéblem 1— 1 Vj

st. dlouhým. Na tatranských skalách. S.albicans. KU.



176 Trávy.

67. Sorghum, Sorg. Cirok.

Kalich 2plevÝ. Koruna 31upinná, osinatá. Rostlina

s nkterými prázdnými kvty. III. 2. Surok.

1. Kalich kosmatý. Plod kulatý. Lat skupený, vejcitý,

pevislý. V jižních Uhích setý. C. pevislý.

S. cernuum. L.

KaUch vlasatý. Plod smáknutý. 2.

2. Lat hustý, obdýln vejcitý, vztýený. Kalich opak

vejitý, lesklý, trochu vlasatý ; na špici mkkovlasf.

Setý v jižních Uhích. Srp. Zá. (Holcus Sorghum,

L.) C. obecný, S. vulgare.

Lat rozšíený, velmi vtvitý, s vtvemi dlouhými. Pley

obdýlné, konité, mkkovlasé. S pedešlými. C. ca-

kernatý. S. saccharafum,

68. Siipa. Pfriemengras. Kavil.

Lat jednoduchý. Kalich 2plevý, 1kvty. Zevnitní

lupina dlouze osinatá, s osinou konení, lil. 2.

Osina peTÍtá, konení, asto i na stevíc dlouhá. Ko-

en tvrdý. Stéblo Vj^—2 st. zvýší, tuhé, 2— 3uzlé.

Pošvy velmi dlouhé. Jazýek krátký, kusý, pozdji

klaný. Lat 1 — 1^2 ^^^'- zdélí, dole pošvami obalený.

Klásky 6— 8 árek dlouhé. Zevnitní pleva 3— 5-, vnit-

ní 3—4žilná. Lupiny bezžebré ; zevnitní dole vlasaté.

Na suchých písitých místech. Kv. n. K. péitý.

S. pennata. h.

Osina nahá, drsná, asi V^ si. zdélí. Stéblo tlustší,

tužší, víceuzlé. Jazýek obdýlný. Lupiny menší plev.

S pedešlým. n. c. (Stipa juncea Willd.) K. vláskovitý.

S. capillata. L.

69. Trichodium. Straussgras. Vlasatka.

Kalich 2plevý, Ikvtý. Koruna asto llupinná,

menší než kalich, osinatá, na dolejšku šttcem opa-
tená, líl. 2.

1. Stéblo drsné, v pošvy obalené. " Listy vztýené, na
konci mkkoostnité, zídka po kraji svinuté. Jazýek
obdýlný, dlouze konitý. Klásky obdýlné, žlutozelené.

Plevy 3žilné. Zevnitní lupina 2krát tak dlouhou osi-
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nou opatená; na dolejšku lupin 2 šttiky. Koen pla-

^ivý. Na nejvyšších korutanských holecli. (Agrostis

flavescens; Avena aurata, Allion.) V. žlutavá.

T. flavescens.

Ste'blo od pošev volnjší, aneb jiné' známky ne-

shodne'. 2.

2. Lupina 5žilná. Jazýek tupý. Na dolejšku lupiny

1—2 šttce. Vtve me'n více drsné. 3.

Lupina 4žilná , útle vrubovaná , nadzpodení osinou

ozbrojená. Jazýek tupý neb špiatý. Vlasy na dolejšku

lupin ve 4 svazeky spojené. Vtve hladké, tém
Sdíln vidlicnaté. Lat úzký, otevený, obdýlný. Klásky

ervenavé neb drumínové. Stéblo výšky nestálé, na píd

i na stevíc dlouhé. Plevy kopovité. Husté drništ.

Nkdy i vnitní lupina vyvinutá a osinatá. Na kameni-

tých horních hebenech, v roztržinách skalních; na Kr-

konoších, na Snžce. c. Zá. (Agrostis rupestris, Al-

lion). V. skalní. T. rvpestre.

Poznani, Píbuzná V. zanedbaná znaí se vtvemi

Sdíln vidlinatými, mén více drsnými, vláskovitými,

Mivolakýrai ; stéblem tenkým, a jako i listy hladkým;

kalichem dlouze konitým, purpurovým; osinou nadzpodení

;

koenem vlásenitým. Na suchých trávníkách v Uhích.

V. zanedbaná. T. neglectum. Schult,

S. Lat otevený, úzký, chudokvtý, zdélí palce, s vt-
vemi trochu kivolakými, holými, drsnými, dolejšími po
2— 3. Lupina vejit kopovitá, trochu tená, na špici

tupá, 5žilná, 2osinná ze špice, nadto osinou podhbetní

ozbrojená. Plevy vejit kopovité. Jazýek tupý. Husté

drništ, stébla prstu i pídi zdélí. Na skalních strminách

alpských, na horních lukách. c. (Agrostis alpina, Willd.

;

Agrostis rupestris ; Agrostis montana, Pohl ; Agr. festu-

coides, Vili.) V. horní. T. alpinum, Schr.

Lat rozvláily, vejitý, volný; vtve rozevené, drsné,

kivolaké. Lupina 5žilná, vroubkovaná ; osina podhbetní,

do vnit zahnutá. Jazýek obdýlný, tupý, posléz roz-

trhaný
;
pošvy holé. Lat 4—6 palc zdélí, po odkvtu

stažený. Delší pleva na celém hbet, kratší jen na konci

hákovitá. Stéblo 1— Vl-z st. zdélí. Na dolejšku lu-
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piny šttec. Na lukách, pastvištích. c. Srp. (Agrostis

canina, Aut.*, Agr. geniculata, Lam.; Agr. pallída, Schk.)

V. psí. T. caninum. Schrad,

Poznám. V. Kitaibelova má vtve Sdílné, trochu háko-
vité ; kalich konitý, osinu hbetní. Na uherských po-

hoích. T, Kitaibeli, Schult,

70. Triodou. Dreizahn. Trojzubec.

Klásky 3—5kvété; plevy témér stejn dlouhé,

bakovité, bezkýlné. Zevnitní lupina 2klaná, s krát-

kou osinou v polt, III. 2. Klásky zelen fialové. Lat

hroznovitý. Listy a pošvy vlasaté. Stéblo ped kvete-

ním položené neb šikmé, Y^ str. zdélí; v cas kvtu
vstávavé. Na neúrodných Irákách, vesoviskách, lesích.

n. c. (Festuca decumbens, Lín. ; Poa decumbens, Scop.

;

Danthonia decumb., Dec. ; Bromus dec, Koel. ; Melica ri-

gida, Wib. ; Melica dec, Web.; Sieglingia, Bernh.) T.

vstoupavý. T. decumbens. P. de B.

71. Triticum. Waizen. Pšenice. (Zito).

Klas 2adý. Klásky jednotlivé', bokem k ose obrá-

cené, stlaené, 3-neb vícekvté. IIL 2.

1. Plevy bakovité, nadmuté, uaté a zubaté. Zevnitní

lupina ze špice osinatá neb komolá. Druhy seté (Triti-

cum). 2.

Plevy nenadmuté, špiaté neb uCaté, sídlovité neb

kopovité. Zevnitní lupina s menší neb vtší konení
osinou. Divé druhy. Pýr. (Agropyrum). 12.

2. Klásky 2kvté. 3.

Klásky 3- neb vícekvté. 4.

3. Plevy 3zubé. Klásky nejvíc 2kvté, bakovité, ste-
chovit na sob ležící, osinaté

;
jen dolejší kvítek plodný,

dlouze osinatý , neplodný s osinou krátkou. Jazýek
velmi krátký, ozubený. Pošvy zvení Lrvité. Listy

svrchu drsné, dole brvit kosmalé. Stéblo jen na uzlech

trochu kosmaté. V Uhích. n. c. P. jednozrná.

T. monococcon. L.

Plevy vlasaté. Klásky 2kvté, stechovité, mkko-
vlasé, osinaté, dív šedozelené , nachové, pak erné.
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Pošvy hladké, holé. Listy dole brvité, volné, po kraji

útle bodlavé. Stéblo jen na lánkách mkkovlasé; lánky
osy po kraji vlasaté. Tu i tam setá. P. erná.

T. atratiím. Host.

4. Klásky 3—4kvté. 5.

Klásky 5—6kvté. 11.

5. Semeno na hbet vtlaené. Klásky obyejn 4kvté,

osinaté neb komolé, vzdálen od sebe stojící. Osa na

bocích vlasatá; lánky její delší než klásky. Listy tém
žlábkovité, nahoe drsné, na kraji útle bodlavé, jen dole

kosmaté, po kraji brvité. Jazýek brvitý. P. rýžová.

T. Zea. Host.

Semeno jinak spoádané. Klásky skupené neb ste-

chovité. 6.

^. Klásky Skvté, zhuštné, osinaté, drsné, bakovité.

Klas dole spolusložený. Listy kivolaké, hladké. Stéblo

nahoe denovité. ideji setá. P. mnohoklasá.

T. compositum.

Klásky 3—4kvté
;
pravidelnjší klas. 7.

7. Plevy velmi veliké, tém listovité. Lupiny nestejné,

vnitní o polovinu vtší než zevnitní: tato brvitá. Se-

meno velmi dlouhé. Klas velmi dlouhý. Klásky 3-,

ideji 4kvté, trochu drsné, stechovité, osinaté.^ Jen

dva kvítky plodné. Stéblo a listy holé, hladké. Jazýek
kusý. P. polská. T. polonicum.

Plevy, lupiny, semeno jinak spoádané. 8.

8. Jyzýek krátký, po každé stran šttcem opatený.

Klásky široké, vejité, 3— 4kvté, hned krátce, hned

dloužeji osinaté. Klas skupený. Krátké lánky osy. Stéblo

na uzlech kosmaté. Listy žlábkovité, volné a jako i po-

švy drsné. Tu i tam setá v Stýrsku. P. skupená.

T. compactum. Host.

Jazýek nešttitý^ listy holé neb hedbávité; klas 2—4-

adý, stecho vitý. 9.

9. Klásky 3 — 4kvté, bakovité, trochu drsné, stecho-

vité, holé. Prostední kvítek komolý, neplodný. Plevy

vejité. Stéblo na uzlech útle vlasaté. lánky osy po
kraji holé. Listy hedbávité. Pošvy nahoru trochu kos-
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mate, jako i jazýek. P. špaldová; (Spalda; samopše;

tenkel; slovenská rýža). T, Spelta,

Klásky 4kvté, kosmaté neb hole'. 10.

10. Klas 4hranný. Klásky bakovité, hole', stechovité, ko-

molé neb osinaté. Plevy vejcite', konité, pod špicí stla-

ené, na hbet oblé, vydmuté, s tupými žebry. P. obecná.

(Ozimá, hibernum
;

jará, aestivum ; komolá, muticum ; osi-

natá, aristatum.) T, vulgare. Villars.

Klas 2adý. Klásky bakovité, kosmaté, stechovité,

tupé, trochu osinaté, posléz nachové. Listy hladké, velmi

malými vlásky poseté. ideji setá. P. anglická.

T. turgidum,

11. Klásky 5kvté, vejcite široké, osinaté^ osiny 3krát

zdéli klasu. Klas 2adý. Stéblo na uzlech trochu vla-

saté. Listy mkké. Pošvy hladké. Klásky 3krát tak

dlouhé jako dva uzly osní. (Triticum typhinum, Dodon).

P. jecmenovitá. T. hordeifome. Host.

Klásky 5—Gkvté, osinaté, kosmaté. Plevy na kýle

vlasaté. Listy holé, hladké. Stéblo hladké a holé, jako

i pošvy. Jazýek krátký, mázditý , ozubený. Klásky

<ielší než 3 uzly osy. (Triticum durum, Desf.) P. kos-

matá. 2'. mllosum. Host.

Pozn. Následující druhy Gártner pod jménem Agropy-
rum (pýr) spojil a od Triticum odlouil.

12. Zrno nahoe kosmaté, s 2 obdýlnými, dlouze koni-
tými, roztrhanými šupinami. Zevnitní lupina na hbet
árkovaná, tupá neb utatá ; stední árka drsná. Plevy

tupé, po kraji brvité. Klásky mnohokvté, holé neb

krátce vlasaté. Jazýek krátký, holý. Pošvy hladké, br-

vité. Listy nkdy šedozelené, nahoe drsné, tence kos-

maté, nkdy však holé. Stéblo árkované, 1—3 st.

zdélí. Koen plazivý s obdýlnými konitými šupinami.

Na písitých pahorkách, u cest. Cn. Cc. P. stední.

T. intermedium. Host.

Zrno a lupiny jinak spoádané. 13.

13. Plevy osinaté. 14.

Plevy komolé, tupé. 15.

14. Plevy odstávavé, na konci krátce osinaté. Klásky ble-

dozelené, stlaené, osinaté, 3—Okvlé, dvouboné. Stéblo
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nahoe mkkovlasé, vztýené, s dolejškem položeným,

koenivým, vtve ženoucím. Listy vztýené, árkované,

po kraji drsné, povrchu krátkými vlásky poseté. Pošvy

holé. Jazýek velmi krátký, kusý, útle vezaný. Osa

kosmatá, po obou stranách blavá, žlábkovitá a stídavé

zoubkovaná. Koen plazivý. Na suchých slatinných mí-
v v

stech v Peštanské stolici. Cn. Cc. (Bromus cristatus, L.>

P. hebenitá. T. cristatum. Schreber.

Plevy krátce osinaté, 3žilné, tém 5kvté. Lupina

5žilná; osinatá; osina velmi dlouhá, oblounatá, nachová.

Stéblo 2—3 st. zdélí, holé , na kolénkách skivené.

Listy tuhé, na hbet a kraji drsné. Jazýek krátký,

tupý, útle zubatý. Klas 2adý, 2—3 palce dlouhý, po-

zdji na špici schýlený. Koen vlásenitý, mnoholetý. V
lesích, mezi kovím, u plot. Cn. Srp. (Elymus caninus,.

L.) P. psí. , r, caninum. Schreb.

15. Klásky 4— .5kvté. 16.

Klásky 7—llkvté. Plevy velmi tupé, brázdité, tém
Tžilné. Kvítky komolé. Osa hákovitá. Tém plazivý

koen. Na písitých pahorkách, v Rakousích, Cechách.

n. c. (Triticum elongatum, Host. ; Trit. junceum, Schópf

;

Festuca juncea, Moench*, Triticum intermedium, H.) P.

tuhá. T. rigidum. Schrad.

16. Plevy nejvíc 9 (— 11) žilné, tupé, 4— 5kvté. Kvítky

komolé. Osa hladká, v as zralosti na láncích kehká.

Klásky jednotlivé, obdýln kopovité. Stéblo 1*/^— 2 si.

zdélí, holé, na dolejšku položené. Pošvy velmi hladké.

.Tazýek krátký, útle zubatý. Listy na špici svinuté, tuhé,

vodozelené, po vrchu krátce vlasaté, na špici bodlavé.

Na písitých místech; v Istrii. n. c. (Bromus trun-

catus, Scop.) P. sífo\itá. T. junceum. Willd.

Plevy 5žilné, kopovité. Lupiny konité neb tupé, ko-

molé neb osinaté. Listy svrchu útle tené a drsné. Ko-
en plazivý. V houštích, pi plotech, u cest, rolí. n.
c. (Triticum arvense. Schreb). P. plazivá. (Pýr.)

T. repens. L.

Poznám. Jedni poítají ješt i následující: Triticum

subulatum, Schreb. Klásky obdýlné, tém 6kvté; plevy

šídlovité na špici; lupiny krátké, mkkobodlavé, delší
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než plevy ; na rolích, u plot. — Triticum dumetorum,

Honk. Klásky jednotlivé, po páru neb po 3, obdýlné,

5—8kvté; plevy i lupiny krátce osinaté, osiny ledva

zdélí árky ; u plot, mezi kovím. — Triticum Vail-

lantianum, Wulf. Klásky obdýln vejcite', tém 5kvté;

osiny lupin delší než osiny plev ; v zahradách, na trávní-

cích. — Triticum Leersianum, Wulf. Klásky obdýlné,

tém 5kvté*, plevy a lupiny osinaté; klásky nkdy po
3— 3; v zahradách, u plot. (Triticum Sepium, Thuill.)»

X. Jancagineae. Trojhrotité.

72, Scheuchzeria. Scheuchzerie. Hrznice*

Prášníky tenké. Ti semeníky, každý 2semenný.

nlka chybí. Ti dole spojené, 2klasené tobolky.

YI. 3. Nitky tenké. Blizna na boku. Klas 2— 6kvtý.

Prut vztýený , 4—8 palc zdélí , s pošvivými, žlábko-

vitými listy. Koen šikmý, lánkovitý. Na jizerském po-

hoí v echách; Slezsku, Halii, Uhích. H. bahní.

P. palustris. L,

73. Triglochin. Dreizack. Jrojhrotnik.

Nitky velmi krátké; 3— 6 jednosemenných seme-
ník. nlka chybí. Ti neb 6 tobolek na ose; to-

bolky do vnit podélným švem pukavé. VI. 3. Sto-

jatka; Baika Pr.

Plod árkovitý, 3pouzdrý, hladký. Stvol dole hlíznat

nabhlý, 1 st. zdélí, tenký. Listy úzké, árkovité. Kvty
malé, zelenavé, s péitými bliznami. Plody k ose pi-
tlaené. Na mokrých, bažinatých lukách. n., c. T,

bahní. T. palustre. L.

Plod vejitý, 6pouzdrý, brázditý. Prut vyšší, tlustší,

do 1 Ya st. zdéH. Listy árkovité, dužnatjší. Blizny pé-

ité, zpt zkivené. Plody odstávavé. V slatinných ba-

žinách ; v Slezsku, Rakousích, v Uhích od Nezidera až do
Liptova a Spiše. Kv. Srp. T. pomoský.

T. maritimum. L.
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XI. Janceae. Sítovité-

1^. Juncus. Simse. Sítina.

Tobolka 2poiizdrá, mnohosemenná. VI. í. Sítí;

Šáší.

1. Listy šídlovité, stéblu podobné, na dolejšku bezlistými

neb ostnitými pošvami otoené. Stéblo jednoduché. Str-

boul zdánliv na boku, jelikož dolejší listen vzhru ní,

jakoby pokraování stébla. 2.

Listy od stébel rozdílné. 6.

2. Nákoenní pošvy v oblé listy vybíhavé. Strboul tém
konení, pímý. Kališní lupeny nevykroužené, zevnitní

konité ; zdélí tobolky. Semena s mázditým pívskem.
Na moských behách. S. pomorská. J. maritimus. L.

Pošvy bezlisté. Strboul boní. Semena bez pívsk. 3.

3. Strboul 2— lOkvtý, asi v polovici stébla; stopky

obyejn 2kvté. Stéblo nahé, nitkovité, nahoe pe-
chýlené, hladké, 1 st. zdélí. Cípy okvtí kop ovité. To-
bolka krátká, krátce ostnitá. Lupeny žlutozelené. Cnlka
krátká ; blizna ervenavá. astokráte na pošv krátký,

žlábkovitý list. Na bažinatých lukách, rašeliniskách; na

Krkonoších, v Slezsku, Rakousku, Štýrsku. n. c. Sítina

nitkovitá. J. filiformis. L.

Strboul mnohokvtý, v hoejší polovin stébla. 4.

4. Stéblo nahé, hluboce árkované, pouzdit protrhaným

deném vyplnné, štíhlé, modrozelené. Strboulck erveno-

hndý, vztýený. Tobolka obdýln eliptiná, tupá, na
v

špici nepohnutá, ostnitá. Cípy okvtní kopovité. Cnlka
patrná. Prášník 6. Stéblo 2—3 st. zdélí, sivozelené.

Pošvy hned lesklé. Na mokrých písitých místech, u pí-
v

kop, vedle cest. Co, Srp. S. šeromodrá.

/. glaucus. Ehrh.

Stéblo nahé, tuhé, hust denovité. Strboul na všecky

strany rozložený. Tobolka okolo nlky prohloubená. 5.

5. Stéblo bezlisté, hladké. Strboul mnohonásobn slo-

žený, astokrát rozestený. Pošvy bezlisté. Cípy okvtní

kopovité, s prohloubeným kýlem. Dolejší listen na do-

lejšku nabraný. Semeno vejité. Ti prášníky. Na mo-
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krých neúrodných místech, ve zmolách, bažinatých polo-

hách. c. Srp. S. rozestená. J. effusus. L.

Ste'bIo nahé, útle árkované, Strboul mnohonásobn
složený, asto skhibený. Cípy okvtní kopovité, na kýle

neprohloubené. Pošvy bezlisté. Dolejší listen na dolejšku

nadmutý. Semeno obdýlné. S pedešlou. c. Srp. S.

klubinatá. J. conglomeratus. L.

Poznám. Píbuzná sítina baltická znaí se vztýeným
strboulem, delší nlkou, kaštanovými listeny.

/. balHcus.

6. 1—4 kvítky na konci stébla. 7.

etné kvítky v strboulech neb hlavikách. 8.

7. Kvty otoené temi vztýenými šttinovitými listeny.

Stéblo nahé, nifovité, dole pošvami obalené. Nejhoejší

pošva má krátký, šídlovitý, žlábkovitý list. Jazýek blo-
mázditý, rozísnutý. Kvty hndé. Tobolka tmav ka-

štanová, obdýln tupá, s vejitými klapkami. Na Krko-
noších, bolech, u vodopád, ruej. c. Srp. (Juncus

monanthos). S. trojklaná. J. trifidus. L,.

Kvítky obyejn 3 , tolikýmiž mázditými , tupými,

vejitými listeny neb plevami otoené. Tobolka obdýlná,

konitá, delší lupen. Pi potocích na Alpách, v Stýrsku,

Korutanech. n. c. S. trojplevá. J. triglumis. L.

8. Listy žlábkovité, nikoli trubkovité. 9.

Listy trubkovité
,

pepážkami v pouzdra rozdlené.

Kvítky v malých hlavikách na strboulových vtvích. 14.

9. Vtve 1 kvte. 10.

Kvty v hlavikách. 13.

10. Stéblo nahé, tuhé, jako i nákoenní listy. Obaly a

listeny mázdité, blavé; jen nejdolejší obalec nkdy list-

nat zákonitý. Stéblo slab hranaté. Cípy konité neb

pituplé, zdélí tobolek. Listy vodorovn odstávavé, tuhé,
v

Na rašeliniskách. Cc. Srp. S. tuhá. J. squarrosiis. L.

Stéblo listnaté; obaly listnaté. 11.

12. Kališní lupeny velmi tupé, vejit obdýlné, v zralosti

kratší než tobolka , která jest tém kulatá. Strboul

konení, složený, s vtvikami vztýenými. Stéblo tenké,

ohebné, stlaené, 4—14 palc zdélí, listnaté, obyejn
s jedním listem uprosted. Blizny ržové. Na mokrých
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lukách. c. Srp. (Juncus bulbosus L.) S. cibulatá.

J. cotnpressus. Jacj.

Kališní lupeny špiaté, ostnité, 12.

12. Tobolka piokrouhlá, velmi tupá, málo kratší než ka-

lišní luperfy. Strboulové vtve rozevenjší než pi ná-

sledující. Stéblo tém vtevnaté , vidlicnaté , hladké.

Pošvy po kraji bílé. Kvítky jednotlivé. V bažinách,

naplavených písinách. Cc. Srp. S. roní.

J. Tenageja. Ehrh,

Tobolka obdýlná, o hodn kratší než kališní lupeny.

Stopky strboulu vztýené, prodloužené, 2klané. Stéblo

listnaté, 1—12 palc zdélí. Kvty jednotlivé; cípy ko-^

povité, konité. Na mokrých písinách, v píkopech,

na rolích. c. Zá. S. žabí. J. bufonius. L.

13. 1 — 3 hlaviky, 5—lOkvté. Kališní lupeny útle za-

koníte, delší než tobolky. Tobolka tupá, vejitá. Stéblo

nahé, niCovité; 1—4 palc zdélí; 3 prášníky. Na vlh-

kých písinách. c. Srp. S. hlavatá. J. capifatus. Weig.

Hlavika 3— 5kvtá. Vnitní kališní lupeny tupé.

Stéblo nitovité, 4— 5 palc zdélí. Listy tém šídlovité,

šttinovité, svrchu úzce žlábkovité. Uprosted hlaviek

jsou asto malé listnaté svazeky, které koeny pouštjí,

když stéblo leží. V bažinách, spuštných rybnících. c.

Srp. (Juncus supinus, Monch.) S. rašelinná.

J. uliginosus. Roth.

14. Kališní lupeny všecky tup zakulatné. 15.

Aspo zevnitní lupeny konité. Kvítky hndé neb

ernavé. 16.

15. Kvítky a listeny ped kvetením blavé. Strboul vel-

mi složený, s vtvemi posléz zpt zlomenými. Pošvy

na hbet tupé. Stéblo listnaté. Tobolka vejitá, kon-

itá, zdélí lupen. Na rašelinných lukách. c. Srp. S.

tupokvtá. J' obtusiflorus. Ehrh.

Kvty a listeny ernohndé. Vtve strboulu vztýené.

Pošvy na hbet kýlnaté. Listy troubkovité, s patrnými

pepážkami. Strboul konení, složený. Stéblo slab ski-

vené, 1 st. zdélí. V bažinách. c. (Juncus fuscoater

Schreb.) S. horní. J- alpinus, VilL

(8)
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16. Vnitní ti kališní lupeny tupé, o nic delší než ze-

vnitní. Stéblo na dolejšku asto položené , .
listnaté.

Pošvy a listy pioblé, prepažené. Strboul konení, mno-

honásobn sloze; ý, s odstávavými rozevenými vtvemi.

Tobolka krátká, vejcitá, ostnitá, delší než lupeny. Na

mokrých místech, obyejná. c. Srp. (Juncus lamprocar-

pos, Ehrh.) S. lenitá. J. articulatus. L.

Všecky kališní lupeny konité; zevnitní kratší. To-

bolka vejcitá, zobanitá, delší než lupeny. Stéblo tuhé,

pímé, listnaté, štíhlé, do 3 st. zdélí. Pošvy a listy

jako u pedcházející. Na bažinatých lesních prostorách,

vlhkých, neúrodných vesoviskách. c. Srp. (Juncus acu-

tiflorus Ehrh.) J- sihaticus, Reichard.

75. Luzula. Hainsimse. Bika.

Tobolka Ipouzdrá, Ssemenná. VI. 1. Chlupaa.

1. Každá stopka strboulu Ikvtá. 2.

Kvty v malých chomáích neb kláskách. Semena bez

patrného pívsku na hoejším konci. 5.

2. Vtve strboulu vztýené. 3.

Vtve z ásti zpt zlomené, aneb dolejší odvislé. 4.

3. Tobolka zákonitá. Semeno s pímým pívskem. Listy

árkovité, nemnoho pes árku zšíí. V lesích; ideji.

B. Forsterova. L- Forsteri. Dec.

Listy brvité, na dolejšku trochu žlábkovité". Pošvy na

špici vlasaté; strboul vztýený. Stéblo hladké, pímé

neb vstoupavé. Kališní lupeny brvité, konité, žlutavé

jako i lupeny; 3 zevnitní delší. Na korutanských Al-

pách. c. Srp. B. žlutavá. L. flavescens. Host.

4. Vtve strboulu po odkvtu z ásti vyvrácené. To-

bolka pod špicí tupá. Semeno s pívskem srpovitýra

na konci. Listy kopovité, 3—4 árek zšíí, ovlašené

vlásky odpadavými. Stéblo tém oblé, hladké, pímé.

Pošvy hladké. Okvtí kaštanové, s blomázditým kra-

jem. Kališní lupeny vejité, hladké; lupeny nachové.

V lesích hoejších kraj. Dub. Kv. (Luzula vernalis, DC.

Juncus Luzula, Krock.) B. vlasatá. L. pilosa. Willd.

Dolejší vtve odvislé, nkdy i více než 1 kvte. Listy

fém žlábkovité, brvité, široké, po kraji vlasaté. Stéblo
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pímé, do 1 sir. zdélí, tém oblé, hladké. Pošvy ma-
liko vlasaté. Strboul složený. Kališní lupeny dlouze

konité ireb brvité ; lupeny dlouze konité, obdýlné, hndé,
po kraji žluté. Na holech. c. (Juncus intermedius,

Sturm.) B. hladká. L. glabrala. Hoppe.

5. Chomáe 2—5kvté. Strboul složený. Semeno bez

pívsk. 6.

Klásky vejité, více než 4kvté. Semeno dole s ho-
molovitým pívskem. 9.

6. Kališní lupeny ernohndé, patrn ostnité. 7.

Kališní lupeny bílé. 8.

7. Listy ploché, vlasatéj kopovit cárkovité , 3— 5 árek
zšíí, dlouhé, lesklé, pitloustlé. Vtve strboulu do uhlu

rozevené. Hlaviky obyejn Skveté. Pošvy u vzniku

stébla vousaté. Strboul vícekrát složený, delší než listen.

Výška rostliny 1—3 st. Lupeny bodlav osinaté, zdélí

tobolek; vnitní asto ozubené, ke špici nachové. Kališní

lupeny brvité. V horních lesích, pohoích, holech. Kv.

n. (Juncus latifolius, Wulfen.) B. nejvtší.

L. maxima. Dec'
Listy cárkovité, 1—2 árek zšíí, dole vousaté, žláb-

kovité. Vtve mén rozevené ; stopky k vrchu oblou-
naté, 3--4kvté. Jen ústí pošev vlasaté, i toto nkdy
holé. Strboul složený, delší než listen. Stéblo pímé,
hladké, 3—12 palc zdélí. Tyinky 4krát kratší než

jejich prášníky. Cnlka zdélí semeníka. Kališní lupeny

vejité, špiaté; lupeny odstávavé, dlouze konité, er-
venohndé, delší než tobolky. Na Alpách štýrských,

korutanských, slovenských, na temeni Babíhory. Cn. Cc.

B. višová. L. spadicea. Dec.

8.. Kališní lupeny blavé, zakoníte, bez patrného však

ostnu, dosti mezi sebou stejné. Strboul složený, kratší

než listeny; stopky 3—4kvté. Nitky docela krátké.

Stéblo 2— 3 st. zdélí, trochu vstoupavé, poševnaté.

Listy dlouhé, úzké, s dlouhými odpadavými vlasy. Na

výslunných pahorkách, svtlých prostorách les. Cn. Cc.

(Juncus niveus, Krock. ; Juncus angustifolius, Wulf.; Lu-

zula upina) B, blavá; Chlupaiia. L. albida. Dec.

(8)



188 Sífovité.

Lupeny kališní i korunní snhobílé; tylo konité, vnitní

2krát delší. Strboul složený, trochu skupený, kratší

než listy. Hlaviky 5kvté. Dolejší vtve velmi dlouhé.

Na eských a korutanských Alpách. Cn. c. B. snhová.

£. nivea, P.

9. Klásky šedivé, v obdýlný, klonivý klas spojené. Cípy

okvtní ostnité, delší než tobolka, ernohndé, 3 ze-

vnitní vtší. Tobolka oblá, vejitá , ostnitá. Stéblo

^1^— 1 st. zdélí. Nitky o polovic kratší než prášníky.

Pošvy brvité. Na rašeliniskách, na horách mezi ska-

lami; na Snžce, Cn. Cc. B. klasnatá. L. spicata. Dec.

Kvtenství v strbouli. 10.

10, Klásky z ásti stopené, z ásti šedivé. 11.

Strboul vztýený, sklubený. Listy po kraji drsné,

svrchu žlábkovité, na rubu duté, vlasaté. Pošvy vlasaté,

zvlášt u vzniku list. Kališní lupeny obdýlné, dlouze

konité, brvité; lupeny delší než tobolka, na špici vy-

vrácené, nachové. Na Alpách, Tatrách, Sudetech. n. c.
B. krkonošská. L. sudetica. Willd.

11. Vtve strboulu pozdji pevislé. Listy na kraji vla-

/ sáté, pozdji holé. Stéblo 2—6 palc zdélí. Cípy ko-

runy konité, delší než tobolka; tato ostnitá. Nitky

6krát kratší než jejích prášníky. Na pomezích, lukách,

obyejná. Dub. Kv. (Juncus nemorosus) B, ladní.

L. campestris. Dec.

Vtve tuhé. Listy jako u pedešlé. Cípy koruny a

tobolka jako u pedešlé. Nitky tém zdélí prášník.

V hájích, pasekách. Kv. n. B, mnohokvtá.

L. multiflora. Lejeune.

76. Tofieldia. Povrženka.

Okvtí hluboce Gdílné. Prášníky napodýl pukavé.

Tli mnohosemenné, pes polovici slepené tobolky;

semena obdýlná. VL 1.

Meovité listy. Klasy dlouhé, válcovité, hroznaté. Prut

do 2 stev, zdélí, pímý. Listy nákoenní, drništ; prutní

2— 3 kratší. Kvty žluté; pod každým malý, hndý,

3klaný listen. Hrozen 2— 6 palc zdélí. Na slínovi-

tých pahorkách. (Hebelia collina, Gm.) P. kopení.

T. collina. Schult.
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Mecovité listy. Klas vejcit kulatý. Prut Va"! ^^^*

zdélí. Listy trávovité, velmi konité, mnohožilné. Kvty
malé, bled žluté; pod každým 2 listeny, dolejší totiž

obdýlný, hoejší Slaloný, kalichovitý. Na bažinných lu-

kách, na pramenitých pdách; v Slezsku. Cc, Srp. (An-

thericum calyculatum. Lín.; Helonias borealis , Willd.

;

Scheuchzeria Pseudoasphodelos, Scop.) P. zákrovní.

T, calyculata. Wahlenb.

XIl. Colchicaceae. Ocúnovité.

77. Colchicum. Zeitlose, Ocún,

Okvtí nálevkovité s dlouhou trubkou, na jejímž

. konci 6 prášník, 1 semeník s 3 nélkami. Tobolka

nadmutá; pouzdra na špici pukavé. VI. 3. Sirotka ;

Nahá. Jesenka.

Listy ploché, široce kopovité, pímé, zakoníte. Žluto-

hndá kožka na cibuli; cibule ostrá, trpká, jedovatá,

1—2kvtá. Kvt bledo-ržolilakový, do 3 palc zvýšL

Na podzim zjevuje se kvt, listy pak a tobolky na jae.

Na vlhkých lukách. O. jesenní. C. autumnale. L.

Listy kopovit árkovité, vztýené, žlábkovité. Mázdra

cibule ernohndá. Cibule jemnjší, nikoli trpká, 1-,

ideji 2kvtá. Kvt lilakový, tém nachofialový, nižší.

Tobolka k obma koncm špiatá. Cas kvtu a plodu

jako u pedcházející. Na písinách okolo Pešti. O. pí-

sený. C. arenarium, W, Kit.

78. Veratrum. Germer. Kýchavice.

Okvtí hluboce 6dílné. Prášníky pímo 2 klap-

kami pukavé. Ti dole spojené, mnohosem.enné to-

bolky, semena stlaená. XXIIL 1. VL 1.

1. Kvtní lupeny tmavonachové, odstávavé. Hrozen lat-

natý, mnohonásobn složený. Vejilé, asnaté listy. Prut

árkovaný, trochu kosmatý. Prášníky ervené. Listeny

árkovit kopovité, špiaté, velmi dlouhé, delší než

kvtní stopky; tyto plsfnaté. V horních lesích. Cc. Srp.

K. erná. F. nigrm. L.

Kvtní lupeny bílé neb zelenavé. 2.
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2 Kvtní lupeny zelenavé, rozestené, ozubené, delší než

stopky. Hrozen složený. Listeny tém zdélí lupen.

Vtve mkkovlasé. Listy elipticné, žilnaté. Prut 2—4

st zdélí, silný, oblý, trubkovitý, nahoe slab kosmatý.

Koen krátký, silný, uvnit bílý, vlásenitý. Na horních

lukách, bažinatých polohách; na Tatrách, Krkonoších.

c. Srp. Kvte však jen v hoejších krajích. K. zelena.

V. Lobelianum. Bernh.

Kvtní lupeny bílé, rozestené, slopecné, trochu žlu-

tavé, ozubcené. Hrozen tém mnohonásobn složený.
'

Listeny tém zdélí stopek. Prut pes polovici, jakož i

rub list, lupen a stopky kosmaté. Na bolech a po-

hoích, na vlhkých lukách. c. Srp. K. bílá.

V, album. L,

XIII. Tameae. Smldincovité.

79. Tamus. Schmeerwurz. Smldinec.

Dvoudomstvo. Kalich Bdílný. Koruna chybí. nlka
Sklaná. Malvice 3pouzdrá. XXIH. 2. VL 1. Listy srd-

ité, nerozdlené. Prut slabý, hladký, 3-6 st. zdeli.

po vedlejších pedmtech vzhru se pnoucí. Samci kvty

žlutozelené, na volných úžlabiních hroznech; samicí v

boních chomáích. Malvice ervená, posléz ernohndá.

Pi plotech, lesních zásekách; v Uhích. Kv. Cn. S.

obecný. T. communis. L.

XIV. Smilacinae. Bíserovité.

80. Asparagus. Spargel Chest.

Kvty asto 2domé. Okvtí zvonkovité, 6dílné;

6 prášník; 3 blizny. Semeník Spouzdrý, Bsemenný.

VI. 1. Špargl.

1. Kvty obojaké. Dlouhé, pod kvítkem uzlité stopky.

Dvojnásobné palisty. Nízký, bylinný, listnatý, velmi v-

tevnatý prut. V Uhích. Srp. Ch. útlolistý.

A. tetiuifolius. Lam.

Kvty 2domé. 2.
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2. Jednoduché palisty. Listy šídlovité, pólo- a zcela pe-
slenaté. Prut bylinný, vztýený. Kvty úžlabiní, na

boku nad listovými chomáky. Stopky pod kvítkami

uzlité. Lupeny na špici vyvrácené. Listy delší než pi
následujícím. Malvice 3krát vtší. Pi Herkulových lá-

zních; v 'Chorvatsku. Kv. Ch. lesní.

A. sihaticus. W. Kit.

Palisty dvojité. Listy pi samých vtvích šupinaté,

šídlovité. Prut 3—4 str. zdélí, oblý, latnatý. Kvítky

blavé neb žlutozelené, malé, odvislé; stopky uprosted

lenité. Malvice ervené. Prášníky zdélí nitek. Na lu-
•

v v

kách, pi ekách: asto pstovaný. Cn. Cc. obecná.

A. ofpicinalis, L.

81. Convallária. Maililie, Bíser.

Kvty v hroznech koneních neb úžlabiních.

Okvtí Gdílné ; 6 prášník, Malvice 2poiizdrá, Gsemen-
ná. VI. 1. Konvalinka; Lanka; Lanuška; Kokoík;
Líidlo.

1. Prut nahý. Koruna zvonkovitá, bílá, s vyvrácenými

cípy, vonná. Listy vejité, po 2, žilnaté, hladké. Stvol

polooblý. Stopky 1 kvte, listenem podepené. Výška

Y^— 1 stev. V stinných lesích, na lukách. Kv. n. B.

jarní; Konvalinka. C. majalis. L.

Prut listnatý. Koruna nálevkovitá. Kvítky úžlabiní. 2.

S. Listy peslenaté, kopovit árkovité. Prut pímý, hra-

natý, jednoduchý, dole erven kropený, 1 — 2 st. zvýší.

Kvty malé, bílé se zelenavými zoubky. Malvice ervená
neb modrá. Jednotlivé, vtvité, odvislé kvtní stopky

v úžlabikách. Listy po 3— 4 i více. Na bolech, po-

hoích. Kv. n. (Polygonatum vert. Monch.) B. peslenatý.

C. verticillata, L.

Listy stídavé, eliptiné. 3.

3. Prut oblý, do 2 st. zvýší, na špici pevislý. Dolejší

stopky 3— Skvté. Nitky vlasaté. Koruna úzce trub-

kovitá, bílá, zelenozubá. Malvice ernomodrá. Nitky vla-

saté. Listy veliké, vejité, objímavé. V stinných, vlhkých

lesích. Kv, Cn. (Polygon, multiflorum, Mónch) B. mnoho-
kvlý. C. multiflota. L.
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Prut hranatý. 4. ^
4 Stopky dle pravidla 1 kvte. Prut oste hranatý. Nitky

iiolé. Kvty bílé, zelenozubé; zuby vousaté. Listy elip-

ticné tupé, objímavé. Kvt vonný. Malvice modrá. Na

pahrbkách, v houštích. Kv. n. (Polygonatum vulgare-,

Polygon, anceps, Mónch.) B. hranatý^ Kokoík; Lanuška.

C. Polygonatum. L.

Stopky vícekvté. Prut hranatý. Listy dlouze kon-

cile objímavé. Dle postavy mnohokvtému, dle kvtu

hranatému, dle listu jarnímu Bíseru podobný. Koruna

3krát vtší. Malvice ernomodrá. S pedešlými. B. ši-

rolistý.
^- ^afifolia, L.

82: Maianthemum. Schattenblume, Pestupnika,

Kvty v hrozneeh. Okvtí 4- (neb 6) dílné; 4

rneb 6) prášníky. nlka jednoduchá. Malvice 3-

pouzdrá, Ssemenná. VL 1. Stínovka; Lupenice ;
Straí

lahoda. \ , .

Listy srdité, 1-2, stídavé. Okvtí 4dílne-, 4 prá-

šníky. Kvítky obyejn po 2, malé, snhobílé, vonné.

Blizna 2klaná. Zralé malvice ervené, 2— Spouzdré;

pouzdra 1— 2semenná. Kvtenství v konením hroznu.

V lesích. Kv. n. (Convallaria bifolia, L. Smilacina bií.,

Desf.) P. dvoulistá. ii^. bifolium. Dec.

Listy objímavé, po 3, vejit kopovité. Hrozen ko-

není, jednoduchý. Rostlina ledva 3-4 palc zvýšú

Kvty bílé. V haliských lesích. Kv. (Convall. trifolia,

L.) P. trojlistá. ^- trifolium.

83. Paris. EMeere. Vranovec.

Okvtí vodorovn rozestené ,
hluboce Sdílné

;

vnitní cípy 4 užší; 8 prášník; nitky dole rozšíené

a spolu srostlé-, 4 nlky. Malvice 4pouzdrá. VIIL

4. Vraní oko; psí jahoda. Listy v peslenu, široce

vejité. Blizuy nachohndé. Ve vlhkých stinných lesích.

Kv. tverolistý. P- quadrifolia, L

84. Ruseus. Máusdorn. Listnotec.

Dvoudomstvo. Malvice Spouzdrá. nlka 1. Kalich

eiupenný. XXHL 2. VL 1.
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Listy útle špiaté, bodlavé, nahé. Rostlina 1—3 st.

zvýší, vtvitá, vždy zelená. Kvty jednotlivé, krátce sto-

pené, zelenožluté, nkdy 81upenné, z prostedii listu vy-

rostlé. Medník fialový. Malvice ervená. V lesích;

v jižních Uhích. Dub. Kv. L. bodlavý. R. aculeatus. L,

Listy vejit kopovité, dolejší peslenaté. Kvty na

hoejší stran listu malým lístkem podepené. Fialový

obal okolo semeníka. Malvice ervená. Rostlina vždy ze-

lená. V stinných lesích, v Uhích; v Kuchyských, Mo-
danských horách pod Kuglem. Bez. L. jazyný. (Ze-

le). R, Hypoglossum. L.

85. Streptopus. Knoienfuss. ípek.

Okvtí na dn Gdílné ; 6 prášník ; Itupá blizna

;

malvice 3pouzdrá. YI. 1. Babí jahoda. Tobolka ili

malvice mnohosemenná, ervená. Kvty odvislé, bílé.

Stopky 1kvte, kolenaté. Listy objímavé, holé. Prut

vtevnatý. Na horách slezských, uherských, eských.
Cc. (St, distortus, Michaux; Uvularia amplexifolia L.)

C. objímavý. S. amplexifolius. Dec.

15. Liliaceae. Liliovité.

86. Allium. Latích, esnek.

Okvtí hluboce Gdílné, otevené neb zvonkovité,

bez medníku. Tyinky na dolejšku s lupeny a mezi
sebou srostlé; prášníky na stedu hbetu upevnné.
Blizna tupá. Semena hranatá. Kvty toulovité,

1-2 odpadavými listeny podepené. VL 1.

! Toulec mimo kvty pikrývá též maožství malých ci-

bulek. 2.

Žádných cibulek v toulci. 8.

2. Tyinky jednoduché, nerozdlené. 3.

Tyinky 3zubé, aneb stídav Sklané. 5.

3. Lup*eny ervenavé, eliptiné, tupé, na špici vyvrácené.

Stvol oblý, kivolaký, do 1 st. zdélí, hladký, pes po-
lovici poševnatý. Toulec 2klapený, vejitý, obdýlný;
20—40 kvt na nitovitých, ervených, ^^^ palce dlou-

9
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hých stopkách. Na drnovitých pahrbkách a chorvatských

Alpách. c. Srp. . kivý. A. flexum. W, Kit.

Lupeny blavé neb bledozelené. 4.

4. Tyinky delší než koruna. Cípy koruny kusé neb vy-

kroužené, nahoe k sob chýlivé. Stvol listnatý^ listy

rovné. V houštích; v Slezsku. Cc. . rolní.

A. carinatum. Smith.

Tyinky zdéli koruny. Kvtní lupeny tupé, s malou

špicí, blozelené, ervenav neb hnd nabhlé; kvty

dlouze stopené, otevené, zvoncité; stvol listnatý,

1_2 st. zvýší. Listy trubkovité, na vrchu ploché neb

málo žlábkovité, dole vypuklými žilami hranaté, v cas

kvtu obyejn již seschlé. V houštích, na poli, pi

plotech, obyejný. n. c. . domácí. A. oleraceum. L.

5. Listy ploché. 6.

Listy oblé neb trubkovité. 7.

6. Listy široce kopovité; v toulci 20— 30 cibulek. Kvt

bledý, zídka dokonale vyvinutý. Stvol ped rozkvtem

pod toulcem v prsten stoený. Toulec dlouze zoba-

nitý. Tyinky delší než koruna. Rostlina velmi pavá,

pstovaná. Cc. Srp. . obecný. A, sativum. L
Listy rovné, po kraji útle pilovité a drsné. Stvol

pímý. Tyinky kratší než koruna; prostední špico

kratší než sama nitka. Toulec zakonily. Na lukách,

rolích, vlništích. n. . hadí. A. Scrorodoprasuv. S.

7. Listy šídlovité, oblé, trubkovité. Dva krátké listeny,

kratší než toulec. Toulec kulatý, asto bezcibulý. Ty-

inky 3zubé. Pichází zídka do kvtu; kvt lilakový.

Cibulky slouží za úpravu do jídel. Pstovaný. c. Srp.

. ošlejch; Šalota; Šarlota. A ascalonicnm L.
^

Listy polooblé, na vnitní stran k vrchu žlábkovité;

uvnit duté, ped vyvinutím stvolu u vrchu zavit sto-

ené. Toulec skupený. Prášníky delší než koruna;'

stední špice delší než nitka sama. Kvt ržový, i

temn nachový a fialový. Na rolích, úhorech, písi-

tých pahrbkách. n. c. (Allium vineale, Koch.) C.

písený. A. arenarium. S.

8. Koruna krásn žlutá. 9.

Koruna mén žlutá neb jiné barvy. 10.

1
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9. Kvty visuté, žluté, zelenokýlné ; lupeny vejité*

Prášníky delší než koruna. Listy ped kvetením oby-

ejn zvadlé. Toulec ze dvou vyvrácených list slo-

žený, z nichž jeden velmi dlouhý. Na suchých místech,

zdech, skalách. Cc. Srp. . žlutý. A. flavum.

Kvty veliké, žluté. Stvol tém válcovitý, ^/^— 1 str.

zdélí. Listy kopovité, zákoncité, šedivé. Okolík stejn

vysoký. V Uhích. n. c. . zlatý. A. Molij. L.

10. Cibule vejit obdýlná, šikmá, konen odporn hnile

epavá. Stvol 3— 5 palc zvýší, nitovitý; na dolejšku též

tak dlouhými 4— 5 listy opatený, pioblý. Listy štti-

no vité, šídlovité, brvit pilovité, nahoe tém žlábkovité,

dole tém hranaté. Lupeny vykroužené, blavé, na-

chokýlné; stopky kvtní 2krát tak dlouhé; prášníky na-

chové. Okolík 10— 30 kvétý. V Uhích okolo Budína,

na kamenitých místech. Srp. . šttinovitý.

A. setaceum. W, KU.

Udané známky se neshodují. 11.

1 11. Prášníky jednoduché, nerozdlené, bezzubé. 12.

Prášníky 3zubé. 13.

12. Listy eliptiné, široké, stopené. 13.

Listy árkovité, kopovité neb trubkovité. 14.

13. Stvol oblý, k hoejšku hranatý, od dolu listnatý. Listy

krátce stopené, kopovité neb eliptiné, ploché, obyejn
po 3. Jeden listen. Toulec kulovatý. Kvty žlutobílé

neb zelenobílé. Prášníky delší než koruna. Cibule síCo-

vitou šupinou potažená. Na horních lukách. c. Srp.

C, odný. A, Victorialis. L.

Stvol tup Shranný, nahý, 1 — i^/.j, st. zdélí. Listy

dlouze stopené, eliptiné kopovité. Jeden listen. Toulec

8—12kvtý. Kvty bílé. Prášníky kratší než koruna. Ci-

bule eliptiné válcovitá. V stinných lesích. Kv. Cn. C,

planý. A. ursinum. L,

14. Listy ploché neb kýlnaté, mén více široké. 15.

Listy trubkovité neb oblé. 32.

'15. Stvol 2nzný. 16.

Stvol pioblý. 18.

='16. Obal a okolík na vrchu tém rovný. Stvol u vrchu

árkovaný , hranatý , tém 4hranný. Listy árkovité,
9*
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delší než stvol, 2krát tak široké jak pi následujícím^

narubu 5žilné-, stední žíla vyniklá, ostrou hranu psobící.

Toulec mázditý, bílý. Lupeny nachoervené neb fialové.

Plod bílý. Prášníky zdéií koruny. Na vlhkých lukách

i na vrchách. c. Srp. (Allium angulosum, Matt. Kr;>

. hranatý. ^« acutangulum. Schrad.

Toulec a okolík na vrchu oblý neb dutý. 17.

17. Stvol polooblý, 2ízný, nachový, V2 st. zvýší. Listy

árkovité, ploché, trávovité, kratší než stvol, tupé. Toulec

malý, prozraný, 2rohý; okolík polodutý. Stopky krátké,

nachové; lupeny seschlé, cervenavé, pímé, vejité,

3 vnitní vtší. Prášníky šídlovité, 2krát delší než ko-

runa, žluté. Na skalnaté pd ;
pi Vltav. n. c.

. chlumní. -4. montanum. Schmidt.

Stvol u dolejška dvma vypuklými árkami hranatý,-

holý. Listy árkovité, rovné, bezkýlné. Toulec okrouhlý*

Prášníky delší než koruna. Lupeny ržové, žlábkovit

vehnuté. Na výslunných skalách, kamenitých pahrbkách;

v echách, Slezsku, Halící, Uhích. c. (AUium fallax,

Don). . zšedivlý* A. senescens. W. et Gr.

18. Koruna tmavocervená, zelenokýlná, rozevená, vonná.

Cibule stlaená, mnohými menšími cibulkami obsazená.

Okolík 100- i vícekvtý; stopky palce zdélí. Stvol

3—4 st. zvýší. Listy i st. zdélí, palce zšíí, po kraji

drsné. Mezi osetím, v jižních Uhích. c. . ernona-

chový. A. atropurpureum. W» KiL

Koruna žlutavá neb blavá. 19.

19. Cibule veliká, množitá, mnohými menšími obklíená.

Listy koenní veliké, ploché, tém mecovilé, kopovité,

nejvíce po 4. Toulec veliký, hustokvtý. Koruna blavá,

lupeny zelenožilné. Nitky na dolejšku srostlé. Semeníky

erné. V Rakousích. n. c. (All. multibulbosum. Gouan.

Allium monspessulanum). . erný. A. nigrm. L.

Cibule jednoduchá. 20.

20. Toulec velmi dlouhý, 21istý, asto delší než stvol.

Stvol obyejn 1 st. zdélí. Listy 2—3, tém stvolu zdélí,

árkovité, trochu útlé vrubované, dole hranaté. Koruna

žlutavá-, lupeny na kýle a kraji hndé, uvnit dole bílou

mázdrou spojené. Tobolka tup 3hranná, 3pouzdrá, 2se-r
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menná. Protivn pavý. Na vápencích, v Banát, okolo

Herkulových lázní. c. . hndý. A, fusctim. W. Kit.

Okolík fémr kulatý. 21.

21. Koruna žlutobílá do zelena; lupeny elipticné, tupé,

zevnitní kratší. Nitky šttinovite', 2krát delší než koruna;

stopky sotva 3 árek zde'lí. Stvol oblý, s jednou hranou,

na píJ dlouhý. Listy cárkovite', tupé', zdola 5— Tžilné,

trochu široké, po 3, kratší stvolu. Na holech, v Cho-
v

vatsku. Srp. C. bložlutý. A. ochroleucum. W. Kit.

Koruna bílá do ervena; lupeny vejité, konité, 3 ze-

vnitní kratší. Nitky šídlovité, dvakrát zdélí koruny. Stvol

nahý, tém pioblý. Listy konité, žlábkovité, u dolejška

pošvaté, árkovité, kýlnaté. Toulec 2kiapený, nejvíc er—
venavý. Tobolka vejitá, tupá. Na vlhkých lukách ; v Ra-

kousích. Cc. Zá. C. vonný. A* suateolens.

22. Koruna ervená neb lilaková. 23.

Koruna zelená neb bílá. 25.

23. Prášníky kratší než koruna. Listy árkovit kopovitó,

oblé, trubkovité. Stvol bezlistý, 6— i O palc zdéli, jen

na dolejšku maliko listnatý. Dva listeny zdélí toulce.

Okoiík kulatý, mnohokvtý. Cibule válcovitá, tenká. Koruna

ržová, blavá, s nachovými žilkami ; lupeny vztýené, tém
A^ejité, u prosted širší. Nitky dole mázdit rozšíené;

prášníky žluté. Tobolka oste hranatá, s boky slab

vtlaenými. Na štýrských a korutanských Alpách; na

behách ek; u nás pstovaný. Cn. Cc. C. pažitka.

A. Schoenoprasum. L,

Prášníky aspo zdélí koruny. 24.

24. Obal malý, vejitý; okolík stejn vysoký; 2 listeny

zdélí toulce; stvol dole listnatý; listy árkovité, polooblé,

'k vrchu na plocho stlaené, trubkovité. Nitky šídlovité,

prášníky lilakové. Lupeny ržolilakové, tém nachoer-

vené, fialokýlné, obdýln kopovité, se špicí zahnutou.

Tobolka tup Shranná. Na pramenitých místech, u ruej
hor, na Krkonoších, marmarošských a spišských Tatrách.

n. c. . sibiský. A. sibiricum. Willd.

Toulec velmi dlouhý, šídlovité konitý. Listy tém
oblé, šídlovité, žlábkované. Obyejn 2 cibule. Stopky

yelmi dlouhé, nitovité, opuštné, rozprostené, jen pro-
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stední vztýené. Lupeny jasn nachové, zdélí tyinek.

Na suchých pahrbkách a skalách, Cc. Srp. C. latnatý.

A. paniculatum.

25. Listy oblé, tém Thranné, vztýené. Stvol 2 str.
'

zdélí. Toulec šídlovitý. Kvty visuté , tém zvon-

kovité, špinavobílé, s tupými, prázdnými lupeny. Nitky

jednoduché, tém zdélí koruny; ciilka velmi krátká. ^

V Uhích. c. Srp. . bledý. A. pallens, L»

Listy i stvol u prosted bakovité, trubkovité. Toulec

kulatý. Kvty zelenobílé. Nitky delší než koruna. Gi-

bule obdýlné, množíte. Pstovaný. Cn. Cc. C. zimní

;

zimní cibule. A. fistulosum, S.

26. Listy po vrchu ploché, dole duté. Stvol oblý. Okolík

tém kulatý. Šupiny cibulní sífovité. Prášníky zdélí

koruny. V echách. n. (All. reticulatum?) . sítovitý.

A, strictum. Schrad.

Listy, stvol a jiné známky se neshodují* Tyinky
Sklané s cípy dlouhými. 27.

27. Stvol bakovitý, trubkovitý, jakož i listy. Toulec ku-
latý. Kvty bílé. Cibule na plocho stlaená, žlutošupinná.

Pstovaná. n. c. . Luk; obyejná cibule. A. Cepa. S,

28. Tyinky d:^leko delší než koruna. Listy trubkovité,

polooblé. Stvol 1^—1^2 st. zdélí. Kvty nachoervené,
v mnohokvtém, vejitém toulci. Na skalách, ve vinicích.

Cn. Srp. . kulatohlavý. A. sphaerocephalum, S.

Poznám. Píbuzný esnek stoupavý má ernoervené
kvty. A. descendens. S.

Tyinky ledva delší než koruna. Listy ploché. Cibule

množitá. Stéblo lokte zdélí, i vyšší, až ke stedu listnaté.

Toulec krátký, okrouhlý, roztrhaný. Kvty nachové. Na i

lukách, vzdlávaných místech, rolích, vinicích. n. c. C.

okrouhlý. A. rotundum. L.

Poznám. 1.) Píbuzný esnek divý má 2— 3 malé, er-
vené cibule; stvol 1—2 st. zdélí, kivolaký. Koruna

ernoervená, vejitá; lupeny zevnitní kratší a užší. Plod

tém Shranný, G árkami znaený. Ve vinohradech, po-
lích, v Sremsku. n. A. ampeloprasum. W. KU.

Poznám. 2.) esnek Por, Puri, má cibuli jednoduchou,

obdýlnou, trochu tenkou; stvol oblý; listy ploché, holé,
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na kraji brvité; toulec kulatý, hlavovitý, vetší než u pre-

clešle'ho; kvty blavé neb jasnoervenavé, cervenokýlné;

lupeny na kýle pidrsne'; prášníky kratší než koruny.

V jižní Evrop domovem; u nás pstovaný. n. c.
A. Porrum, 5»

87. Anihericum. Zaunhlume. Plotnice*

Okvtí otevené, bez medník. Stopky lánkovité.

Prášníky z lžka vynikající, prostedem hbetu k nit-

kám upevnné. Semena hranatá. VI. 1. Blozáka.
Kohátka, Presl.

1. Stvol vtevnatý, s 1—4 tenkými, obyejn odstáva-

vými vtvemi; 1—2 st. zvýší, le'm latnatý. Cnélka

pímá, paliko\itá. Koruna bílá, na plocho rozevená;

3 lupeny a 3 prášníky stídav menší. Blizna Shranná,

se stopenými žlázkami. Semeno ernou, kehkou šupi-

nou otoené. Koen krátký, vlásenitý. Na vysokých lu-

kách, výslunních krovnatých pahorkách. Cn. Cc. P. vt-
vitá. A. ramosum. L.

Štvol jednoduchý. 2.

2. Stvol tém 1kvty, zdélí dlan, vztýený. Cibule ob-

dýiiiá^ skivená, Kvt vztýený, nahoe bílý, dole erve-
navý, obyejn 3 ervenavými árkami a žlutým dlkem
na spodku znaený. Tyinky holé. Tobolka Spouzdrá.

Listy koenní, delší stvolu, poloválcovité, nitovité; prutn
v

dole porozšíené. Na Alpách, v Korutanech, Stýrsku, Chor-

vatsku. c. Srp. P. pozdní. A. serotinum.

Stvol hroznovitý, vícekvtý. 3.

3. Listy kopovit árkovité, žlábkované, na tupé špici

duté, 4— 6, zdélí stvolu. Stvol 1 st. zvýší. Hrozen

20kvtý, 3—4 palc dlouhý ; stopky nco delší než kvty,

v as kvtu odstávavé. Kvty sírožluté, rozprostené;

lupeny obdýlne eliptiné, na tupé špici trochu duté. U
Herkulových lázní. Kv. P. sirková.

A. sulphurenm. W. Kit,

Listy ploché; aneb koruna bílá; aneb hrozen 7— 10

kvty. 4.

4. Listy a lupeny ploché. Stvol 1

—

Vj„ st. zdélí. Hro-

zen jednoduchý, 7— 10 kvty. Koruna rozložená, daleko
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v

vetší než u P. vtvité'. Cnlka sehnutá. Na suchých

pahorkách; v Uhích, echách. n. c. P. liliová.

A.Liliago, L\

Listy te'm ploché neb žlábkovite'. Koruna bílá, zvon-

kovitá, lilii podobná. Nitky sehnuté. Koen svazecný,

dužnat vlásenitý. Na suchých místech ; v Halící. (He-

merocalli. Liliastrum, Willd.). P. kínovitá. A. Liliastrum,

88, Asphodelus. Affodil. Kopicho.

Okvtí 6dílné. Tyinky dole rozšíené, se šesti ši-

rokými šupinami semeník pokrývajícími. Tobolka

malvinat^, Spouzdrá. VI. 1.

Stvol nahý, vtvitý. Stopky stídavé, delší než listen.

Listy mecovité, kýlnaté, hladké. Lupeny a stopky bílé.

Prut zdélí lokte, kivolaký. Koen hlíznatý, jedlý. Nitky.

vousaté. V Uhích. Dub. n. K. vtvité. A.ramosus. L.

Stvol nahý, jednoduchý. Stopky zdélí listenu. Listy

árkovíté, kýlnaté, hladké. Kvty bílé, menší než u pede-
šlého. Ve východní Halii, v Podolsku. n. (Asphod.

secundus, Clus.) K. bílé. A. albus. L,

89, Fvlbocodium, Uchthlume, Kobzolec.

Okvétí 6dílné , nálevkovité ; nehty lupen velmi

dlouhé; tyinky na tchto. VI. 1.

Plod nadokvtný. Cibule žene nkolik úzce kopovi-

tých, žlábkovitých list, a 2— 3, nejprv bílé, pak lila-

kové, trochu otevené kvty ; cípy koruny 2krát delší

než tyinky. V lesích, okolo Debrecína. Dub. K. jarní.

B. vernum. L.

90. Erythronium. Hundszahn. Kandík.

Okvtí Glupenné, zvonkovité, na dolejšku stídav
na sob ležící, na špici vyvrácené; 4 šupiny na do-
lejšku lupen, 2 hrby psobící. VI. I. Kvty bílé, '

ervenavé neb nachové. Listy koenní, hndoškvrnité,
v

vejcité, obyejn 2. Na horních lukách; v Stýrsku, Ko-

rutanech, v Uhích, v Šomodské, Marmorošské stol. Dub.

K. psozubý. L, Dens canis. L.
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91. Fritillaria. Schachblume. Rebik.

Okvtí 61upenné, zvonkovité, nad nehty dlkovi-
tými medníky opatené. Tyinky zdélí koruny: VL 1.

Stvol tém 1 kvty, 1 — 1^2 st. zdélí, listnatý. Malé,

okrouhlé, mnohé cibulky. Kvt pevislý, s 4hrannýmí

nachovými skvrnami na ervené neb bílé pd. nlka
2krát zdélí semeníka. Medník árkovitý, zvenku njící
dlek. Na bažinných lukách; v Uhích, echách. Dub,

Kv. R. strakatý. F.meleagris.L,

Více kvt, chomáem list vnených. V zahradách.

R. královský. . F, imperialis.

92. Hemero callis. Tagblume. Denwka.

Okvtí Glupenné, zvonkovité, s válcovitou trub-

kou. Tyinky zpt vychýlené, 2 hoejší slepené.

VI. 1.
•

Kvty jasnožlulé. Lupeny ploché, konité, s nerozdle-

nými žilami; vnitní cípy širší, po kraji vlnit kadeavé.

U Betislavi, v jižních Uhích. Kv. n. D. žlutá.

£. flava, L,

Kvty vtší, ervenožluté ; žilky mnohými boními ze-

brami spojené. V zahradách. D. hndá. H. fulva. L.

93. Hyacinihus, Hyacinthe, Jacek.

Okvtí nálevkovit zvonkovité, pólo Gklané. VI. !•

Koruna dole trochu bakovilá, vonná. Tobolka Spouzdrá,

Stvol oblý. V zahradách. Dub. J. východní; Jacint

;

Bazatuta ; Beznový k\t. //. orientalis. L.

94, Lilium. Lilie. Lilie.

Okvtí hluboce Gdílné, s vyvrácenými neb vztýe-
nými cípy; na tchto dálkové medníky. Cnlka dlou-

há. Blizna Sliranná. IV. 1.

1. Listy peslenaté , vejit kopovité. Kvty odvislé;

lupeny vyvrácené, ržonachové, kropenaté. Cibule žlutá.

Prut 1 — 2 st. zdélí, kropenatý. V hornatých lesích,

c. Srp. L. zlatohlavá; Zlatohlav; Máselník.

L. Martagon. L.

Listy roztroušené. Koruna obyejn zvonkovitá. 2.

2. Bílé, uvnit hladké kvtní lupeny. Cibule bílé. V za-
v

bradách. Cn. L. bílá. L. candidum. L.



1202 Liliovité.

Koruna jiné barvy. 3.

3. Cibule bílá, žlutavá, vejcitá, s volnými stechovilými

šupinami. Stvol 1— 1 y^ st. zvýší, mnoholistý. Malé,

okrouhlé, cibulovité pupence v úžlabickách listfl. Koruny
zvonkovité vztýené, uvnit drsné, pomeranové; lupeny

odstávavé, nevyvrácené. Na horách a pohoích; v zahra-

dách. Cn. Cc. L. cibulonosná. L. bulbiferum. L.

Cibule žlutá, šupinatá. Stvol 1 — 2 st. zdélí, až do vrchu

listnatý. Listy árkovit kopovité, po kraji žláznaté. Kvty
s vyvrácenými stopkami; lupeny vyvrácené, šarlatové,

uvnit ern kropené, na špici plstnaté. V Korutanech,

Uhích. Cn. Cc. L. chalcedonská. X. chalcedonicum. L.

95. Muscari. Schopfhyacinthe. Modeme.

Okvtí Gklané, kulaté, vejité neb válcovité, s krát-

kým Gzubým krajem. YI. 1. Blehija, Presl.

1. Hoejší kvty pímé, prázdné, s daleko delšími stopkami

než dolejší, modré; dolejší vodorovn odstávavé, válco-

vité, hranaté, zelenavé. Cibule vejcitá, velmi hluboce

v zemi. Na poli, i na skalnatých místech. Kv. n. M.

chocholatý. M. comosmn. Milí.

Všecky stopky stejné asi délky; dolejší odvislé. 2.

2. Listy cárkovité, ledva pes árku zšíí, v podzim vy-
cházející, a vas kvetení v jae volné, schlípené. Kvty
vejité, modré, s blavými zoubky, chýlivé, skupené,

hoejší vztýené, prázdné. Cibule vejit okrouhlá. Ve
vinohradech, na rolích; y zahradách. Kv. M. hroznovitý.

M. racemosum. Miller.

Listy kopovit cárkovité, více árek zšíí, na jae spolu

s kvtem vycházející. Kvty kuJatjší, nevonné, jasn fia-

lové. Klas hroznovitý, 20— SOkvtý. Na vzdlávaných

místech ; y Uhích ; v zahradách. Kv. M. tuholistý.

I. botryoides. MUL

96. Narthecium. Aehrenlilie. Liliovec.

Okvtí Gdílné, po odkvtu neodpadavé. Tyinky
vlasaté. Tobolka 6hranná, .prismalická. VI. 1. Listy

meovité. Kvtní lupeny žluté, zvení zelenavé. Tobolka
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sídlovitá, zlatožlutá, 3pouzdrá, Sklapená. Na rašelini-

štích; na Krkonoších; v Halii. c. Srp. (Anthericum

ossífragum L., peložením písmen Nartheciura) L. bahní;

Kostilomka. N. ossifragum. Smith,

97, Orniihogalum. Vogelmilch. Sndek,

Okvtí 6dílné bez medník. Tyinky stejné neb
dole rozšíené. Tobolka 3pouzdrá. VI. 1. Kivatec.

1. Kvty bílé. 2.

Kvty žluté. 5.

2. Prut 4—5 palc zdélí. 3.

Prut 1—3 st. zvýší. 4.

3. Hrozen kuželovitý, tém 20kvtý. S-topky zpt vy-

vrácené, jakoby zlomené ; dolejší 3krát zdélí kvlft. Listy

žlábkovité, holé, cárkovité. Prut 4— 5 palc zvýší. Ko-

runa blolupenná ; lupeny na hbete zel-ené. Na trávní-

kách, u vinic; vUhích, vModré, Bretislavi. Kv. S. vyvrá-

cený. O. refractum. L.

Kvtenství v chocholíku. Kvtní stopky dolejší pro-

dloužené. Listy cárkovité, holé, uvnit s bílým žebrem cíli

žilkou. Listeny kratší než stopky. Kvty bílé. Prut do

Vg st. zvýší. Tyinky kopovité, bezzubé, k dolejšku

rozšíené. Na rolích, mezi ploty. Dub. Kv. S. vrcholi5-

natý. O. umhellatum, L.

4. Hrozen konení, posléz jednostranný, s krátce stope-

nými visutými kvty. Tyinky 2zubé na zvonkovitém med-

ník. Listeny blomázdité. Kvty bílé neb zelenavé s bí-

lou mázditou obrubou. Rostlina do 1 */« st. zvýšL Na

lukách, štpnicích, rolích. Dub. Kv. Š. odvislý.

O. nutans. L.

Hrozen velmi dlouhý. Tyinky rozšíené. Kvtní stopky

v as kvetení odstávavé, stejn dlouhé, pozdji k prutu

pitlaené. Prut tém 3 st. zvýší. Listy koenní dlouhé,

žlábkovité. Na trávníkách, v rolích; v Rakousích, vUhích,

na Morav pod Hostýnem. €n. c.S. štíhlý; divoký esnek.

O. pyrenaicum. L.

5. Prut tém jednokvtý, s kopovitými, stídavými listy;

listy koenní nifovité, žlábkovité. Cibule ze dvou spo-

lenou šupinou obtažených cibulek složená, z nichž každá
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jeden list žene. Stvol a stopky kosmaté. Lupeny žluté,

tupé, ti vnitní více pímé. Na pahoritých, kamenitých

místech; v Cechách u Vltavy; v Slezsku u Opavy, T-
šína. Dub. n. (Gagea bohemica, Schult.) S. eský.

O. bohemicum. Zausch.

Prut vícekvtý; Stvol má 1—2 toulce neb obaly pod'

okolíkem; mimo to jsou jednotlivé stopky u nejmnož-

ších druh listeny podepené
;

jiných však list nemá
krom koenních. Kvty v okolíku neb chocholíku. 6.

6. Dva vstícní toulce pod samým okolíkem, mimo n však

žádné listeny. Cibule jednoduchá, jediný, plochý, cárko-

vit kopovitý, vztýený, oste kýlnatý, tup a oble kon-

itý list ženoucí. Stopky holé, vtvité; 3— 4 žlutoze-

lené kvty; lupeny obdýlné, tupé, holé. Stvol hranatý,

^/^— 1 st. zdélí, trochu stlaený. Na lukách, v lesích,

stinných houštích. B. Dub. (Gagea lutea, Schult. ; Ornithog.

silvaticum, Pers.) S. žlutý. O. luteum* L.

Poznám. Píbuzný S. slovenský znaí se jediným árko-
vitým, na špici kornoutkovitým koenním, jakož i prut-

ním listem; stopkou 1—4kvtou; stopkami stídavými;

korunou žlutau; lupeny kopovitými, konitými, holými.

Na tatranských pohoích, v Uhích. O. callosum. L.

Mimo 2 vstícní, neb jediný toulec, ješt i malé listeny, 7.

7. Dv spolenou šupinou obtažené cibulky. Listeny stojí

výše na rozvtvích chocholíkových, aneb na zpodku oko-

líka. 8.

Ti cibule spojené, žádnou šupinou neobalené, jediný

list ženoucí. Stvol tém 3hranný. Obaly tém proti

sob stojící, vedle nichž listeny
;
pi nkterých odrodech

stojí jeden z obal nížeji, a jest více pošvitý. Kvítky

bledožluté, 2— 3, s árkovit eliptinými cípy. Stopky

jednoduché, tém okolinaté, a podobn lupenm holé;

tylo tupé. Na suchých trávníkách, pomezích rolních, u
cest, obyejný. Dub. Kv, (Gagea stenopetala. Reich*

Ornith. luteum, Schult.) S. luní. O. stenopetalum. Fries,

8. Jen jeden poševnatý obal níže okolíka. Kvtní stopky holé. 9.

Dva vstícní obaly. Chocholík složený. Dva árko-
vité, žlábkovité, tup kýlnaté, nahoe vyvrácené listy

z koen. Stvol a stopky kosmaté, jakoby útlou pavui-
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nou potažené. Kvty uvnit žluté, 4—10, cípy kopo-

vité, konité. Na rolích, mezi osením. Dub. Kv. (Gagea

arvensis, Schult. ^ Ornithog-. arvense) S. kosmatý.

O. villosum. M. Bieh.

9. Lufíeny konité, posléz trochu vyvrácené. Obyejn
jeden pímý, árkovitý, žlábkovitý list z koene. Stopky

vtvité, hladké. Stvol útlý, slabý, nifovitý, 2—4 palc

zdélí. Na travnatých místech, na svtlých prostorách

lesních, v štpnicích, kovinpch. Dub. Kv. (Gagea minima,

Schult. ; Ornithog. Sternbergii, Hoppe). S. nejmenší.

O. minimum, L.

Lupeny tupé. Dva oblé, vztýené listy z koene.

Okolík obyejn 2—3kvtý, 4— 51istenný ; kvty nkdy
jednotlivé, nkdy pak v chocholíku. Ve vlhkých hušti-

nách, v Lužici, dolením Sasku. S. toulovitý.

O. spataceum. Hayne.

Poznám. Sndek chocholatý znaí se hroznem velmi

krátkým; listy sivozelenými, konitými, vadnoucími; toul-

cem uvnit bílým, zevnit zeleným , kvtními lupeny žluto-

zelenými, tupými. V Rakousích; okolo Budína. Cn.

O. comosum.

98. Scilla. Meerzwiebel. Skyla.

Okvtí hluboce 6dílné, pólo- neb cele otevené,

bez medník. Tyinky vynikají na dolejšku cíp^
prášníky hbetem pipevnné. Blizna tupá. " Semena
okrouhlá. Stopky jednoduché; kvty v hroznu. VI. 1.

1. Lupeny až do prostedu vztýené, dole trochu srostlé ;

listeny po 2. V houštích ; v zahradách. S. odvislá.

S. nutans. Smith.

Lupeny hvzdmo rozevené. 2.

2. Stopky bezlistenné. Kvéty modré, 4— 10, dlouze sto-

pené, zídka bílé neb ervenavé; lupeny trochu tupé;

nitky u dolejška bílé. Listy 2—Skopovit cárkovité,

v oblouk vyvrácené, oblou špicí konité. Prut ^/^ st.

zvýší. V houštích, hornatých lesích; v echách, Slezsku,

v Uhích okolo Modry. Dub. Kv. S. dvoulistá. S. bifolia.U
Stopky listeny podepené. Stvol hranatý. 3.

3. Hrozen 15—40kvtý. Kvty malé, fialomodré. Listy
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3— 4, cárkovit kopovité, v oblouk vyvrácené, delší než

prut, na špici hranat pioblé. Kvtní stopky 3— 4krát

delší než kvítky. Na lukách, v Chorvatsku. Kv. S. luním

S. pratensis. W. Kit.

2—3 modré kvty, na dolejšku bílou, mode pecár-
nutou skvrnou znaené. Stopky listenité, kratší než kvty.

Nitky modré. Tobolky žlutohndé. Listy obyejn 4,

ploché, tupé, odstávavé. Na dunajských výspách. Dubv

Kv. S. sliná. • S, amoena. L.

99. Tíiíipa, Tulpe. Tulipán.

Okvtí hluboce Gdílué, bez rnedník. Blizna Slaloná,
šedivá. VI. 1.

Koruna žlutá, vonná, ped rozvitím odvislá: vnitní lu-

peny a tyinky na dolejšku vousaté. Stvol 1 st. zdélí,

1kvty. Lupeny a listy užší než pi následujícím. Na
travnatých místech, štpnicích, doubravách. Kv. Cn. T,

planý. T. sihestris. L.

Lupeny a prášníky holé. V zahradách. T. obecný.

r. Gesneriana.

19. Amaryllideae. Snženkovité.

100. Galanthus. Schneeglóckchen, Snženka.

Okvtí Gdíhié ; 3 zevnitní cípy odstávavé, 3 vnitní

pímé, kratší. VL 1. Vyskoilka ; Kozí díst.

Stvol Ikvtý, 21istý. Kvt bílý, pevislý; zevnitní

lupeny vejcité ; vnitní vykroužené, na konci zelen skvr-

nité, zelen árkované. Na vlhkých lukách, v hornatých

lesích. Ún. B. S. lepá. . G. nivalis. L.

101. Leucoium. Knotenblume. Blednivka.

Okvtí v 6 stejných, na špici stlustlých cíp roz-
dlené. VL 1. Bledule.

v

Stvol 1—, zídka 2kvtý. Cnlka palikjovitá. Kvty
bílé, pod špicí erven znaené, pevislé. Zvýší ^/g,—1 st.

Na vlhkých mísitech, v lesích, na lukách, u potok. B.
Dub. B. jarní. L. vernum. L,
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Stvol 3—6kvtý, 27^ st. zvýší, 2nzný. nlka mén
palickovitá. Listy árkovité. Lupeny bílé, na špici žlut

a zelen skvrnité. Na vlkk^^ch lukách. Kv. n. B. letní.

L. aestivum. L.

102. Narcissus, Narcisse, Narcis.

Okvtí s dlouhou trubkou a stejn 6díiným kra-

jem; zvonkovitý vneek v hrdle ^ 6 prásník z trubky,

z nichž 3 delší. VL 1. Jaroko.

1. Kvt bil5', veliký, vonný. Vnec mnohem kratší, žlutý,

s erveným krajem. Toulec 1 kvty, mázditý. Stvol

2ízný, u vrchu zlomený. V zahradách, pstovaný. Kv-

N. bílý. N, poticus. L.

Kvt žlutý. 2.

2. Vnec málo delší než koruna, kadeavý, pímý, 95vonko-

vitý. Stvol 1 kvty, do 1 st. zdélí, spolu s 3 listy blo-
mázdritou pošvou neb toulcem otoený. V štpnicích,

sadech, lukách horních. Kv. N. kadeavý.

iV. Pseudonarcissus. L.

Vnec o polovic kratší než lupeny. Stvol 1 kvty.

V sadech; zdivoilý. N. pkný. N, incomparahilis.

i 03. Sternbergia. Lužané.

Okvtí Gdílné, nálevkovité. Tyinky v hrdle trubky.

Tobolka tém malvinatá. VI. 1. Listy nejvíc po

5, árkovité, šikmo stoené, pímé, po kraji drsné, u

vrchu žlábkovité, zdéU prstu. Kvty žluté, cípy na špici

duté, s outlou násadkou, vnitní tupé. Tobolka pome-
ranová, stopená; semena erná, lesklá. Na vápencích,

v Uhích, okolo Fúredu. Zá. L, ocúnovitá.

S. colchiciflora.

17.1rideae. Kosatcovité.

104. Crocus. Safran. Šafrán.

Okvfí s dlouhou trubkou; kraj zvonkovitý, pravi-

deln 6dílný. Blizna 3dílná, cípy kyj ovité, u vrchu

kápovit svinuté, zubaté neb vezané. IIL 1.

1. Kvt bílý se žlutou trubkou, cípy nevykroužené, celéy
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tupé. Prášníky 2krát zdélí nitek. Na holech a paho-^

ích; v Tyrolech, Chorvatsku. Dub. Š. bílý.

C. albiflorus. Kit,

Kvt jinobarvý. 2.

2. Blizna Slalocná, lupeny otoená; laloky svinuté, šafrá-

nové, nevonné. Listy cárkovité, žlábkovité, ve 3— 4 pošvy

obalené. Hrdlo koruny vousaté ; tato bled fialová. Trubka

koruny hned z cibule vyniklá. Na pohorních lukách;

v Štýrsku, v Slezsku u Opavy, v echách. B. Dub.

(Cr. sativus /?. vernus, L.) Š. jarní. C. vernus. Allione.

Blizna Sklaná, zastená; cípy mnohoklan roztrhané,

šttcovité, žluté. Listy pímé. Tobolky ehptiné, Sbrázdé.

Kvt se zdá býti bezlupenný, nachofialový. Na písitých

prostorách, v stinných lesích; v Sedmihr. , Biharské stoL

Srp. Zá. Š. nahý. C. nudiflorus. Sm.

105. Gladiolus. Siegicurz. Meík,

Okvtí 6dílné, s nestejnými, tém dvoupyskat
složenými cípy. Blizny 3. Semena spleštná. III. 1.

Zebíkovatá tráva; Devatero odní.
Listy cárkovit mecovité, žilnaté, 2— 3 árek zšíí.

Kvty jednostranné, 2pyské, jeden druhého se dotýkající.

Cípy hoejšího pysku k sob naklonné; dolejšího ob-

dýlné, nejdolejší trochu kratší. Nitky 1 ^^krát zdélí prášník.

Prut 1—^L st. zvýší, 1—5kvtý. Na bažinných i su-

chých lukách, na pohoích. Cn. Cc. M. obecný. Žebí-
ek. . . G. communis. JL.

Listy mecovité, žilnaté; 4—6 palce zšíí. Kvty jedno-

stranné, 2pyské, jeden druhý zásti kryjící, nachoervené

do fialová, menší než pedcházejí ího ; hoejší cípy trochu

odstávavé , stední klínovité , nejdolejší delší. Tyinky
2krát zdélí prášník. Prut VIq—2 st. zvýší. Cibule o

polovic menší, vejitá, dvojitá. Semena menší, nepatrnji

brázdité než u pedešlého. Na vlhkých lukách okolo

Krakova, Opavy, v Uhích. n. Cc. (Gladiolus galiciensis,

Bess. ; Glad. rossicus, Pers. ; Glad, neglectus, Schult.) M.

slechovitý. G. imhricains, L.
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i06. Iris, Schwertlilie, Kosatec*

Okvtí hluboce 6dí!né; Szevnitní vyvrácené, 3 vnit-
ní lupeny do vnit vehniité. Blizny 3, dlouhé, listo-

vité, 2pyské; pod nimi prášníky ukryté. Semena
spleštná. lil. 1. Lilie.

1. Zevnitní vyvrácené cípy koruny bradate' neb vousaté. 2.

Zevnitní cípy holé, bezvousé. 6.

2. Stvol 1 kvty, asto zdélí palce, kratší než listy. Tou-
lec 21upenný, tém zdélí korunové trubky; tato 2— 3 palce

dlouhá. Kvty modré, však i bílé, žluté, ervené ; cípy vlnité,

vousy modré, na špici žluté. BHzna 2klaná, na konci mén
více pilovitá. Na výslunních pahrbkách; v zahradách.

Dub. Maj. K. nízký. /. pumila, Lin.

Stvol vícekvtý. 3.

3. Koruna žlutá. 4.

Koruna modrá. 5.

4. Stvol 4—5kvtý, 1— ly^ st. zdélí, trochu kivolaka,

vyšší než listy. Toulec 21upenný, zelený, bankoví tý, kon-
itý. Vousy žluté, na špici brunaté. Na mokrých lu-

kách. K. peestý. /. variegata. X.

Stvol 2kvtý, nízký. Toulec 3klapený, delší než trubka.

Kvtní lupeny žluté, tupé, vykroužené, trochu vroubko-

vané, u dolejška fialov žilnaté; vousy šafránové. Na su-

chých písitých pahorkách, u Dunaje pod Ostihomem.
Dub. K. písený. /. arenaria. W. Kit.

5. Toulec širokou prozranou mázdrou obroubený. Trubka

koruny 2— 3krát delší než semeník. Kvt modrý; pímé
cípy jeho na špici celé» Stvol \^l^-~2i st. zde'lí, 3—4-

kvtý, trochu stlaený. Na skalách, ve vininích krajích,

na zíceninách ; v zahradách. Kv. n. (Iris vulgaris, Pohl.

;

Iris silvestris. Matth.) K. obecný; Koen fialový.

/. germanica. L.

Poznám. Píbuzný Kosatec bezový má pímé kvtní
cípy vykroužené; zevnitní ploché vyvrácené; onyno fia-

lové, tyto špinavomodré, do žluta. Blizna pilovitá, trochu
v v

konitá, modrokýlná. V. Cechách u Troje. Kv. Cn.

/. sambucina, E.

Toulec docela bylinný, do modra zelený. Zevnitní

(9)
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lupeny opak vejcité. Listy sivozelené, 6 íárek zšíí. Slvol

1/ st zvýší, 2—Skvlý, V pasekách, lesích; v Cechách

u Troie Milešova. Kv. (Iris domestica, Matth. ; Iris aphylla,

Vah] • Iris nudicaulis. Lam/, I. extrafoliacea, Mik.) K. eský.
'

i. bohemica. Schm.

Poznám. Kosatec uherský: toulec nadmutý, nejhoejší

2kvtý fialový, 2krát zdélí trubky korunní, 2klapecný.

Lupeny fialové, pevrácen klínovité, po kraji bílé, árko-

vané- vousy žlutavé a bílé-, blizny na špici vykousané,

zubaté. Stvol 1-1 V. si. zdélí, 3-4kvtý. Na travna-

tých prostorách, u Tokaje. /• hunganca, W. liit
^

6 Kvt žlutý; pímé lupeny kratší než blizna ;
zevnitní

'

vejcité, se širokým nehtem. Místo vous žlutá skvrna.

Listy mecovité. U rybník, na behách. Cn. Cc K.

vodní. ,
^' P^eud-Acorns. L

Kvt modrý, ideji bílý. 7.

7. Semeník Shranný. 8.

Semeník Ghranný. 9.
. .

8. Prut Ihranný, mnohokvtý. Listy mecovile, uzsi nez

pi pedcházejícím, více tmavozelené, zdélí prutu, odporné

pavé. Semeník Shranný, hrany hluboce brázdíte, temer

2klané; Kvty malé, špinavomodré. Zevnitní^ lupeny pod

nehtem svraštlé ; vnitní odstávavé, delsi nez bhzna. Pri

píkopech; v Uhích. n. c. K. smrdutý. /. foeU-d^ssima,^
^

Prut oblý, Skvlý. Listy pímé, kratší P^^^^' ^-j^^^'

rek zšíí Kvty fialomodré, žilkované. Tobolka krátce

špiatá. Na vlhkých lukách. Kv. Cu. K. sibisky.

9. Prut pioblý, 2-3 si. zdélí, delší -list, 2--3kvtý.

Tobolka dlouze zobanitá. Korunní trubka velmi kratka ;

zevnitní cípy koruny blavé, mode árkované. Na vlh-

kých lukách; ideji. Cn.K. zvrhlý.
J- f^^^; ^T\.

Prut 2ízný, ledva do stev, zdélí, 1— 2kvety. Listy

árkovité, do 1 si. zdélí, žilkované. Vnitní lupeny

fialové, zevnitní bledší, vonné. Na lesních lukách;

v Slezsku, echách. Kv. n. K. travolistý.

/. grammea. L.
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18. Orchideae. Ystavaovité.

Í07. Aceras. Ohnhorn. Bezrožka.

Pouzdra prášník se sloupkem srostlé a dole mí-
kem spojené. Pysk 4dílný ; cípy dlouhé, úzké, stední
protažené. XX. 1. Bezostrožka.

Kvty zelenožluté, asteji hndnými kraji roubené. Na
výslunních pahrbkách ; zídka. B. bradalá.

A. anthropophora. R. B.

Po7jnain. Ophrys anthropophora u Sultesa opisuje se s kv-
tem nachovým a žlutavým, dvma hrby na dolejšku ko-

runy; stvolem 1 st. dlouhým; 3— 4 koenními listy; •

pyskem delším plodu. Na vlhkých lesních lukách ; v Uhrích

;

pi Vltav. Kv. n.

i08. Cephalanthera. Kulaiika.

Cípy lebky stejné, polootevené. Pysk ze 2 od-
stouplých lánk sestávající: zadní ást' prodlená,
pední na špici zpt zvrácená. Sloupec polookrouhlý.

Prášníky stopené. Semeník bezstopený, zpímený,
šikmo stopený. XX. 1. Stíž; Ostíž; Okrotice.

1. Semeník pápeilý. Kvt ervený; cípy koruny všecky

špiaté; pední díl pysku vejitý, špiatý. Maliký r-
žek. Listy kopovité, objímavé. Listeny delší plodu.

V hornatých vlhkých lesích. Cn. Cc. (Serapias rubra, L.

;

Epipactis rubra, Sw.). K. ervená. C. rubra. Rich.

Semeník holý. Kvt bílý. 2.

2. Listeny delší než semeník. Pední ást pysku srdit
vejitá, širší než delší; všecky kvtní cípy tupé; kvty
vztýené, bílé, se zlatožlutou skvrnou na dolejšku pysku.

Listy vejité a vejit kopovité, konité. Prut tuhý, pímý,

1 — 1^/2 st. zdélí. Koen v svazku vlásenitém. V stin-

ných lesích, horách. n. (Serapias grandiflora, L.) K.

nažloutlá. C. pallens. Rich.

Listeny kratší než semeník; pední ást pysku velmi

tupá, širší než delší ; boní cípy koruny špiaté. Kvty
bílé. Listy kopovité, hoejší dlouze konité, tém 2adé.

Prut 1— 1^/2 st. zdélí. Na výslunních kopcích, pasekách,
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lesích. n. (Serap. ensifolia, L. ; Epipactis ensifolia, Sw.)

K. mecolistá. C. ensifolia. Rich.

109. Corallorrhiza. Corallenwurz. Koralice.

Dolejší lupeny s pyskem trochu srostlé. Pysk
tupý, zpedu nerozdlený, u dolejška po každé stran
zoubkem opatený. Prášník volný na špici sloupce.

XX. 1. Pysk obdýlný, tupý. Klas chudokvtý. Kvty
zelenožluté; semeník nestoený,

.
pevislý. Prut hndoze-

lený, s 2—3 pošvatými šupinami. Rostlina blozelená
v

v stinných lesích, pohoích. Cc. Srp. (Ophrys corallor-

rhiza. L. 5 Cymbidium Corallorrhiza. Sv.) K. pirostlá.

C. innata. R. Br.

HO. Cypripedium. Frauenschuh. Siemnik.

Pysk nadmutý. Dva boní cípy lebky pod pyskem
zásti srostlé. Sloupec 2dílný; boní dva díly práš-

niné, stední listovitý. XX. 4.

Stední lalok koruny vejitý, tupý, dol sehnutý; pysk

kratší než cípy, tyto kopovité, hndocervené ; kvty 1—2»

Listy široko vejite', žilnaté. Prut listnatý, 1 st. zdélí.
.v

v lesích, na vápnité pd. Kv. Cn. S. evropský.

C. Calceolus. L.

m. Epipactis. Sumpfwurz. Zezhulka.

Cípy koruny stejné, polootevené. Pysk ze 2 díl
sestavený; zadní dutý, pední širší, s 2 dutinami na
dolejšku. Sloupec oblý. Prášník leží na vztýeném,
tém 4hranném výstavku blizny. XX. 1. Rumnek;
Kruštík.

1. Listy vejité. 2.

Listy kopovité. 3.

2. Listy vejité, tmavozelené, objímavé. Listeny kopovité,

delší než semeník. Prut listnatý, 1— 1 y^ st. zdélí ; klas

ídký, jednostranný. Kvty zelenavé aneb zelenav er-
venohndé; pední díl pysku špiatý, skivený, nachový,

uprosted žlutavý. Semeník Gžilný. Na vlhkých horských

lukách, v stinných lesíclt Cc. Srp. (Serapias latífolia,

L.) Z. širokolistá, E. lalifoUa, Allion,
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Listy vejité, objímavé. Rostlina tém o polovinu

menší mén visutých, tmavocervených kvt. Pysk kratší,

zdélí cíp. Na lesních lukách; v Halii; v Uhích. c.
Srp. (Epip. latifolia /5. Willd.). Ž. ernocervená.

E. atrorubens. Hoffm.

3. Listy kopovité, objímavé. Prut 1 st. zvýší; klas

ídký, jednostranný, s osou útle vlasatou. Pední díl

pysku tupý, okrouhlý ; zevnitní cípy uvnit hndonachové,
zevnit hndé, útle vlasaté ; vnitní dva útlé, bílé, erven
prouhované. Pysk u dolejška náhndý, zpedu bílý. Na
bažinách, vlhkých lukách. Cc. Srp. (Serapias longifolia.

L.) Z. bahní. E. palustris. Crantz.

Listy kopovité, šedivé, krátké. Listeny tém zdélí

kvtu. Kvty zelené, jednostranné, odvislé; pysk kon-
itý, vroubkovaný, zdélí cíp. Prut 1—

1 Y^ st. zdélí,

trochu kivolaký, 5-7kvtý. Koen dlouhý. V horna-

tých lesích; v Uhích, echách, u Karlovar. n. c. Ž.

malokvtá. E. microphylla. Sw.

Poznám. Serapias Lingea se opisuje s pyskem Slaloc-

ným; boními laloky tupými, k sob nachýlenými; sted-

ním lalokem obdýln kopovitým, tém holým, visutým,

trochu konitým; kvty zrzavými
;
prutem Y„— l st. dlou-

hým, prázdným, 5—7kvtým; listy úzkými, konitými.

V Uhích.

i 12. Epipogium. Sávinka.

Kvty zpt vyvrácené, otevené. Cípy koruny té-m stejné, polootevené, dol obrácené. Pysk v ko-
lénko odstouplý; pední díl vztýený, ze zadu v na-
dmutý, vztýený roh konitý. Prášník krátce stopený.
Blizna Sklaná. XX. 1. Nabradec. Stvol šupinat

pošvatý, chudokvtý, prozraný. Klas ídký, tém jedno-

stranný. Kvty žlutobílé, vonné, zpt nahnuté, otevené;

cípy tém stejnotvárné, polootevené, dol obrácené.

Pysk v kolénku odstavený. V stinných lesích; ídce. n.
c. (Satyrium Epipogium, L.; Limodorum Epipogium, Sw.)

S. Gmelinova. E, Gmelini. Rich.
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i 13. Goodyera. Hranopelka.

Oba boHÍ cípy otevené; stední k sob chýlivé.

Pysk protažený, na doltíjšku prodlený, z pedu za-

konily, prostedem žíábkovitý. Blizna s 2rohým
zobanitým výstupkem. . Prášník svislý. XX. 1.

Prut 4— Cpalc zdélí, pošvat šupinatý, nahoe mkko-
vlasý. Listy pitloustlé, vejcité, stopecné, síkovité. Klas

ídký, válcovitý. Kvty blavé, vonné, jednostranné,

kratší listen. V jehlinatých lesích. Cc. Srp. (Neottia

repens, Sw. ; Satyrium repens, L.) H. plazivá.

G. repens. R. Br.

H4. Gymnadenia. Hóswurz. Ptiprsika.

Pysk rozdlený, lalonatý, v nerozvinutém ješt
kvtu nestoený. Pouzdra rovnobžná, nespojená.

XX. 1. Uzdnka, Presl.

1. Ostroha cíli roh 3krát kratší než semeník. Pysk Sklaný,

s laloky celokrajnými. Kvty malé, blavé. Prut 4—

6

palc zdélí, tuhý, pímý, listnatý. Listy opak vejit
kopovité. Klas válcovitý, hustý. Na travnatých polo-

hách, horských lukách. c. Srp. (Satyrium albidum, L,;

Orchis albida, Sw.; Habenaria albida, R. Br. ; Coeloglossum

albidum, Hartmann.). P. bílá. G. albida. Rich,

Roh zdélí aneb delší plodu. Dva zevnitní cípy da-

leko odstávavé. Kvt ervený, zídka bílý. 2.

2. Roh 2krát zdélí plodu, nitkovitý. Pysk Sklaný, s vej-

citými, tupými laloky. Kvty barvy pletní, neb jasn nachocr-

vené. Listy obdýln kopovité. Prut 1—\\ st. zdélí,

štíhlý, listnatý, dole nejvíc ervenavý. Klas obdýlný,

znan hustý. Na lukách; obyejná. Kv. Cn. (Orchis

conopsea, L.) P. obecná, G. conopsea. R. Er.

Roh zdélí plodu, aneb málo kratší, zkivený. Listy

úzké, asto árkovité. Pysk tup Slaloný. Prášníky

žluté. Klas trochu volný; kvty nachové, jasnoervené,

neb bílé. Na horních lukách. n. c. (Orchis odora-

tissima, L.) P. vonná. G. odoratissima. Rich.
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i 15. Hahenaria. Uzdnka.

Pysk rozdlený, lalocnatý, v nerozvinutém kvtu
nestoený. Pouzdra nikoli rovnobžná, nýbrž dole se
rozcházející. XX. 1.

Prut z pídi dlouhý, listnatý. Nejdolejší listy široko vejité,

tupé; hoejší kopovité. Pysk árkovitý, na špici 3zubý,

stední cíp krátltý ; roh krátký, tupý. Kvt zeíený. Li-

steny 2krát zdélí kvt. Klas mnohokvtý. Na horských

lukách. Cc. (Satyrium víride, L. : Orchis viridis, S\v.: Coelo-

glossum viride, Hartniann ; Gymandenia viridis, Rich, : Himan-
toglossum viride, Spr.) U. zelená. H. viridis. R. Bi\

i 16. Herminium. Ragwurz. Dvojlistec.

Pysk šípovitý, Slaloný, na dolejšku prodlený, bez
ostrohy, s cípy lebky zvonkovit sklonný. Prášník

šikmo vztýený, s odstávavými pouzdry XX. i. Prut

3— 5 palc zdélí, nad dolejškem s 2 eliptinými listy.

Klas árkovitý, trochu ídký. Kvty zelenožluté, pozdji
hndozelené, vonné, malé. I dva hoejší cípy jsou na

dolejšku dvojzubé neb Slaloné. Rostlina útlá. Cn. (Ophrys

Monorchis, L.) D. bambulitý; Hrboluška.

H. Monorchis. R. B,

i 17. Rimantoglossum. Riemenzunge. Jazýek.

Pysk rozdlený, v nerozvinutém ješt kvtu sto-

ený, 1—2 palc zdélí. Pouzdra dole míškem spo-
jená. XX. 1. Stvol prázdný, s šupinatými suehými pa-

listy, a široce kopovitými, sivozelenými listy ; listeny

nachové. Kvtní cípy •blozelené, prozranými nachovými

proužky a kropkami znané; vnitní lupeny árkovité.

Pysk Sdílný ; stední cíp 2klaný, 3krát zdélí plodu. Na

lesních lukách; ídce. Kv. Cn. (Satyrium hírcinum, L.

;

Orchis hircina, Swartz). J. kozí. H. hircinum. Rich.

118. Limodorum. Dingel. Rnédenec.

Prášníky ve dvou pouzdrech , které ku pední
stran sloupce pi-irostlé jsou. Roh šídlovitý, v stranu

nachýlený. XX. 1. Stvol bezlistý, pošvivý, 8— 16kvtý,
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sivý do fialová. Kvty veliké, fialové, 2 vnitrní lupeny

užší; pysk bledonachový, žlut skvrnitý. Roh šídlovitý,

zdélí semeníka. V hornatých lesích, jedna z nejvtších

vstavacovitých ; zídka ; Kv. (Orchis abortiva , L.) H.

zvrhlý. L. abortivum. Sw.

119. Listera. Zioeihlatt. Dvoják.

Cípy koruny stejné, k sobe vespolek chýlivé. Pysk

dol svislý , 2dílný , na dolejškii plochý. Sloupec

velmi krátký; prášník na vztýeném výstavku XX.
1. Listerka, Presl. Bradá; dvojaky; protáhlika.

Dva vejcité, tém vstícní, pitloustlé, žilnaté listy.

Prut 1—2 st. zvýší. Klas obdýlný, ídký, nkdy 6— 10
palc zdélí. Kvty zelené. Pysk árkovitý, 3klaný. Na
lesních lukách, v houštích. Kv. Cn. (Ophrys ovata, L»

Epipactis ov. All.) D. vejcitý. h. ovata. R. Br.

Dva srdité, tém vstícní, tenkomázdité listy. Prut

útlý, 4— 6 palc zdélí. Klas ídký, 6—lOkvtý. Kvty
malé, hndozelené. Pysk Sklaný, boní cípy árkovité,

krátké ; stední 2klaný. Na horských lukách. n. (Ophrys

cordata, L. ; Epip. cordata, All.) D. srditý.

L. cordata. R. Br.

120. Malaxis. Weichkraut, Mékilka.

Pysk na dolejšku vydlený. Cípy lebky od sebe

odstávavé. Prášník volný, na špici stojící. Semeník

nestoený. XX. 1.

Prut 3hranný, s 1—2 vejcitými listy, 3—4 palc

zdélí. Klas árkovitý, trochu ídký. Kvty malé, žluto-

zelené. Na horských lukách. Cn. (Ophrys monophyllos,

L.) M. jednolistá. M. monophyllos. Sw.

Prut 5hranný, 3— 41istý. Klas hroznovitý, 9— Ukvtý*
Kvty zelenožluté; 3 zevnitní lupeny vejcit obdýlné,

vyvrácené ; 2 vnitní vehnuté
;
pysk zpt vyvrácený, celo-

krajný. Na vlhkých rašelinných lukách; v Plzeiíském

kraji; v Uhích; ídce. Co. Srp. (Ophrys paludosa, L.)

M. bahní. M. paludosa. Sw,
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Í2í. Neoíiia. Nesfwurz. HUstník.

Cípy lebky stejné, k sob nachýlené. Pysk dol
zvrácený, z pedu 21aloný, ze zadu s 2bonými la-

loky, na dolejšku vydlený. Sloupec krátký, oblý.

XX. l.Hnízdník: Hnilák; Knvonélka, Pr.; Hnízdovka.
Stvol 1 str. zdélí, šupinatý, Kvty a celá rostlina

žlutohndá. Koen tun vlásenitý, hnízdu podobný. V
stinných vlhkých lesích. Kv. Cn. (Ophrys Nidus avis, L.

Epipaetis N. avis, Sw.) H. hnízdivý. xY. I^idus avis. Rich.

122. Ophrys. Knahenkraut. Bezosírozka.

Pysk ku pedu obrácený, široký, hnéd aksami-

tový. Pouzdra k sloupci pirostlá, dole se rozcháze-

jící. XX. 1. Toi, Pr.

1. Stvol nahý, chudokvtý. Obyejn 4žlábkovité koenní

listy, stvolu zdélí, a u dolcjška i se stvolem v dvojité

pošv vzící. Listeny zelené, delší než kvty ^ tyto pe-
vislé, žlutozelené, neb ervené a zelené po 4— 5. Pysk

nerozdlený, tupý, po každé stran Izubý, žlutavý, ledva

delší ostatních cíp. Listy árkovité, šttinovité. Bani-

buliny dv okrouhlé. V hornatých, lesích, na mokrých

horských lukách. c. Zá. B. horní, O. alpina. L.

Prut listnatý, aneb jiné známky neshodné. 2.

2. Pysk z pedu s malým žlutým pívskem. Ii zevnitní

lupeny bílé neb ervenavé, znan veliké. 3.

Pysk bez pívsku. Zevnitní cípy zelené, kalichovité. 4.

3. Pívsek 3zubý, krátký, nevyvraceny. Pysk plitce 31a-

loný, aksamitový. Cípy odstávavé; 3 zevnitní obdýlné,

tupé, 2 vnitní kopovité, velmi krátké. Na lukách hor-

BÍch, v lesích, na výslunných pahrbkách. Cn. B. pavuí.

O. Arachnifes. Reich.

Pívsek nerozdlen^', árko vitý, dole zpt vyvrácený.

Pysk znanji Slaloný, s vyvrácenými boními laloky.

S pedešlou. B. velí. O. apifera. Huds.

4. Vnitní lupeny zelené, široké, holé. Pysk nepatrn la-

lokatý. S pedešlými, jimž podobna jest. B. zelená.

O. araneifera. Huds.

Vnitní lupeny ernavé, vlasaté; pysk 41aloný, erno-

10
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krvavý, aksamitový. Na podobných místech; ideji. Cn*

c, (Ophrys Myodes Sw. Ophrys insectifera, L.) B. muší*

O. muscifera. Huds.

123. Orchis, Knahenwur:i. Vstát)a.

Pysk 3—4Ialoný, dole v ostrohu neb roh vychá-

zející. Prášník šikmo vztýený. Pouzdra dole míškem
spojená. XX. 1. Kukaka; Žežhulka.

1. Lupeny dlouze špiaté, na špici malikým uzlíkem

konité, obdýlné, stední širší, z pedu ufatý, vykrou-

žený. Pysk do polovice Sklaný, nachov kropenatý; roh

válcovitý v oblouk vstupující. Prut 1— 1^/2 st. zdélí,

tuhý, listnatý ; listy kopovité. Listeny zdélí plodu ; klas

tém kulovatý. Kvty ržové a bílé, neb ržonachové. Na

horských lukách. Kv. n. V. hlavatý. O. globosa. L.

Lupeny bezuzlé. 2.

2. Lupeny v stavu vyvinutém zavírají se v podobu lebky. 3.

Dva zevnitní lupeny odstávají, aneb zpt se vyvra-

cují. 12.

3. Roh nahoru vstoupavý. 4.

Roh dolít obrácený. 5.

4. Kvty ržoerven ; lupeny kápovit zavené
;

pysk

3dílný, boní cípy nifovité, stední delší, árkovitý ; roh

kratší plodu, nkdy na spsob s zkivený. Listeny ko-

povité šídlovité, tém kvt zdélí. Prut tém nahý;

koenní listy po 2, vejité; prutní 1 — 2 kopovité, dlouze

konité, šedivé. Rostlina 3—12 palc zdélí. Bambuliny

tém kulaté. Na pahrbkách v Hahi. c. V. kápavitý.

O. cucullata.

Kvty hndé neb zelenoervené, zelen proužkované,

žilnaté, zídka bílé; lupeny tupé; pysk 3laloný, laloky

široké, stední z pedu ufatý, vykroužený; roh válcovitý

neb paUkovitý zdélí plodu. Listeny zdélí semeníka. Klas

trochu ídký, obdýln vejitý. Prut V^ ^**'- ^^^^^ '> ^^^^V

obdýln kopovité. Prášníky 2laloné. Bambuliny tém
kulovaté. Na lukách. Kv. V. obecný. O. Morio, L.

5. Pysk 2— Sklaný. 6.

Pysk 4klaný, prostední totiž lalok je 2klaný. 9.

6. Stední lalok kratší než dva boní, aneb pysk 2klaný,
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s malou špicí uprosted. Roh mcliýíitý. Kvt zelený.

Habenaria 115.

Stední lalok aspo s boními stejný. 7.

7. Roh na zpsob mchýe. Kvt bílý. Viz Gymnadenia. 1 14.

Roh homolovitý neb šídlovitý. 8.

8. Stední lalok velmi veliký; lupeny píme' k sob na-

chýlené, zelenavé', nachov árkované; stední lalok

pysku vykousnutý, strbený. Roh šídlovitý. Na horních

lukách, v Doubravách; v Královéhradeckii. Kv. n. V.

moravský. O. moravica. Jacq.

Laloky tém stejné, odvislé; lupeny konité, hndo-
ervené; pysk jasnocervený, s tmavocervenými punkty,

cípy zelenavé. Roh homolovitý, zkivený. Listeny delší

plodu. Klas obdýlný. Prut 1 st. zdélí, dosti tuhý, list-

natý. Listy árkovite kopovité. Kvty mají vílni štnic.

Na vlhkých lukácb. On. V. stinkový. O. coriophora. L.

9. Rostlina 1—2 st. zdélí. Listeny dolejších kvt,
ledva tvrtiny plodu dosahující, mázdité, 4žilné. Pysk

Sdílný, belavé anebo pletní barvy s nachoervenými punkty;

árkovite boní cípy; délka pysku asi Y„ palce; lebka

barvy pletní neb ržové. Listy ovální; dolejší vtší, hoejší

svinuté. Ostroha ledva na pólo zdélí semeuíka. Na úrod-

ných lesních lukách, na horách, zídka. Kv. n. V. šedý.

O. militaris. L.

Poznani. Píbuzný Vstava hndý jest nejvtší ze všech

Vstava. Klas válcovit vejiíý ; kvty nachocrvené

;

lebka tmavji prouhovaná; pysk Sdílný, drsn kropenatý;

boní laloky obdýlné, stední veliký, 2klaný, vrubovaný,

s útlou špicí uprosted; zevnitní strana lupen erno-
ervená. Roh Skrát kratší, listeny 4krát kratší plodu. Na

lesních lukách. Kv. O. fasca. Jacq.

Rostlina 1 st. zdélí. Kvty 2— Skrát menší než u

pedešlých. Listeny asi polovici plodu obnášející. 10.

10. Lupeny tupé , zvlášt dva vnitní , zevnit ervené

;

pysk bílý, s nachoervenými, krátce vlasatými skvrnami.

Ostroha tetinu semeuíka dosahující. Klas válcovitý
;

kvty malé, husté; prut ^/^ si, zdélí; listy obdýln ko-

povité neb vejité. Na suchých pahrbkách, bujných lu-

kách. Kv. V. osmáhlv. O. ustulata. L.

10*
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Kvtní lupeny špiaté. 11.

11. Pysk Sdílný, kropený, holý;' boní cípy obdýlne';

stední široký, opak srditý. Zevnitní 3 lupeny 2krát

delší. Ostroha nco delší než polovina semeníka. Li-

steny Ižilné, polovinu semeníka dosahující. Listy ob-

dýlne'. Na horských lukách. Kv. Cn. V. peestý.

O. rariegeta, AU.
Pysk Sdílný, hladký; stední lalok Sklaný, útle kon-

itý, uprosted ervený, vypukle kropenatý. Ostroha 2krát

delší plodu, te'm nichýitá. Listeny velmi krátké'. Prut

1 st. i více zdélí. Listy vejit kopovité, zakoníte.

Klas trochu volný. Na horských lukách. n. c. (Orchis

Columnae.) V. sivokvtý. O. tephrosanthos. Vili.

12. Bambuliny cele', nerozdlené'. 13.

Bambuliny prstnat rozdlené'. 16.

13. Ostroha dol obrácená. Na vrchní stran pysku pod

hrdlem dv vyvýšeniny. Kvty nachocervené. Ostroha

velmi tenká. Listeny nachové'. Klas krátký, pyramidální,

hustý, posle'z obdýlný. Listy cárkovit kopovité, hoejší

pošviv svinuté. Prut 1 — 1 V,, st. zdélí, štíhlý. Plod

tenký. Na horách, pohoích, horských lukách. Cn. Cc.

(Anacamptis pyramidalis, Rich.) V. jehlanitý.

O. pyramidalis. H.

Ostroha nahoru obrácená, znan tlustá. Pysk 31a-

loný; stední lalok asto vykroužený. 14.

14. Listeny 3—5žilné. Klas ídký, obdýlný. Prut 1 st.

zdélí, štíhlý, listnatý. Kvty veliké, s velikým pyskem,

nachocervené; lupeny tupé. Ostroha válcovitá, kratší

plodu. Pysk Slaloný; boní laloky zaokrouhlené, stední

hluboce vykroužený. Listy vztýené odstávavé, cárkovit

kopovité. Na bažinných a rašelinných lukách ; ídce. Cn.

(Orchis laxiflora. Lam.) V. bahní. O. palustris. Jacq.

Listeny Ižilné. Listy obdýlné neb široko kopovité. 15.

15. Kvty ervené, zídka bílé. Klas mnohokvtý, se silnou,

osou. Listeny zeleno-nachové. Listy obdýlné, erven
kropené. Prut 1— 1

'/^ st. zdélí, 3— 4Iistý. Pysk hlu-

boce Sdílný; stední lalok vykroužený, zubitý. Ostroha

válcovitá, zdélí plodu. Na horských lukách. Kv. n. Y-

lékaský. O. mascula. L,
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Kvty bledožliité. Pysk plitce Slaloný, tém celo-

krajný. Prut 9 palc zvýší, 3— 4listý: listy veliké. Li-

steny zdélí plodu. Ostroha válcovitá, kratší plodu. Na
lesních lukách. Cn. V. bledý. O. pallens. L.

16. Pysk nerozdlený, vejcitý, dlouze konitý, nkdy pedce
maliko Slalocný. Lupeny odstávavé, tmavonachové, té-m cernocervené. Ostroha tupá, velmi krátká, mchý-
itá

;
prášníky žluté. Klas hustý, vejcitý. Listy cárko-

vité. Na alpských lukách. Oc! Srp. (Satyrium nigrm, L.

Nigritella anguslifolia, Richard.) V. erný. O. nigra. Sw.

Pysk bud Slalocný, bud" nekonitý a vrubovaný. 17.

17. Pysk Slalocný. 18.

Pysk vejcitý, vrubovaný, nerozdlený, srdit vykrou-

žený. Kvty nachoervené; 3 zevnitní kvtní lupeny

odstávavé ; ostroha komoiovitá, napolo zdélí semeníka.

Listeny nachové, kratší než plod. Listy kopovité, erno-
zelené, s krvavými skvrnami. Na vlhkých lukách, Kv,

Cn. V. krvavý. O. cruenta. L.

18. Ostroha zdélí plodu. 19.

Ostroha kratší než plod. 20.

19. Pysk plitce Slalocný. Ostroha komolá, válcovitá, dol
sehnutá; boní kvtní cípy odstávavé': listeny mnoho-
žilné, delší než kvt. Kvty bložluté aneb jasnonachové.

Prut do ^/^ str. zdélí. Listy široké, obdýln kopovité,

k dolejšku ztenené, jazykovité. Bambuliny plitce 2— 3-

klané. Na lesních lukách, výslunných pahrbkách. Kv. V.

bezový; Kukaka. O. sambucina, L,

Pysk Sklaný, plochý, vroubkovaný ; stední lalok širší.

Roh tupý, pímý. Hoejší kvtní cípy k sob chýlivé;

listeny 2krát zdélí plodu, árkovité^ tém šttinovité.

Kvty pletní barvy, neskvrnité. Listy na líci nachov plá-

mité. Klas velmi hustý, kulatý, pozdji obdýlný. Na vlhkých

horách. Kv. n. V. chocholatý. O. comosa. Schmidt.

120. Prut dutý, silný. Listy asto ern plámité. 21.

Prut hustý, plný, štíhlejší. 22.

21. Dolejší listeny delší než kvty, Sžilné. Prut trubko-

vitý, 4— 6!istý, tlustý, do 1 st. zdélí. Listy ovální,

tupé, obdýlné : hoejší menší, kopovité konité; asto

ervenohndými plámami skvrnité. Kvty barvy pletní
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neb nachocervené, skvrnité. Stední lalok pysku hned

kratší, hned delší. Na vlhkých a mokrých lukách. Kv.

n. V. širokolistý; Kukaka. O. latifolia. L.

Všecky listeny vesms delší než kvty, Sžilné, žilko-

vané. Prut 1—2 st. zdélí, asto velmi thistý. Listy

obyejn neskvrnité, duté, vztýené, obdýln kopovité.

Kvty obyejn bledší, barvy plelní neb jasn nachové.

Na bažinných a rašelinných lesních lukách. Cn,, nco
pozdji než pedešlý. V. úzkolistý. O.angustifolia.Wim.

22. Listy neskvrnité, árkovit obdýhié, ke špici širší, tupé.

Pysk neznan Slaloný, vroubkovaný. Listeny tém
zdélí kvtu. Kvty bledonachové, s tmavoervenými li-

steny; kvtní lupeny tupé, obdýlné, vohié, nkdy špi-

até. Klas dlouhý, volný. Bambuliny 2klané. V hou-

štích; v Halii. Kv. V. plelní. O. incarnata. L.

Listy obdýlné, kopovit jazykovité, ervenohndými,
neb hndoernými plámami znaené. Pysk Slaloný. Li-

steny nejsou delší kvtu. Kvty bloržové, nachov
kropené a prouhované, zídka bílé. Klas vejit ob-

dýlný. Prut 1 — 1 V^, st. zdélí, štíhlý. Ve vlhkých le-

sích, lulíách. Cn. V. plámitý. O. maciilata. L.

124, Plalanthera. Kukushlume. Vemennik.

Pysk dlouhý, úzký, nerozdlený; dlouhý, nifovitý

roh. Zevnitní lupeny odstávavé, ostatní k sob chý-
livé. Prášníky šikmo vztýené. Pouzdra rzná. XX. 1.

Pysk dlouljý, árkovitý. Roh l'/^— 2krát zdélí plodu.

Klas dlouhý, ídký. Kvty bílé, vonné. Pouzdra prašná

rovnobžná. Dva veliké nevyvinuté prášníky (Staminodia).

Prut 1— 1^2 st. zdélí, obyejn 21istý. Listy široké,

vejité. Na lesních lukách, v houštích. n. (Orchis

montana, Schm. ; Orchis bifolia. L.) V. dvoulistý.

P. bifolia. Rich.

Pysk kratší a širší, na špici zcela zelený. Ostroha

nitkovitá, na konci maliko tlustší, 2krát zdélí plodu.

Klas velmi ídký. Kvty zelenobílé. Pouzdra nahoe
k sob, dole od sebe chýlivá. Ve vlhkých lesích. Cn.

Oc. y. zelenokvtý. P. chlorantha. Custor.
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i25, Spiranthes. Drehdhre. Smhlík.

Kvtní cípy k sobe schýlené, boní posléz vyvrá-
cené. Pysk bez ostrohy, na dolejšku žlábkovitý,

z pedu stapatý, vyvrácený. Blizna s 2klaným ná-
stavkem. XX. 1. Zakruténka, Presl.; Krutnka.

Listy árkovit kopovité. Stvol holý. V bažinatých

místech, pi behách. S. letní. 5. aestitalis. Richard.

Listy vejité, široké, sivozelené. Stvol bezlistý, od
vrchu trochu pápeitý, poševnatý. Kvty blavé. Pysk

klínovitý. Klas zakroucený. Na soumezích, travnatých

polohách, lukách. Cc. Srp. (Neottia spiralis, Swarz.

;

Ophrys spiralis, L.) S. podzimní. S, autumnalis. Rich,

126, Sturmia. Dtérázka.

Kvtní lupeny odstávavé, árkovité. Pysk šikmo
vztýený, žlábkovitý. XX. 1. Prut nahoe Shranný,

dole 2ízný, pošvivý, 2Iistý; na dolejšku prutu na boku
zelená bambulina. Listy stopené, jasnozelené, žilnaté,

tupé, obdýln kopovité. Klas 3— Skvétý. Pysk obdýlný

zpedu uíznutý, útle vrubovaný, na dolejiku uprosted

žlábkovitý. Kvtní lupeny árkovité, odstávavé, žlutoze-

lené; Szevnitní svinuté, 2 vnitní úzké, niiovité. Semeník

opak vejitý. Rostlina žlutozelená, 3— 4 palc zvýší. Na

rašelinných, vlhkých lukách, v bažinách ; v Slezsku, Uhích
pi Blatoni. Cn. Cc. (Ophrys Loeselii, L. ; Malaxis L. Sw.;

Liparis L. Rich.). D. bahní. S, Loeselii. Reich.

f

19. Aroideae. Aronovité.

127. Acorus. Kalmus. Sistorec.

Kvtní palice na boku, šedivá, celá kvty posetá

Listen vypadá co pokraování prutu. Kvty obojaké
s okvtím 61upenným ; 6prášníkii; Tobolka 2—3se-
menná. VL 1. Puškvorec; Talarák.

Listy chomáovité, dlouhé, meovité. Prut 3bocný,

na vnitní stran žlábkovitý, na zevnitní piostený.

Kvtní palice tém válcovitá, 2— 3 palc zdélí; kvty
zelené. Koen tlustý, dužný, kroužkovaný. Ve vodách, pi
rybníkách, bahništích. Kv. Ci;. P. lékaský.A ca/a»?s.L.
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128. Arm. Aron.

Kvtní palice konení, nahá, jedním kornoutovi-

tým, pošvitým listenem ovinutá. Okvtí chybí. Mal-

vice Isemenná. XX. 7. Bláznivec : Židová brada

;

Aronová brada; Stiplavec.

Listy celokrajné, nkdy bloskvrnité. Palice kopo-
vita, kratší než listen. Listen zevnit zelený, uvnit

ernonachový. Prut 2— 3 st. zdélí, mramorovaný. Mal-

vice ervená. V lesích, v Chorvatsku. Dub. Kv. A.

kropenatý. A. Dracunenhis. L.

Listy celokrajné', šípovité neb stelovité, stopene',

asto neplámité. Palice u vrchu ervenavá, pímá, kratší

než listen; tento uvnit blavý. Mezi prášníky a nlkami
stojí 2—3 rady stopených žlázek. Malvice šarlatová,

1— Ssemenná, Bambulina vejcitá. V stinných lesích,

pasekách, v plotech, mezi trním, u cest. Kv. A. plámitý.

A. maculoHim, L,

Í29. Calla. Schlangenkraut. áblík.

Kvtní palice kvty pokrytá, velikým pošvivým li-

teneni olooená. Okvtí chybí. Malvice vztýená,
chudosemenná. XX. 7.

Listy srdité, špiaté', kožnaté, leskle', kídlostopené.

Listeny zevnit zelené, uvnit bílé, Ižinaté. Plod ku-

latý : Malvice ervená. Koen lankovitý, V lesích, ba-

žinách, hlubokých moálech. Kv. n. . bahní.

C. palnstris. L.

20. Typhaceae. Orobincovité.

130. Sparganium. Igelskopf. Jehliák.

Kvty v jednodomých kulovatých klasech. Samí
hlavy nahoe; jednoduché prášníky; plevité šupiny

co okvtí. Semeník šedivý, 3 šupinami otoený. XXI.

3. Spargan; Zevar.

1. Listy tuhé, vztýené, dole patrn ShraKné. 2.

Listy ploché, prozrané, árkovité, dlouhé, splývavé

neb ležící. Rostlina asto do 2 st. zdéh. Prut jedno-

duchý. 2 — Ssamií, i samí hlavika; blizna obdýlná,
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zdélí plodu. Kalich blozelený. Plod Isemenný. V pí-
kopech, rybníkách. Cn. Cc. J. splývavý. S. natans. L.

2. Prut jednoduchý, 1 — 1^^ st. zdélí. Listy dole Sizne',

s planými boky. Blizna cárkovitá. Samci hlavy maliko

menší než samicí. Kalich zelený. V bažinách, píko-
pech, na behách rybníkii. Cn. Cc, (Sparganium ere-

ctum /9. L.) J. jednoduchý. S. simplex. Huds,

Prut vtvitý, silný, 1— 4 st. zvýší. Listy mecovit

árkovite', dole 3ízné, s boky žlabovitými. Blizna cárko-

vitá. Samí hlavy mnoho menší než samicí. Prášníky

palikovite'. Kalich hndý. Okolo rybník, moál. n.
c. (Sparg-anium erectum «, L.) J. vtevnatý.

S. ramosum. Hudš.

131. Typha. Kolbenrohr. Orohinec.

Kvty v jednodomých, nad sebou stojících, válco-

vitých klasech na spolené ,ose; listeny odpadavé.

Tyinky, každá s nkolika prášníky a Svlasým okv-
tím. Samicí okvtí z více na konci ztlustlých vlas
složeno. Semeník stopený. XXL 3. Kominá; Pa-

lach ; Paliky.

1. Listy šttinoviíé, žlábkovite', tém prutu zdélí. Samicí

klasy eliptiné, od samích vzdálené. V hoeních Rakou-

sích, O. nejmenší. T. minima. Funk.

Listy árkovite. 2.

2. Klasy samí a samicí blízko sebe. Ploché, árkovite

listy. Prut asto až po 6 st. zvýší, jednoduchý, ne-

uzlitý, jen dole listnatý. Všecky klasy válcovité; 1—4
prášníky na jedné nitce. V píkopech, bažinách. Cn. Cc.

O. širolistý. T. latifolia, L.

Klasy samí a samicí od sebe rzno; tylo válcovité,

4— 5 palc zdélí. Listy dole žlábkovite, pólo tak širo-

ké, jak u pedešlého, tmavji zelené. S. pedešlým. c.
0. úzkolistý. T. angiistifoUa. L.

21. Butomeae. Šmelovité.

132. Butomus, Schaafheu. Sml
Okvtí edílné; 9 prášník ; 6 dole spojených,

do vnit pukavých tobolek. IX. 4.
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Prut 1 Ya—2 si. zvýší, bezlislý. Listy mnohé, árko-
vité. Okolík 15—20kvtý; kvty ervené. Koen silný.

V píkopech u silnic, u rybník, pi splavech. n. Srp.

Š. okolinatý. B, umhellatns. L,

22. Alismaceae. Žabníkovité.

i33. Alisma. Froschlóffel. Zabnik.

Lat složený, peslenatý. Okvtí 6dílné ; 6 neb
více árkovité složených, Isemenních tobolek. VI. 5.

Panská lžíce; Lopatka lžíce; Lopatka; Babka vodní.

1. Prut listnatý, z vody rostoucí, clánkovitý. Listy elip-

tiné, tupé, splývavé; dolejší ponoené, árkovité. Kvty
rovnž splývavé, blavé; stopky 1 kvte, jednotlivé. To-
bolky konité, árkované. V stojatých vodách; v Lu-

žicích, v Cechách okolo Mlníka. c. Srp. Ž. splývavý.

A, natans. L.

Listy z koene. Prut peslenat vtvitý. 2,

2. Listy srdité, tém okrouhlé, konité, dlouze stopecné,

žilnaté; stopky listní neb apíky lánkovité; choboty u

apíku špiaté. Kvty bílé. Tobolky osinaté. V stoja-

tých vodách; v Uhích. Ž. tolijelistý.^. parnassifoUum. L.

Listy vejité neb kopovilé. Tobolky tupé, neb krátce

konité, bezosinné. 3.

3. Plod kulovatý, ze špiatých seraeníek složený, Shranný.

Listy árkovité kopovité. Prut nízký, 3—Spalc zvýší;

1—2 pesleny; 5— 11 bled nachových kvt. Na ba-

žinách, stojatých vodách; v Halii, echách, Uhích. Srp.

Z. pryskyníkovy, A. ranunculoides. L.

Plod tup' Shranný, pítupý; semeníky pítupé, na

hbet brázdité. Listy srdité neb vejité, neb kopo-
vité. Prut pímý, asto zvýší do 4 si. Kvtenství

pyramidální. Ti vnitní kvtní lupeny piokrouhlé, bílé,
v

barvy pletní neb ržové. Pi vodách, ekách ; Cc. Srp,

Z. jilrocelovitý. O. Plantago. L.

134. Sagittaria. Pfeilkraut. Rohá.

Jednodomé kvty v úžlabikách , hoejší samí,
dolejší samicí. Množíte semeníky šroubovit na ku-
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latéin lžku sestavené. XXI. 8. Šípovnka, Pr.; Ši-

penka. Kvtní lupeny ovální, duté, zelené; vnitní bílé,

krátce nehetnaté. Listy na dlouhých 3hranných apíkách,

šípovité. Prut bezlistý, s 3—4 pesleny; tyto Škvté.
V rybníkách, kalužinách. Cn. Srp. R. šípovitý.

5. sagíttaefolia. L.

23. Hydrocharideae. Yodankovité.

135. Hydrocharis. Froschbiss. Vodanka.

Kvéty 2domé. Samí kvty obyejn po 3, s 2
spolenými listeny; 9 prášníku, 3 zevnitní obyejn
neplodné. Samicí kvty jednotlivé, s jedním liste-

nem a 2 neplodnými tyinkami. Malvice Gpouzdrá
vejitá. XXII. 8. Prut bezlistý, 1—2 palc zdélí.

Listy okrouhlé, ledvínité, stopené, splývavé, na líci

lesklé, tmavozelené, na rubu obyejn cervenavé. 3 vnitní

kvtní lupeny vtší, útlé, bílé. V stojatých vodách, pí-
kopech. Gc. Srp. V. žabí. H. Morsiis Ranae, L.

i36. Straiiotes. Krebsscheere. Voj/c.

Kvty 2domé. Samí kvty v okolíku, s pošvi-

tým listenem na dolejškii každé stopky; pes 20 ty-

inek, zevnitní neplodné. Samicí kvty jednotlivé

s mnohými neplodnými nitkami. Malvice 6pouzdrá,

Ghranná. XIIL 6. Rezan. Ti vnitní lupeny vtší

než zevnitní, útlé, bílé. Listy Shrann meovité, bodlav
brvité. Prut bezlistý. V stojatých vodách, pi ekách.

Cc. Srp. V. obecný. 5. aloides. L.

137. Udora. Udore. Jezernik.

Dvoudomstvo; Sprásníky; 3 nlky ; dlouhé, per-

naté blizny. XXII. 3.

Listy cárkovit kopovité, útle bodlav pilovité ; zuby

ku pedu obrácené. V stojatých vodách. J. západní,

U. occidentalis. Spr.
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24. Potamogetoiieae. Rdestovité.

i38. Poíamogeton. Samkraiit. Rdest.

Obojaké kvty v klasech. Okvtí ze 4 nebarvi-

tých šupin ; 4 tyinky s šupinovitými nitkami. IV. 4.

1. Všecky listy vstícní, objímavé, vejcité, dlouze kon-

ité. Prut vidlinatý. Kvtní stopky vyvrácené, chudo-

kvté , z vidliek vyrostlé. Klas nkdy 6-, však^ i

2kvtý, bledozelený. Rostlina až po klas ve vod. Cn.

c. R. hustolistý. P. densus. L.

Hoejší toliko listy vstícní; ostatní stídavé. Stopky

, úžlabicní. 3.

2. Listy na dolejším konci v objímavou pošvu rozšíené,

árkovité neb šídlovité, prozracné, ponoené, ve 2 a-
dách stojící. Semeník kýlnatý, na hbet svraštlý.

Žádných volných palist. Pi ekách; v stojatých vo-

dách. c. Srp. (Potamogeton marinus, W. et. Gr.) R.

hebenatý. P. pectinatus, 1.

Listy bezpošvé, palistnaté; palisty s listem nesrostlé,

II nkterých brzo odpadající. 3.

3. Hoejší listy od dolejších rozdílné; hoejší ploché, na

vod rozprostené, kožnaté, neprohlédne; dolejší pono-

ené, neJNÍc prozracn mázdíté. 4.

Všecky listy ponoené, stejn prozracné. 7.

4. Všecky listy dlouze stopecné; hoejší splývavé, na

dolejšku zaokrouhlené, tém srdité; onyno pohížené,

v as kvtu ponejvíc již shnilé. Klas hustý; kvtní

stopky stejn tlusté; semena stlaená, na hbet tupá.

Prut jednoduchý. V stojatých i tekutých vodách, c.
Srp. R. splývavý. P. natans. L.

Pomam. Potamogeton spathulatus r&zní se nejdolejšími

tém šedivými listy a oste kýlnatým plodem. P. plan-

tagineus má hoejší listy krateji stopecné, prozracné.

Ponoené listy bez apík. 5.

5. Ponoené listy na dél soužené, šedivé, neobjímavé. 6.

Dolejší listy zaokrouhlené, poloobjímavé. Plod po

krajích tupý. Kvtní stopky k vrcbu tlustší. Prut v-
tevnatý. R. kívolistý. P» curmfolius. Hartnu

6. Listy pítupé, splývavé, až po odkvtu dokonale vy-
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vinuté, kožnaté, v krátkou stopku soužené: ponoené
listy šedivé, mázdrité, prozrané, obdýln kopovité, pí-
tupé. Kvtní stopky stejn tlusté. Plod stlaený, kýlo-

vitý. Prut jednoduchý. V tekutých vodách. c. Srp.

R. erven avý. P. rufescens. Schrad.

Listy špiaté neb osinaté. Kvtní stopky k vrchu

tlustší. Prut vtvit5^ Plod stlaený, s tupým kýlem.

V liše tekutých vodách. Cc. Srp. (Potam. gramineus,

L.) R. jinolistý. P. heferop/iyllus. Schreb.

Poznám. R. širokolistý má prut krátký, vtvit roze-

stený, listy kožnaté, ovální, neb široce kopovité, asto
vlnité, ostnité. Cn. Cc. -. P. latifolius.

7. Listy patrn pilovité, na kraji vlnité, kožnaté, pro-

zrané, šedivé, árkovit obdýlné, pítupé. Plod za-

špiatný, zobanitý. Prut vtevnatý, stlaený. V stojatých

a tekutých vodách. Cc. Srp. R. kadeavý. P. crispus. L.

Listy nepilovité, nanejvýš po kraji drsné. 8.

8. Listy kopovité neb okrouhlé. 9.

Listy árkovité. 12.

9. Listy objímavé, dole zaokrouhlené. Stopky stejn tlusté. 10.

Listy neobjímavé. 11,

10. Listy srdité, zcela objímavé, pod vodou, kožnaté,

prozrané. Prut trochu vtvitý. Rostlina špinav zelená.

Plod s krajem tupým. V stojatých i tekutých vodách.

c. Srp. R. prorostlý. P. perfoliaíus. L.

Listy vejité, poloobjímavé; na špici kápovit stažené.

Plod kýlnatý. R. dlouhý. P. praelongus. Wulf,

11. Listy po kraji drsné, asto mén více stopené, ost-

nité. Kvtní stopky k vrchu tlustší. Plod stlaený, s ký-

lem tupým. Prut vtvitý. V stojatých i tekutých vo-

dách. c. Srp. R. svtlý. P, lucens. L.

Listy hladké. 6.

12. Prut na zpsob listu stlaený, 2ízný. 13.

Prut oblý, asto stlaený, však nikoli 2ízný. 14.

13. Klas válcovitý, 10—12 kvty. Listy tupé, krátce špi-

até. (Potaraog. compressus, Wim.). c. Srp. R, smá-
knutý. P. zosteraefolius. Schum.

Klas v as zralosti okrouhlý, 4— 6kvtý. Lisly po-

zvolna špiaté. R. špiatolistý. P. acutifolius, Link.
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14. Klas zdélí stopky, 6—Skvlý, nepetržený. Listy,

3—5žilné. Prut stlaený, tup hranatý, mnohovtvý.^

V rybníkách, píkopech. c. Srp. R. tupolistý.

P. obtusifohus. M. etK, '

Klas 2— 3krát kratší nežli stopka, 2—vícekvtý. Listy

1 — Sžilné. Prut píoblý. V bažinách, píkopech, poto-

cích. c. Srp. R. maliký. P. pusilhis. L.

139. ZanichelUa. Sejdraka.

Kvely Iclomé, iižlabiní. Samí kvt podlé sami-

ího, s jedním prášníkem bez okvtí. Samicí kvt
s listenovitým okvtím, Blizna šikmá na neodpadavé

nlce. XXL 1. Prut vidlinat vtvitý, nifovitý, lán-

kovitý. Y stojatých vodách. Cn. Srp. Š. bahní.

Z. palustris. L.

25. Naiadeae. ecankovité.

140. Naias. Najade. eanka.
Kvty Idomé. Samí kvty okvtím otoené^

Prášník Ipouzdrý, na špici pukavý, na krátké nitce

XXL 1.

Listy kopovite', rovné, ozubené, na špici 3zubé. Samci

okvtí 21aloné. V jezerech. . veliká. N. major. L.

Listy árkovité, šídlovité, zpt vyvrácené, ostnit zu-

baté. Pošvy brvit zubaté. V jezerech, stojatých vo-

dách. Srp. Zá. rCaulinia fragilis, Willd.). K. malá.

JS. minor. Allion.

Poznám. Naias flexilis, Rostk. má útlé ostenní zoubky

a nevykivené listy. V Pomorsku.

i4/. Buppia. Táhlice.

tyry prášníky; asi 4 semeníky se štítovitými

bliznami bez nlky. Okvtí chybí. IV. 4. V pí-

kopech, na behách jezerních. T. moská.
i?, maritima. E.

142. Zostei^a. Wasserriemen. Pásemnice.

Plod Isemenný. Blizna 2— Sklaná, zkivená.

Prášník. 1. L 1. Vocha.
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Listy Sžilné. Stopka palicková k vrchu širší. Plod

árkovaný, Isemenný. Listy úzké, útle zubaté, zelené,

vyvrácené. V let; v jezerech, vodách stojatých; okolo

Betislavy v Uhích. P. pomorská. Z. marina. L.

Listy Jžilné. Palicková stopka stejn široká. Plod

slabji árkovaný. P. krpivá. Z. iiana. Roth.

26. Lemneae. Okehkovité.

M3. Lemna. Wasserlinse. Okehek.

Dva prášníky, z nichž jeden menší a pozdji vy-
vinutý. Semeník volný, s 2—4 semeny na dolejšku

;

krátká nlka s prohlubenou bliznou. Prut z lán-
kovitých, listm podobných plátek složený, které na
vod splývají. XXX. 2; 1. Žabí tráva; Vodní plešina.

1. Listy, aneb vlastn lánky prutu okrouhlé. V Uhích,

O. okrouhlolistý. L. orbicularis. liit.

Listy obdýln okrouhlé neb kopovité. 2.

2. Listy kopovité, po kraji trochu vykrajované, maliko
konité, pozdji stopené a vespolek stopkami na kíž
spojované. Okvtí Uupenné; tyinky vstoupavé; plod

vejitý s 2klanou bliznou. V píkopech, jezerech. n.
Srp. 0. trojbrázdý. L. trisulca. L,

Listy obdýln okrouhle, bezstopené. 3.

3. Každý list ili lánek prutu má více koen; listy

2—3krát vtší než pi následujícím, více okrouhlé a tupé,

zdola asto ernonachové. Na vod splývavý. Cc. Srp.

O. mnohokoenný. L. pohjrrhiza, L.

Jediný koen. 4.

4. Listy tém polokulovalé, klenuté. Podobný následu-

jícímu, však vtší. Ve vodách ; ideji. c. Srp. 0. hrbatý,

P. gibba. L.

Listy ploché, na vod splývavé. Na hbet každého

lístku koínek. Všady v stojatých vodách. Cc. Srp. 0.

menší. L. minor. P.
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27. Aristolochieae. Podražcovité*

144. Aristolochia. OsterluTíei. Podražec.

Okvtí s dlouhou trubkou; 6 prášník; nitky s nl-
kou srostlé. Tobolka Gklapecná, kožnatá. XX. 3. Vlí
jablko.

1. Koen okrouhlý. Jazyk nebo pysk obdýlný, na špici

vtlaený. 2.

Koen válcovitý. 3.

2. Listy te'm sedive', tupé', srdité. Prut slabý, tém
jednoduchý, 1—2 si. zdélí. Stopky jednotlivé, jedno-

duché. Kvty veliké, žUitavé, s ernoerveným pyskem^

V lesích. Cn. Cc. P. okrouhlý. A. rotunda. L.

Listy stopecné, tupé, vykroužené, srdit vejité; la-

loky daleko rozevené, na rubu bledé. Prut tém vztý-

ený, kivolaký, dole plazivý. Kvtní stopky jednotlivé,

1 kvte. Kvty špinav žlutozelené, uvnit ernonachov
prouhované, kosmaté. Koen bambulitý, zvíci vejce neb

oechu. V lesích; v Chorvatsku, v Záhebu. Kv. P. bledý.

A. paUida. L.

3. Prut ležící, trochu plazivý, pnivý, 1 — 1 ^/g st. zdélí.

Pysk kopovitý, konitý. Stopky delší kvt ; tyto er-
venavé s pyskem ernohndým. Koen mrkvovitý. V Ha-

lii. n. c. P. dlouhý. A. longa. L.

Prut pímý, 2—4 si. zvýší, tém jednoduchý. Listy

po kraji trochu chobolité, drsné, trochu tupé. Pysk ob-

dýlný. Kvty žlutavé, v úžlabikách, na dolejšku kulaté

nadmuté, 6— 7 v chomái. V plotech , na rolích, ve

vinicích. n. P. obecný. A. Clematitis. L.

i 45. Asarum. Haselwurz. Kopyimk.

Okvtí zvonkovité, s Sklaným krajem. 12 volných

tyinek. Tobolka kožnatá, 5pouzdrá, nestejné pukavá.

XL 1. Listy ledvinité, tupé.

Prut po zemi plazivý. Kvt hndoervený. V siinnýcH

lesích, mezi listím. B. Dub. K. evropský. /

A. europaeum. L.
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28. Polygoneae. Rdesenovité.

i 46. Polygonm. Knóterich. Rdesen.

Okvtí 5dílné, 3 cípy do vnit, 2 ven obrácené. Prá-

šník 5—8. Semeník Shranný, Šocovilý. VIII, 3.

1. Listy vejité, kopovité neb árkovité. 2,

Listy Shranné, srdité, šípovité; 8 prášník. 12.

2. 8 prášník. 3.

5—6prásník&', prut vtvitý, mnohoklasý; cnlka 2— 3-

kland. 7.

3. Jediný klas; prut jednoduchý; 3 cnélky; dolejší listy

dlouze stopecné. 4.

Prut vtvitý, víceklasý ; aneb kvítky v úžlabickách. 5.

4. Rapík kídlatý. Listy obdýlne', tém jazykovité , na

dolejšku srdité, na rubu blošedé. Klas válcovitý, hustý.

Prut 3—4 st. zdélí, jen na dolejšku listnatý. Na vlhkých

lukách. Cn. Srp. R. hadíkoen. P. Bistorta. L.

Rapík bezkídlý. Listy na kraji trochu zavinuté, žil-

nalé. Semena ješt ve kvítku klíivá. Castji 2 nlky;
7—10 prášník. Na pohoích ; v Krkonoších. Cc. Ríj. R.

klíivý. P. mviparum.

5. Kvty v úžlabickách list. 6.

Kvty v bezlistých koneních klasech, ervenavé, po

odkvtu ernoervené. Prut vtvitý, na dolejšku kivo-
laký; vtve delší než prut sám. Listy árkovit kopo-

vité, sivozelené, na dolejšku siížené
;

palisty ervenavé.

Na písinách, neúrodných místech; v Uhích. Srp. List.

R. písený. P. arenarium, W. et Kit.

<). Prut pímý, 2—3 st, zdélí, tuhý, hranatý-, brázditý,

tém vidlicnatý. Palisty ili botky brvité. Listy kopo-

vit špiaté, eliptiné, 1—lYo palce zdélí, 4—6 árek

zšíí. Kvty ervenavé, po í—5, v úžlabickách; vtší

než u následujícího. V Uhích. c. Zá. R. Bellardv.

P. Bellardi.

Prut roztažený, mnohovtvý. Botky holé, brvité. Listy

eliptin kopovité neb ovální, po kraji drsné. Kvty po

2—4, krátce stopecné, blozelené neb ervenavé. Nažky

oste Shranné. Na cestách, obyejný. n. Zá. R. vrabí i

Uceslka; Truskavec. P- aviculare. L.

(10) .
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7. Listy na dolejšku okrouhlé, asto plitce srdité; 5

prášník. 8.

Listy k apíku zakoníte; 6 prášník. Koi^en Irocní,

vtevnat vlásenitý. 9.

8. Klas hustý, oblý, vztýený. Listy obdýlné, a obdýln

kopovité. Botky brvíté, holé. Prut 1— l^oStr. zdélí. Kvty
barvy pletní neb bledoržové. Nažky vejité, trochu stla-

ené, lesklé. Ve vodách splývavý, aneb vztýený ve vy-

sychajících bažinách. Cn. Cc. R. obojživelný.

P. amphibium. L,

roznam. a. aquaticum: hoejší listy splývavé, na líci

lesklé; holé. ^. terrestre : obdýln kopovité, tuhými vlasy

obsazené.

Klas ídký, nitovitý, štíhlý, árkovitý, tém vztýený.

Listy árkovit kopovité. Botky dlouze brvíté. Prut

nkdy jednoduchý; nejvíc však s vtvemi rozevenými,

Y^— IV2 ^^^- s^íi^H- Kvty bloržové.
,

Nažky lesklé,

Shrafíné, neb Shrann stlaené. Na mokrých a bažina-

tých lukách. c. Srp. R. menší. P. minus. Huds.

9. Klasy husté, obdýln oblé, vztýené aneb málo nachý-

lené. Kvty ervené neb blavé. 10.

Klasy ídké, nifovité, odvislé. 11.

10. Botky jen zevnit, málo a krátce brvíté. Listy obdýln

neb vejit okrouhlé. Prut vtvitý, í — 2 st. zdélí. Klas

obdýlný, válcovitý, hustý,'vztýený, stopky žláznat drsné.

Nažky stlaené. Na rolích, zahradách. Cc. Zá. R. lep-

kavý. P. lapathifoUum. L.

Poznám, a. viride : listy obdýln kopovité; prut a

kvty zelenavé; stopky siln žláznaté. /?. agreste : listy

árkovit kopovité, na rubu slab sivoplstnaté; prut a

kvty zelenavé; osy žláznaté. 7. nodosum: listy obdýln

kopovité, po obou stranách zelené; prut pímý, erven
skvrnitý, s lánky nabhlými. Kvty bílé neb ervenavé;

osy hladké neb slab žláznaté. d. prostratum: listy vej-

it okrouhlé, tupé, na rubu bloplstnaté
;
prut rozestený

s lánky nabhlými; osy hladké neb slab žláznaté.

Botky dlouze vlasaté, s dlouhými a tuhými brvami.

Listy obdýln kopovité, holé. Klasy obdýlné, válcovité,

vztýené, se stopkami hladkými. Nažky z ásti Shranné,



Rdesenovité. 235

z ásti stlaené. Kvty bílé neb ervenavé. Prut Y^
— 1

'/»

st. zvýší, rozestený neb vsloupavý, s roztaženými ko-
lenatými vtvemi. Listy po obou stranách bíle kropenaté,

na rubu nkdy sivé. Na rolích, obecný. h. Srp. R.

blešník: ervivec. P. Persicaria. L.

11. Botky tém holé, krátce brvité. Kvty žláznat tcené,

zelenavé, ideji ervené. Nažky Shranné, slab svraštlé.

Listy široce vejcité, dlouze konité, po kraji vlnité, holé.

Prut 1 — 1 V2 si- zdélí, vtevnatý, holý, s napuchlými

lánky, zelenoervený. Klasy árkovilé, ídké, pevislé,

na dol pomalu v úžlabiní klubíka pecházející a tedy

bezstopené. Na mokrých místech, na návsích, obyejný.
Cc. Srp. R. páleník ; Peprník ^ Pepec \ R. prudký.

P. Hydropiper. L.

Bolky drsn vlasaté, diouze brvité. Kvty nežláznaté,

ervené. Nažky lesklé. Klásky patrn stopené, ídké,

prodloužené, na špici pevislé. Listy obdýln kopovité,

dlouze konité, holé. V píkopech, na behách rybník,

pi plotech. c. Srp. R. volnokvtý. P. laxíflorum. Weihe.

12. Klasy konení, neb hrozny v lat sestavené. Nažka

z koruny njící. Prut vztýený^ 3 nlky. 13.

Kvty v úžlabikách skliibené; hoejší v petržený hro-

zen sadné. Nažky docela okvtím zastené. Prut pnivý.

Krátká nlka, s 3 bliznami. 14.

13. Kvty bílé neb ržové, v hroznech okolinat sesta-

vených ; každý kvt listenem podepený. Hrany na naž-

kách celokrajné: 8 prášník: 3 nlky s kulovatými

bliznami. Listy srdit šípovité. Obyejná pohanka p-
stovaná. R. pohanka. P. Fagopxjrum. L.

Kvty zelenavé, v nepetržených, visutých, bezlistých

klasech. Hrany nažek tup zubaté. Mezi pedešlým tu

i tam. R. tatarský, Tatarka. P. fataricum.

14. Kalich po odkvtu 3hranný: hrany s mázditými vy-

neslými kídly. Listy srdit 3hranné, dlouze konité.

Nažky Shranné, slab lesklé, ten svraštlé ; 8 prášník.

Y plotech, houštích. c. Srp. R. plotní.

P. dumetorum. li.

Kalich 3hranný, bezkídlý. Listy srdité, šípovité. Nažky

Shranné, nelesklé. Botky nepatrné. Kvty visuté, ze-
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lenobilé ; 8 prášník. V pd vzdlávané. Cc. Srp. R.

svlacec; Opletka. P. Contohulus. L.

147, Rumex. Ampfer. Šovík.

Okvtí na dno 6dílné; 3 vnitní cípy vtší, nažku

kryjící; prášník 6; 3 nlky s bliznami šttinovi-

tými. Plod 3hranná nažka. VI. 3. Šáv; Stavl.

1. Kvty obojaké. 2.

Kvty 2domé. 13.

2. Vnitní lupeny po odkvtu všecky ti, aneb aspo
jeden malým zrnem znaené. 3.

Lupeny bezzrnité. 11.

3. Lupeny obyejn nestejné, jeden vtší než ostatní dva;

po kraji zubaté, dole práv tak široké jak dlouhé, vej-

ité, tupé. Listy srdit dlouhé. Na vlhkých místech,

mezi R. crispus a obtusifolius, u nichž v prostedu stojí.

Š. luní. R. pratensis. M. K.

Kvtní lupeny stejné. 4.

4. Lupeny po obou stranách s 2 šttinovitými zoubky;

tyto lupenfi zdélí. Listy árkovit kopovité. Rostlina 1—

3

st. zdélí, velmi vtevnatá, žlutozelená
,

pozdji tém
celá žlutá. V píkopech, bažinách, pí rybníkách. Cc. Srp.

Š. pomoský. R. maritimus. L.

Lupeny krateji ozubené aneb bezzubé. 5.

5. Lupeny árkovit obdýlné, aneb jejich hoejší ást

v obdýlnou špici protažená. 6.

Lupeny srdité neb okrouhlé, na špici neprotažené

;

celokrajné, aneb ledva ozubené. 8.

6. Lupeny hned od dolejška árkovit kopovité, celo-

krajné. Listy obdýlné, ledva srdité. 7.

Lupeny s dolejškem vejit 3hranným, v dlouhou špici

protažené, žilkované, na dolejšku šttinovit zubaté. Nej-

dolejší listy srdité, tupé ; hoejší špiaté, obdýlné ; nej-

hoejší kopovité. Pesleny bezlistenné. Prut 2—4 st.

zdélí, a podobn kvtm špinav ervený. Koen tlustý,

žlutý. Pi plotech, na mokrých místech, obyejný. Cn.

Zá. S. tupolistý. R' obtusifolius. L.

7. Jen jeden z lupenu patrn zrnitý. Peslen obyejn
bezlistý. Listy srdit obdýlné, hoejší kopovité, zákon-
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ité. Vtve rovné, vztýené odstávavé. Výška 2— 3 str.

Na vlhkých místech, u cest. c. Srp. (R. sanguineus,

L.) S. hájní. R. Nemolapathum. Ehrh.

Všecky ti lupeny zrnité \ tém všecky pesleny listem

podepené. Vtve tém vodorovn odstávavé. Prut

2—3 st. zdélí ; nkdy podobn listm špinav ervený,
V stinných houštích, na behách rek, rybník. c. Srp.

S. sklublený. R. conglomeratus. Mur.

8. Listy vlnit kadeavé, kopovité. Lupeny okrouhle

vejité, tupé, obyejn všecky zrnité. Pesleny bezli-

stenné. Výška 2—4 st. Rostlina špinav zelená, asto
ervenavá. Dolní listy stopené. Na lukách, v zahra-

dách. Cn. Srp. S. kadeavý. R. crispus. L,

Listy rovné, nepatrn kadeavé. 9.
' '

9, Jen jeden lupen zrnitý. Lupeny okrouhlé, srdité,

tupé. Listy vejit kopovité, konité. Listeny zvonko-
vité, prorostlé, mázdité, šikmo ufaté. Setý. S. za-

hradní. R. patienlia. L.

Všecky 3 lupeny zrnité, Shrann srdité. Rostlina

3—6 st. zvýší. 10.

JO. Listy koenní kopovité, k obma koncm soužené, po
kraji slab vlnité, se stopkami svrchu plochými. Pe-
sleny bezlistenné. Lupeny vejit Shranné, celokrajné,

neb na dolejšku ozubené, zrnité. Prut 2— 5 st. zvýší.

V hlubokých píkopech, v tekutých neb stojatých vodách.

Cc. Srp. (R. actus, Krock. R. aquaticus, L.) Š. íní.
R. Hydrolapathum. Huds.

Listy srdité neb šikmo vejité, k dolejšku nesoužené.

Rapíky svrchu žlábkovité. Lupeny dole patrnji ozubené

než pi pedešlém. Tamž ideji. S. okázalý.

R. maximus. Schreb.

IJ. Prut na píJ dlouhý, tém nahý. Listy nejvíc z ko-

ene, dlouze stopené, vykroužené, bledozelené, ledvinité.

Lupeny ervené, vykroužené, po 2, vejité, celokrajné;

2 nlky. Na pohoích, Alpách. c. Srp. Š. dvojsamií.

R. digynus. L.

Prut 1-3 st. zvýší. 12.

12. Listy srdit šípovité, dlouze stopené, sivozelené,

šíávnaté. Kvty peslenaté, po 3—7 j lupeny tém
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srdité, ervené. Prut 1—8 st. zddlí. Na zíceninách,

skalách, na zdech; v jižních Uhích, na Tatrách, v e-
chách. Kv. Cn. S. štítnatý. R. scutatus. L,

Listy dole široké, srdité, zaokrouhlené, špiaté; a-
pík svrchu žlábkovitý. Peslen bezlistenný. Lupeny srd-

ité, celokrajné neb ozubené. Prut 3 str. zvýší. U po-

tok, ek, rybník. n. Srp. (Rum. Ilippolapathum
fi.

Fries.). S. vodní ; koský stav. R. aquaticus. L,

13. Listy ^ípovité. 14.

Listy velmi veliké, srdité, okrouhle tupé, dolejší dlouze

stopené; apík žlábkovitý. Peslen hustý, bezlistenný*

Prut 2— 3 i více st. zvýší, velmi tlustý, brázditý, hndo-
ervený. Koen velmi veliký, uvnit žlut a bíle stín-

kovaný, pod jménem R. Rhabarbari Monachorum známý.

Lupeny celokrajné. Dvouspolné, samí a samicí kv^ty

v hustých klasech. Na Krkonoších, Alpách. c. Srp.

S. horní. , R. alpinus. L.

14. Ti zevnitní samicí kvtní lupeny vyvrácené. Listy

šípovité: laloky s apíkem tém rovnobžné. Kvty er-
vené. Prut i—í^k st. zdélí. Samí rostlina menší

než samicí. Nalukách.Kv. Cn. S. obecný. R. Acetosa. L.

Poznám, Píbuzný Šovík áronovitý znaí se vtšími

listy, z nichž dolejší znan zaokrouhlené laloky mají

;

od apíka bží 5—7 žilek. Na Krkonošech, Babíhoe,

v Uhích. /ž. arifolius. AU.

Všecky samí lupeny vztýené, zavené. Listy šípovité;

laloky od apíka do úhlu odstávavé. Prut Vg— 1 st.

zdélí. Vnitní lupeny vejité, celokrajné, bezzrné. Na

písité pd, na rolích. Kv. Zá. S. malý. H. Acetosella. L.

Poznám. Píbuzný Š. mnohoklaný, znaí se mnohokla-

nými, v árkovité cípy rozdlenými listy. R. multifidus. L.

29. Santaleae. Santalovité.

148. Thesium. Vermeinkraut. Lnénka.

Pokraj okvtí uvnit holý. Tyinky na zevnitní

stran vousaté. Prášník 4—5; nlka 1. Plod

Isemenný. V. 1.



Santalovité. 139

1. Pod každým kvtem jediný listen. Hrozen k vrchu

samými listy konící. Okvtí po odkvtu svinuté', kratší

plodu. Nažky ovální, kožnate'. Prut Vo str. zdélí. Listy

úzké'. Na lesních prostorách ; v Slezsku. Kv. n. Lnnka
bezlistenná. Th. ebracteatiim. Hayne.

3 listeny. 2.

2. Listy kopovite', k obma koncm súžene', uprosted

pilovité. Kvty úžlabiní, krátce stopene' ; okvtí 4 klane'.

Na horách, v Turanské stolici. L. pilovitá.

Th. serratum. Kit.

Listy árkovité neb cárkovit kopovite. 3.

3. Okvtí po odkvtu až po plod svinuté, a na tomlo

malý uzel psobící. Kvt Sklaný. 4.

Okvtí po odkvtu trubkovité, zdélí aneb delší plodu. 5.

4. Listy 5žilné; nlka prášník nedosahující. Nažka

kulovatá. Rostlina vtší než následující. Na horních lu-

kách. (Th. linophyllum, /.). L. chlumní.

Th. montaniim. Ehrh.

Listy Sžilné; nlka zdélí prášník. Nažky ovální.

Na horských lukách. n. c. (Th. linophyllum. /?.). L.

stední. Th. intermedium. Schrad.

5. Vtve hroznu jednoduché, vztýené, jednostranné. Nažky

ovální. Kvty 4klané, 4mužné. Listy úzké, árkovité,

odstávavé, šedivé. Prut V2 st. zdélí, šikmo vstoupavý.

Na trávníkách, pahorkách, horních polohách, polích.

Cn. Cc. L. horní. Th. alpinum. L.

Vtve astji ratolestnaté, rozevené. Listy širší než

pi pedcházející, s 2 slabými žilami. Trubka kratší a

tlustší. Osa hroznu kivolaká. Na lukách. L. luní.

Th. pratense. Ehrh.

30. Thymeleae. Lýkovcovité.

iW. Daphne. KcUerhals. Lýkovec.

Okvtí opadavé. Plod: malvice mkká, kožnalá,

Isemenná. VIIL 1. Vlí lýko.

1. Listy vždy zelené. 2.

Listy kopovite, holé, až po kvtu rašící. Kvty
šedivé po 2— 3, na bokách vtviek, ervené, vonné^
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lupeny vejcité, konité. Ke s vtvemi odstávavými, 1—

4

str. zvýši, s hladkou sivou korou. V lesich, pi poto-

cích, v houštích. B. L. le'karský. D. Mezereum. L.

2. Kvty v krátkých pevislých úžlabicních hroznech, žlu-

tozelené. Malvice erné. Ke 2- -3 st. zvýší. Na horách.

B. Dub. L. vždy zelený. D. Laureola. L.

Kvty v koneních chomáích, ervené, vonné. Mal-

vice suchá, žlutozelená, žlutohndá. Listy árkovit klí-

novité, tupé, ostnité. Prut neb ke dlouze vtevnatý, ^/^—

1

st. zdélí. Na suchých kamenitých pahorkách; po celých

Uhích, v Cechách. Kv. Zá. L. vonný. D. Cneorum. L.

150. Fasserina. Vogelkopf. Vrabenice.

Okvtí neodpadavé, plod pokrývající. Plod Ise-

inenná nažka. VIII. 1.

Prut holý, tuhý, obyejn jednoduchý aneb málovtvý,

Y2— 1 st. zdélí, tenký a štíhlý. Listy árkovité, trochu

odstávavé. Kvty úžlabiní, malé, blavé. Na výslunných,

suchých úhorách, rolích, c. Srp. (Stellera Passérina, L.)

V. letní. P. annua. Wickstróm.

31. Nymphaeaceae. Lekninovité.

i51. Nuphar. Teichrose. Stulík,

Pt lupen zevnit zelených; ostatní medníkem

opatené. Blizna vykrojená neb hvzditá. XIIL 1.

Blizna 10—20 paprsky vnená, slab vykrajovaná;

prášníky árkovit obdýlné; listy ovální, dole srdité,

s laloky sblíženými. Kvty zšíí palce. Plod hruškovitý,

homoly. V bažinách, jezerech, tiše plynoucích vodách.

c. (Nymphaea lutea, L.) L. žlutý. iV. luteum. Sm.

Blizna 10 špiatými paprsky na zpsob hvzdy ob-

sazená; prášníky tém 4hranné, 1 ^gkrát delší než širšL

Listy vejcité s laloky odstávavými, na rubu útle vlasaté,

2—3 palc sdélí. Kvty zelenožluté. V rybnících. n. c.
L. krpivý. A^ pumilum. Sm.

152. Nymphaea. Seerose. Leknín.

lyry lupeny zevnit zelené; ostatní zoubkovit
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na semeníku sadné. Blizna s mnohými paprsky.

XIII. 1.

Listy srdité, zubaté, holé, štítovité, 1—2 st. dkíuhé.

Kvty veliké, bílé, 20hipenné, zvenku erven stínkované.

Koen plazivý: bambuliny jedlé. U Vel. Varadína v teplé

vod (19" R.), vUhiích. Dub. Kv. S. egyptský.

N. Lotus.

Listy srdité, celokrajné, veliké, splývavJ, na líci tmavo-

zelené, kožnalé. Kvty 2 palc zšíí, bílé. Tyinky žluté,

asto v lupeny se zvrhující. Plod tupý: blizna žlutá, o

12—20 paprscích. V rybnících, jezerech. c, S. bílý:

vodní tuhpán: vodní rže. N. alba. L.

32. Ceratophylleae. Rožnolistovité.

153. Ceratophyllum. Zinken. RoznoUst.

Kvty Idomé, úžlabiní. Okvtí hluboce klané,

cípy zpedu ufaté, s 2—3 bodlavými špicemi. Mnohé
tém šedivé prášníky; 1 semeník jednoduchý. Rost-

lina vodní. XXI. 8. Ržkatec.
1, Plod mimo trnovité neodpadavé nlky ješt po každé

stran trnem opatený. 2.

Plod beze trn, bez kídel. Cnlka nkolikrát kratší

než plod. Listy 3krát vidlinaté, hloubji dlené než u

následujícího, užší a obyejn hladké. Kahšní cípy na

špici zubaté. Plody okrouhle vejité, stlaené. V sto-

jatých vodách: v Uhích, Slezsku. Srp. R. hladký.

C. submersum. L.

2. Plod bezkídlý. Cnlka zdélí aneb delší plodu Listy

2—3kráte vidlinaté, v árkovité, nitkovité cípy rozd-
lené. Kvty malé, tém jednotliv v peslenech sedící.

Prut nifovitý, slabý, dlouhý, holý, ervenavý, vtvitý,

hust listnatý. Listy rohovíte, na hbet ozubené, tma-

vji zelené, mén útlé než pi pedešlém. V stojatých

vodách. c. Srp. R, ponoený. C. demersum, L.

Plod mezi trny kídlatý. Cnlka delší plodu. Boní

trny ploché. V stojatých a tiše plynoucích vodách. Cc.

Zá; v Slezsku. R. kídlatý. C. platyacanthmn. Ckamiss.

11
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33. Callitricheae. Žabincovité.
«-

i54, Callitriche. Wasserstern. Zabinec.

Dva vslícní korunovilé listeny na dolejšku kvtu.
Okvtí chybí. Jedna tyinka s ledvinitým, Ipouzdrým
prášníkem. PJod se rozpadá ve 4 jednosemenné
nažky. I. 2. Žabí vlas.

1. Všecky listy árkovité, k vrchu úžeji vybíhavé. Plod

4hranný, na hranách kidlatý. Y stojatých vodách; ídce.

Z. jesenní. C. autumnatis. L.

Hoejší listy naopak vejite'. 2.

2. Te'ž i dolejší listy opak vejcité, kopišfovile'. Hrany plodu

kídlaté. Cnlka neodpadavá, zpét zkivená. V stojatých

neb tiše tekoucích vodách. Ž. jezerní. C. síagnalis. Scop.

Dolejší listy árkovite'. 3.

3. Listeny na špici háckovité, srpovité. Plod kidlatý. Cnlka
velmi dlouhá. Tamž. Ž. háckovitý. C. hamvdala. Kulz.

Listeny bez háku. 1.

4. Cnlka neodpadavá
,

posle'z zpt vyvrácená. Listeny

srpovité', na špici rovné'. Plod na hranách sieji kidlatý.

Tamž. Z. plochosemenný. C. platycarpa. Kviz-.

Cnlka vztýená, brzo odpadavá. Plod oste kýlnatý,

aneb jen úzce kidlatý. Ž. jarní. C. vernalis. Kútz.

i55. Hipptiiis. TanmcedeL Truskavec.

Kalich nepatrný. Koruna chybí. Jeden prášník
z kraje kališní trubky. Nažka Isemenná s chrupla-
vitým osemením. L 1. Blizna v brázd prášníku sedící.

Listy cárkovite', v peslenech. Rostlina pímá, jedno-
duchá, ideji vtvitá, 1— 1 Y^ st. zvýší; prut clánko-

vitý. Všudy v stojatých vodách, peslice lesní podobný.

Cn. Srp. T. obecný. //. vulgaris. L.

150. Jrapa. Wassernuss. Kotvice.

Kalich 4dílný; koruna 41upenná; 4 prášníky;
1 cnlka. Plod košanec Isemenný se 4 trny. IV.

i. Bodlák. Košanec zelený, posléz erný, jedlý, 4roký.
Kvt bílý. Listy routovite', pilovité, kožnate', leskle';

apíky asto nadmuté. V stojatých, kalných, bahnitých

vodách. n. K. splývavá. T. nafans. L
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157. Myriophylluni. Federkrauf. Slolisiek.

Kvty v konenícli klasech. Dolejší kvty s cnél-

kaini bez kalicha a koruny; hoejší s prášníky,

4dílným kalichem a 41iipennou korunou; lupeny od-
padavé. Košanec 4pouzdrý, 4semenný. XXI. 8.

Krocen Pr.

1. Všecky kvty v klasech peslenalé, aneb v úžlabi-

kách peslenatých lisl. 2.

Samí kvly stídavé', asi 6kvlý klas psobící; samicí

kvty v úžlabikách pod samím klasem. V istých vo-

dách; ídce. S. stídavý, M. alternifolim. Dec.

2. Všecky listeny hebenité, prolisené, delší než kvtní

pesleny, však i kratší; odpadne-li voda, proiinují se li-

steny v listy, tak že potom kvty v úžlabikách vzí.

Blizna nachoervená. V stojatých i tekutých vodách.

Oc. Srp. S. peslenatý. M. terikillatum. L,

Listeny hoejších peslenu nerozdlené', kratší než

kvítky; dolejší vezané. Kvty barvy pletní. Blizny štt-

covité, ržovíte. Listy peslenate', pernate', ve vlásko-

vité cípy rozdlené. Prut vtevnalý, ervenavý. V sto-

jatých neb tiše tekoucích vodách. c. Srp. S. klasatý.

M. spicatam. L,

34. Ghenopodiaceae. Merlíkovité.

158. Atriplex. Melde. Lebeda.

Kvéty polorzné, i s obojakými smíšené. Samí
kvéty s 3— Sdílným kalichem a 3— 5 prášníky

z lžka; samicí kvty s kalichem 2dílným, jehož

laloky plocho k sob pilehají, se zvtšují a plod

pokrývají. XXIIL 1. Linné, u pozdjších V. 2.

1. Samicí lupeny nejsou pes polovici srostlé. 2.

Lupeny pes polovici srostlé, k vrchu 2—3 laloné,

k dolejšku klínovit soužené. Listy opak vejité, tupé. 10.

2. Listy na rubu stíbrobílé. 3.

Listy na rubu zelené neb naervenalé. 5.

3. Lupeny samicí celokrajné, vejité, zašpiatné, žilko-

vané na zpsob sít. Prut pímý, 2—5 st. zvýší. Listy

II*
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na líci leskle, tmavozelené, srdité Sliranné, veliké', zu-

baté. Samicí okvtí Sdílné; dvouspolné, pak 3— 5dílné.

Na návsech, pi plotech, zíceninách, ne asto. Srp.

Kíj. L. lesknavá. A. nitens. Rebentisch.

Poznám. Pííbiuná L. zúkoncitá. Prut 4—8 st. zdélí.

Listy 3hranné , šípovité, na rubu bílé, s vrchu lesklé,

3žilné, chobotnat zubaté, se zuby trochu zpt zkive-

nými ; hoejší cclokrajné. Kvty v klasech sklubené.

Samí okvtí Sdílné; prášníky bledožlulé ; cnlka sami-

4-ího kvtu 2dí!ná. Kvtní stopky a kalichy bílé, pro-

zran žláznalé. Pi píkopech, vinicích; v Uhrích. Srp.

A. acuminatum. W. KU.

Lupeny j)o kraji zubaté. Rostlina sivozelená, rozkla-

dit vtvitá, šupinat neb mounat potroušená. 4.

4. Lupeny routovit Shranné, konité, ozubené. Kvty
v úžlabiních a koneních hromádkách. Listy chobotnat

zubaté, blozelené, routovité. Prut l^j^—2 st. zdélí,

a jako i vtve blavý; vtve rozevené. V ddinách,

pi zdech, plotech. c. Zá. (Atr. album, Scopoli). L.

ržová. » A. roseum. L.

Lupeny Slalonc, veliké; stední lalok delší, boní
kusé. Listy hluboce chobotnat zubaté, dole blavé, na-

hoe sivozelené, tupé, Shranné. Prášníky žluté. Na ru-

mech, v píkopech, pi slatinách. c. Srp. ušetnatá.

A. laciniatum. L.

5. Všecky listy, vyjma nejhoejší, Shranné neb šípovité. 6.

Žádné, aneb jen nejdolejší Shranné neb šípovité. 8.

^). Lupeny chobotnat zubaté, s šídlovitými, útle špiatými

zuby, srdit Shranné. Listy Shranné šípovité, hluboce

zubaté, stejnobarevné. Prut velmi vtevnatý, 1— ly^ st.

ždélí, rozestený. Všudy na zíceninách, v píkopech; Cc.

Srp. L. šípovitá. A. hastatum. L.

Lupeny krátce zubaté neb celokrajné. 7.

7. Lupeny samicí Shranné, astji trochu zubené. Vtve
rozevené. Listy po obou stranách zelené, Shrann ší-

povité, hoejší kopovité, nkdy pitloustlé, mén více zu-

baté. U vesních cest. Cc. Zá. (Atripl. patulum, Srn.}

L. širolistá. A. latifolium. Wahlenb.

Lapeny piokrouhlé. vejité, celokrajné, žilnaté na
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ipsob sile. Prut pímý, vysokým s vtvemi vztýenými.

Listy po obou stranách zeleno neb ervené, srdit 3-

hranné. V zahradách vzdlávaná; v jednom odrodu do-

cela ervená. L. zahradní. A. hortense. L.

^. Listy jasnozelené, cárkovil kopovité, stopené, roz-

liné délky a šíky, na rubu poprášené. Lupeny vejité,

zubaté, zakoníte. Prut hranatý, s vtvemi vztýenými.

Klasy vejité, válcovité, tupé, husté, tém bezlisté. Na

písité, slatinné pd, v Ohích. c. Zá. L. slatinná.

4 A, Utorale. L.

Listy sívozolené. 9.

í). Dolejší vtve rozevené. Nejdolejší listy šípovité : pak

obdýln kopovité; nejlioejši árkovité, zelené. Lupeny

routovit šípovité. Rostlina špinav zelená, od nkolika

palc až do nkolika stevíc zdélí. V dlané pd, u

cest, obyejná. Cc. Zá. (Alripl. angustifolium, Sm.) L.

úzkolistá. A . patulum, L.

Všecky vtve vztýené. Listy širší: prut vyšší; plod

TÍce vejilý; klasy idší. Listy vejit kopovité, dolejší

tém kopínalé, celokrajné. Kališní lupeny hndé, v as
zralosti srdit vejité', celokrajné. Rostlina šedozelená.

Na podobných místech; v Uhích, okolo Budína, ve vi-

nicích; Srp. L. olidýlnolistá. A oblongifolim, W. Kit.

10. Plody šedivé, Slaloné. Prut kenatý. Lebeda kuí noha.

A, portulacoides. L.

Plody stopené, 2IaIoné, se zubem uprosted. Prut

bylinný. Pi slatinách. L. stopená, A. pedujiculatum,

159. Beia. Mangold. C-cikla.

Kvly obojaké. Kalich 5klaný; 5 tyinek umíst-
ných na kroužku plod olát^jícím. Plod kulovatý.

V. 2. Burák ; Kvaka ; Karpel.

1. Kvly s 3 nlkami; v dlouhých, tém bezlistých

klasech. Listy srdité, špiaté, nestejné, trochu kosmaté.

Prut 2— 3 str. zdélí, bledozelený, trochu vlasatý. Listeny

-cárkovit kopovité, na špici blokosmaté, delší než kvty.

Semeno erné. V Sremsku. Kv. trojsaniiní.

B. trigyna. W. K.

Kvty s 2 strmlkami. 2.
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2. Kvty skupené v klasech listnatých. Listy srdité, vej-

cil obdýlné, tupé, po kraji trochu vlnité, holé, lesklé;

hoejší routovit vejité. Koen jedlý, ervený neb bílý.

C. obecná. B. vulgaris. L.

Kvty 3celné; koenní listy stopecné, prutní šedivé;

klasy dlouhé. Pstovaná. Srp. C. kvaka. B. Cicla. L.

160. Blilum. Erdheerspinat. Zminda.

Kvty dvouspolné; 1—5 tyinek na lžku. Plod

Isenienný, šavnatým, malvinalýin kalichem pokrytý.

Semeno tém kulovaté. I. 2.

1. Klubíka na konci v klas sadné, bez list. Prut pímý-,

listy dlouze stopecné, šípovité, zubaté. Plod ervený jako

jahody. Pstovaná ; tu i tam zdivoelá. Ž. hlavatá.

B. capitatum. L.

Klubíka v úžlabikách listu. 2.

2. Prut 2— 4 st. zdélí, tup hranatý, velmi vtvitý. Listy

dlouze stopecné, Shranné, šípovité, nerovn chobotnaté^ zu-

baté; hoejší krátce stopecné, jen na dolejšku zubaté. Kalich

bezšávý; semena stlaená, vejitá. Rostlina dužná. Okolo

Lvova, VHky. Kv. n. Ž. merlíkovitá.

B. chenopodioides. L.

Prut vztýený, dole vtvitý, holý, ^j^—^^l^ st. zvýší.

Listy hluboce zubaté, obdýln šípovité. Hoejší kvt kaž-

débo klubíka 4— 5klaný, s tolikýmiž tyinkami, boní

toliko Isamení. Semena na kraji tupá. V zahradách,

i divoce. Ž. prutnatá. B. virgatum. L.

161. Camphorosma. Kampferkraui. Kafraika.

Koruna chybí. Kalich pohárovitý, 4zubý neb 4klaný.

Vstícní zuby stídav malé. IV. 1. Prut v neúrodné

pd jednoduchý, pi^ímý, do 2 palc, v úrodné vtvitý,

1 st. zvýší. Listy odstávavé, na špici do vnil zkivené,

v mládí vlasaté, pozdji holé. Kvty po 1—3, v úžla-

bikách, na konci klasaté. Dva vtší kvtní lupeny tupé;

tyinky 2 krát zdélí kvtu. Na uherských pustinách. Srp.

Zá. K. vejitá. C. ovata, L.
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162. Chenopodiujti. Gdnsefuss. Merlik.

Kvely obojaké. 2—5 lyinek z lžka. Plod jedno-
tlivý, nepronieneným neb ztvrdlým kalichem otoený.
Semena vodorovná neb dílem vztýená, árkovitá.
V. 2. Bílý koen.
1. Lisly úzké, cárkovité neb šidlovité. Kvty jednotlivé

v úžlabikách, anebo po 2— 3, sedící. 2.

Lisly s povrchem širokým. Kvty v klubíkách, kla-

sech neb chvostech. 5.

2. Lisly šidlovité; starší na špici trnité. Viz Salsola. 167.

Listy árkovité, bez ostn. 3.

3. Lisly holé, polooblé neb nitovité. Kalich v as zra-

losti trochu nadmulý. 4.

Lisly vlasaté. Viz Kochia 165.

4. Listy šidlovité, polooblé, trochu zakoníte, dužné, slané.

Prut pímý, velmi vétvitý. Kvty sklubené, 21istenné, v úžla-

bikách. Semeno lesklé. Pi slaných jezerech v Uhích,

pii moi. Cc. Srp. (Suaeda chenopodioides, PalI.) M.

pomorský. Ch. maritimum.

Listy nifovité, trochu konité, dužné. Prut vztýený,
velmi vtvitý, bylinný; vtve latnaté, vztýené. Kvty
slopené, obyejn po 3, s 2— 3nlkamí. Na vlhkých

slatinných pdách; v Uhích. (Suaeda allissima, Pallas.

Salsola allissima). M. nejvyšší. Cli. altissimvm.

5. Listy, zvlášt na rubu modro- neb sivozelené. 6.

Listy po obou stranách zelené. 10.

Q. Lisly roulovíl vejité, bezzubé, celokrajné. Prut roz-

tažený, dole vtevnatý, sivým prachem pokrytý. Semena
lesklá, útle tená. Ve všech, na zdech, pi plotech, ce-

stách. Cc. Zá. (Chenopod. Vulvaria, L.). M. smrdutý.

Ch. olidum. Curtis.

Aspo dolejší listy zubaté. 7.

7. Listy všecky obdýlné, tupé, vzdálen zubaté, plitce

chobotnalé, na rubu blošedé. Prut^ dole vtvitý, položený,

tlustý. Klubíka krátká, bezlístá ; hoejší kvty 5prašné,

dolejší 2— 3samí, se semeny kolmými neb vztýe-
nými. Na zboeninách, veských ulicích. Cc. Zá. M. sivý.

Ch. glaucum. L.
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Dolejší listy mén více routovite', po obou slranách

tém stejn barvité, hloubji zubaté; hoejší málo zu-

baté neb celokrajné. 8.

8. Dolejší listy krátké, routovite okrouhlé, tupé s útlou

špicí, Slaloné, chobotnat zubaté; hoejší vejcité neb ko-
povité. Semena hladká, lesklá. Pi plotech, zdech. Srp.

Zá. M. kalinový. Ch. opulifolim. Schrad.

Dolejší listy obdýlné, asi 2krát tak dlouhé jak široké. 9.

9. Dolejší listy 31alocné, šípovité ; stední lalok obdýlný,

tém stejn široký, tupý; hoejší cárkovit kopovité,

celokrajné. Semena lesklá, útle tená. Pi plotech, zdech,

ve všech. Cc. Srp. M. smokvolistý. Ch. ficifolium. Smith.

Listy routovite vejcité, zubaté, asto Slaloné, vyšterbené;

hoejší obdýlné, kopovité , celokrajné. Semeno hladké,

lesklé. Prut
'/a
— '^ ^^^'' ^"^ýší, tup hranatý. Kvtenství

hned klubenaté neb vrcholiné, hned klasaté. V zahra-

dách, rolích, návsech. c. Zá. M. bílý, Ch. album. L.

Poznám. MerHk zelený má romboine chobotnaté listy;

kvty menší než u* pedešlého; klubíka více skupená,

listnatá. S pedešlým. Ch. viride. L.

10. Listy vejcité, celokrajné. H.
Listy Shranné neb routovite, anebo zubaté. 12.

11. Prut vztýený, 1— 2 st. vysoký, asto ztlouští brku.

Hrozny klasaté, vztýené. Listy zakoníte, vtší než u

následujícího. Na vzdlávané pud, v Uhích, Slavonsku.

M. ostrolistý. Ch. acutifolium. Rit.

Prut rozestený, ležící, šikmo vstávavý, vtvitv, y^

—

ly^ st. zdélí. Listy vejcité, celokrajné, holé, útle špi-

até. Semeno lesklé, útle Iené, v polooteveném ka-

líchu. V zahradách, na rolích, obecný. Cc. Zá. M. ninoho-

semenný. Ch. polysperumm. L.

12. Rostlina žláznat vlasatá, lepkavá. Listy óhdýlné, té-m protiscné chobotnaté, tup zubaté ; hoejší kopovité,

celokrajné; listeny listovité; semeno lesklé, útle tené.

Výška ^j^^ st.. vn silná. U cest ; v Slezsku, Uhích,

Sremsku; c. Srp. M. hroznovitý. Ch. Botrys. L.

Rostlina holá, hladká. 13.

13. Listy 3hranné, celokrajné, šípovité. Kvty v úžlabi-

kách a koneních klasech. Prut jednoduchý, 1—2 st.
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zdéH. Kalich v as zralosti ani vtší ani tvrdší. Semeno
leží kolmo na kraji. Na návsecli, u plot, zdí, pi ce-

stách. n. Srp. M. Všedobr; bílý koen.

Ch. Bonus Henricus. L.

Poznám. Nkteí kladou druh pedcházející podBlitum,

ponvadž semena dílem, aneb i všecka, nikoli na ploše ale

krajem kolmo sedí. Správnji však mohly by druhy Ch.

B. Henricus, Ch. rubrum, Ch. glaucuni ve zvláštním rodu
umístny býti.

Listy s krajem zubatým. 14.

14. Hrozny neb kvtní chvosty listnaté'. 15.

Hrozny neb klasy bezliste'. Semena vodorovn ležící.

Kvty ódílné, 17.

45. Hoejší kvty v každém klubíku 5mužné, se semenem
vodorovným; boní Sklané', 1—Smužne', se semenem kol-

mým. Listy routovit Shranné a te'm šípovit 21alone',

hluboce chobotnate', zubaté. Prut Vo— 1 Vs stev, zdélí,

dole vtvitý, vztýený, dužný. Ve všech, pi zdech,

plotech. Cc. Zá. M. ervený. Ch, rubrum. L.

Kvty v jednoduchých hroznech. Listy kopovité neb

vejité. 16.

16. Prut vztýený, brázditý, 1 V^—2 si. zvýší. Listy kopo-
vité, vzdálen zubaté, tém šedivé, zelené, roztracené,

odporn vonné. V jižních Uhích, Chorvatsku, Slávo nsku.

n. Cc. M. ambróziový. Ch. ambrosioides. L.

Prut vztýený, 6— 8 palc zdélí, trochu hranatý, zelený,

asto hned od koene vtvitý. Listy vejité, chobotnate,

jasnozelené •, apíky brázdité, holé, 4— 5 árek zdélí.

Kvty ervenavé, tém šedivé, velmi malé a etné.

Kališní lupeny tup kopovité; 5 velmi dlouhých tyi-

nek ; blizna peitá ; nažka svraštlá, brázditá. U zdí,

plot, na suchých místech; v Cechách, Kv. Cn. M. plotní.

Ch. sepium. Gmel.

17. Listy na celém obvodu s 5 — 9 špiatými zuby, dolejší

srdité ; hoejší 31aloné, šípovité. Kvtenství vrcholiné.

Frut i—3 st. zvýší, do úhlu hranatý, s vtvemi daleko

odstávavými. Nažky prohlouben tené. V zahradách,

rolích, ve všech. Cc. Srp. M. zvrhlý. Cli. hybridm. L.
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Listy v obvodu 10—20zubé. Dolejšek mén více

vapík soužený. 18.

18. Dlouhé, tuhé, k prutu piléhavé chvosty. Nažky hladké.

Listy Shranné, na dolejšku v apík protažené, trochu

sivé, pi^itloustlé, lesklé, s hlubšími neb plitšími zuby. Ve
všech a j. Srp. Zá. M. mstský. Ch. urbicum. L.

Krátké, rozestené hrozny neb vrcholíky, kratší než

kvty. Listy rouíovité, špiaté, chobotnat zubaté, tmavo-

zelené, trochu pitloustlé, slab poprášené. Nažky nelesklé,

na kraji kýlnaté. Prut 1

—

2 si. zdélí, obyejn hned

od dolejška vtvitý. S pedešlými. Cc. Zá. M. zední.

Ch, murale. L.

163, Corispermum. Waniensame. Velbloudnik,

Kalich chybí; koruna 2Iupenná ; semeno nahé, vej-

ité. L 2,

1. Klasy konení. 2.

Klasy lížlabiní. Kvty slechovit na sob skupené.

Listy bezžilné, více kopovilé, dlouze konité, se špicí

tém bodlavou. V. Halii. V. kostrbatý. C. squarrosum. L.

2. Kvty v klasech, vzdálen od sebe. 3.

Kvty blízko od sebe stojící, 21upcnné, 5prašné. Listy

bezžilné, a jako i listeny komolé. Nažky vykroužené.

Celá rostlina krátce chomáovit vlasatá, a proto šedivá.

V písinách ; v Uhích. V. zšedivlý. C. canescens. Rit,

.3. Nažky stlaené, eliptiné, na špici naíznuté. Listy

stídavé, cárkovité, uprosted béložebré. Prut V^— 1 st.

zdélí, ervenavý, mkkovlasý. V Halii ; v Uhích. Kv.

n. V. yzopový. C. hyssopifolium. L.

Nažky tém okrouhlovejité. Listy cárkovité, bezžil-

né, komolé. Kvty llupenné, 5prašné. Cnlky pozdji

delší než semeník. V Uhích; Srp. V. lesklý.

C. nilidum. Kit,

i64. Dioiis. Doppelohr. Dvourozka.

Kvély jednodomé. Koruna chybí. Samí okvlí
4lupenné; samicí jednolupenné, 2rohé. nlka 2dílná.

Semeno dole kosmalé. XXL 4. Dvojuška.

Uostlina tém kenatá, s vtvemi položenými. Listy
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kopovité, plstnaté. Kvly v lížlabickóch, velmi malé;

samicí vlnaté. Na suchých lukiích mez.i kovím ; v Uhích.

Srp. Zá. (Axiris ceratoides, L.) D. východní.

D. ceratoides. W.

165. Kochia. Bytel.

Kvty obojaké. Okvtí Sklané neb Sdílné. nlka
1 s 2 bliznami. Semeno 1, nahé, kalichem obalené;

kel podkovit složený. V. 2.

1. Rostlina kenatá, vstoupavá, nahoe, tém plstnatá

neb ervená; listy cárkovité, vlasaté, komolé. Kvly
malé, v úžlabikách sklubené. Prášníky nachové, na do-

lejsku 2klané. Na písinách. Cc, Srp. (Salsola prostrata,

L. Pall.). D. rozložený. K. prostrata.

Prut bylinný. 2.

2. Kalich po odkvtu v seschlý neb trnovitý pívsek vy-

rostlý. 3.

Kalich maliko zmnný, jen málo zveliený. Prut

zvýší pídi až do 1
'/„ st. vtvitý: vtve trochu vztýené,

hoejší kratší, a proto rostlina jehlanitá. Listy cárkovité,

tupé, tém masité, nahoe ploché, dole trochu nadmuté,

dlouze vlasaté ; hoejší pitlaené, dolejší odstávavé. Kvty
ižlabiní po 2—3 ; kalich dív okrouhlý, pak vejit
obdýlný ; cípy nikdy neodstávavé. Nitky krátké; práš-

níky bledožluté: nlka 2klaná ; semeno erné, dvojité.

Ntf vápenitých a slínovilých pahrbkách, okolo Budína.

Srp. (Salsola cincrea). C. popelavý. K. cinerea. W. Kit.

3. Kalich po odkvtu v 5 šídlovilých ostnu vyrostlý;

výrostky trnité, vodorovné. Rostlina drsn vlasatá. Na

behách jezerních. B. chlupatý'. K. hirsuta. Nulté.

Poznám. Kochia hyssopifolia opisuje se u Sultesa

:

mkkovlasá, bylinná; listy cárkovité, ploché, nebrvité;,

prut 1 st. zdélí, již na dolejšku vtvitý, ervenavý;

kvty lížlabiní, vlnou obalené; trny na hbet kalichu

hákovit vyhnuté; prášníky ržové; nlky dlouhé, er-
vené. Na písinách ; v Uhích.

Kalich po odkvtu v 5 seschlých pívsk perostlý. 4.

4. Listy ploché, árkovit kopovité, po kraji brvilé. Prut

3 — 5 st. vysoký, s vtvemi vztýenými. Kvty lížla-
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biní, sklubené, zprvu kosmaté; v hoejších úžlabikách

po 2 kvtech. V Uhích u Mostu a níže; v Halii. c.
Srp. B. metlovitý. /í. scoparia. L.

Listy árkovité, sivozelene', mkkovlase', te'm masité.

Prut Víi""^ ^^^' zdéli, nejvíc položený neb vstoupavý,

od dolcjška vlevnatý. Kvty v úžlabikách, nejvíc po

3, ped rozvitím hustou vlnou obalené. Pívsky kališní

tupé, suchomázdité, roulovité, blavé neb ervenavé.

Prášníky barvy pletní. Na písinách; Srp. íj. B. pí-

sení. ^ ^ K, arenaria.

166. Salicorma. Glasschmah. Slanorožec.

Kvéty obojaké. Kalich lliipenný, 4hranný, kusý,

bakovitý, celokrajný. Blizna 2—Sklaná, nkdy dvo-
jitá. Semeno 1, nahé. Obyejné 2 prášníky, z nichž

druhý až po nkolika dnech vyniká. II. 1.

Prut bylinný, trochu rozestený; rostlina bezlistá, dužná,

jakoby z vosku. Klasy konení, na špici ztenené, ob-

dýlné, kolenaté. lánky stlaené, vykroužené, 2klané.

U Litavy, pi Nezideru, v Uhích. Cc. Srp. S. bylinný.

S, herbacea.

Prut devnatý. Klasy nadmuté, obdýlné. lánky slab
vykroužené. S pedešlým na jezerních behách, na sla-

tin. S. koenivý. S. radicans. Srn.

167. Salsola. Sahkrauí. Slannka.

Kvty obojaké. Kalich Sdílný neb r)lupenný, po-
sléz obyejn zmnný. Cnlka s 2 bliznami, aneb
2 nlky. Kel v semenu zavitý. X. 2.

1. Listy válcovité, hladké, holé. Prut bylinný, rozvláily.

Kvty sklubené. V Uhích. S. sklubená. S. sativa. L.

Listy šídlovité, na špici trnité neb ostnité. Kvty
úžlabiní, tém. jednotlivé. 2.

2. Rostlina drsná ; prut tuhý, vtvitý, položený. Listy

šídlovité, na špici ostnité, žlábkovité, odstávavé, drsné.

Kalichy chruplaviné, ervenavé, sechlé, s okrouhlými,

plochými, barvitými pívsky, vykrouženými lupeny. Jed-
notlivé kvty úžlabiní, s 3 listovitými, bodlavými li-
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steny. Cnelka aslo Sklaná. Na píscinácli ; v Uhích.

c. S. barevná. S. Káli.

Rostlina holá. Listy šídlovite', útle ostnile'. Kalichy

tém jednotlivé, nebarvené. Okolo Prahy ; v Uhích.

Srp, S. bexbarvá.
'

S. Tragus. L.

168. Spinacia. Spenái.

Kvty rznopohlavé. Samí kvty 4dílaým kali-

cliem a 4 tyinkami z lžka. Samicí kvty s 2—3-

klaným kalichem a 4 nlkami. Kalich ztvrdlý a se

semenem srostlý. XXII. 5. Listy vejcií obdýlné, na

doiejšku tém šípovité. Plod hned rohatý, hned tupý,

(Sp. spinosa; Sp. inermis.). V zahradách; pstovaný.

S. zelní. 5. oleracea,

35. Amarantaceae. Laskavcovité.

169. Amarantus. Amaranf. Laskavec.

Kvty rznopohlavé, 3 listeny podepené. 3—

5

volných tyinek. 3 nlky. Tobolka Isemenná,
vkol piikavá. XXI. 5. Šibaky.

1. Kvty 5dílné, 5prašné. Prut vztýený, 2—3 st. zdélí^

vlasatý, od listu k listu kivolaký. Listy vejcité, vlnité,

bledozelené, šupinat tené, konité. Listeny ostnité,

delší než kahchy, kopoviíé, belomázdité. Dolejší vtve
dív skivené, pak vztýené, na doiejšku rozeven od-

stávavé. Kvty v klubíkách neb radji v konením
klase. Na návsech, sutinách. Oc. Srp. L. podhnutý.

A. retroflexus. L.

Kvty Sdílné, 4prašné. 2.

2. Prut obyejn položený. Kvty sklubené. 4.

Prut vztýený, \^l^
— 2 st. zvýší, asto ervenavý.

Kvty v hustých, blavých neb zelenobílých, koneních

klasech. Listy vejit obdýlné, po kraji a na žilách er-
venavé. Prut trochu vtvitý. Na rolích, zahradách, zbo-

eninách. L. klasatý. A. spicatus. Lam.

3. Kvty v klasovitých blozelenych klubíkách. Prut

ly^— 3 st. zvýší, nepatrn hranatý, položený, velmi

vtvitý. Listy romboin vejcité, trochu tupé, vtlaené.
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po kraji trochu vlnité. Samci kvty 3-, samicí 51upenné.

Na sutinácli, v píkopech, u silnic, c. Srp. (Amaran-

lus viridis, Hoííni.) L. rozestený. A. prosfratus. Balb.

Kvty sklubcné \ klubíka lížlabiní , k vrchu v bez-

iistý klas skupená. Prut položený neb vstoupavý, 1 —
1 */2 st. zdélí. Listy po kraji slab vlnité, plámité aneb

neplámité, vejcil roulovité. Listeny vejcité, kratší než

kalichy. Kvty jako u piedešlého. Na rolích, v zahra-

dách. Cn. Zá-. (Amtirantus adscendens, W. et Gr.). L.

vstoupavý. A. Blihim. L.

170. Phijlolacca. Kermesbeere. Líidlo.

Okvtí Slupenné. Malvico lOpouzdrá, lOsemenná.
X. 8. Ccrvec; Karmazín; Alkermeš. Listy vejcilé;

kvty v hroznech, cervenostopecné : malvice erné, s er-
venou šfávou; 10 prášník ; 10 cnlek. V Uhrích,

Snemsku. í-. obecné. Ph. decandra, L.

171. Polycnemum. Knorpelkraut. Chruplavnik.

Kvty obojaké, 51upeniié, 2 listeny podepené \

3 na dolejšku v kroužek srostlé tyinky. Dv blizny,

in. 1. Kvty v úžlabikách šedivé, 5 lupenné, 21istenné;

Isemenná nažka. Kališní lupeny blomázdité. Rostlina

1 palce až 1 sti-ev. zvýší, rozložená, suchá, rozeven
vtvitá, špinav zelená. Na suchých, neúrodných rolích,

líhorech. c. Zá. Ch. rolní. P. arvense. L.

36. Sclerantheae. Ghmerkovité.

172. Scleranthus. Knaul. Chmerek.

Kalich Sklaný; 10 tyinek; 2 nlky. Listy šídlo-

vit árkovité. X. 2. Žabí kolénko.

Kališní cípy trochu špiaté, s úzkým mázditým kra-

jem, na plodu odstávavé; kvty okolinaté. Rostlina po-
ložená, vtvitá, blavá, slab zelená. Na písitých pdách,
rolích; obyejná. n. ij. Ch. bezbraný. S.annuus.L,

Kališní cípy tupé, se širokým, bílým, mázditým kra-

jem, na plodu zavené; rostlina více vztýená, tužší,

s kvty více skupenými. Na suchém písku. Pes celé

léto do jeseni. Ch, zavený. ' S. perennis. L.
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37. Ulecebrae. Nehtovcovité.

Í73. Corrígiola. Slrandling. Dvohnokt.

Kalich 6dílný; 5 kvtních lupenu na dolejšku kalicha

umístných; 5 tyinek; 3 šedivé blizny. Plod Ise-
menný, nenukavý. V. 3.

Prut položený, mnohovtvý, "o— 1 sU\ zflelí. Listnaté

chocholíky. Listy cárkovit klínovité. Koruny bílé ; ka-

hchy ccrvenavé. Semeno na šiiurce visuté'. Na písitých

behách ek ; v Sle'zsku, na dunajských výspách. Srp.

Zá, D. pobežní. • C. liforalis. L.

174. Herniaria. Bruclikravt. Prntrzaik.

Kalich Sdílný, uvnit bílý neb bložlutý; koruna
chybí; 10 tyinek, z nichž patero neplodných. Plod

Iseinenný, vejilý, nepukavý. V. 2.

Listy opak vejite', obdýlné, holé, celokrajné, tém
vstícní, trochu brvité. Rostlina položená, holá. Kvty
v listnatých hroznech skUibené, malé, žlutozelené; 8— 10
tyinek, z nichž 4— 5 neplodných. Na piscifýcb místech,

u cest, na behách ek. Cn. Kíj. P. holý: Uplavicník.

//. glabra. L,

Listy opak vejtité, a jako i prut a kalichy vlasaté.

Klubíka chdo-, íasto jen 6kv(á. Y Slezsku, Rakousích,

Uhích; ideji. H. hirsiiia. L.

175. Illecehriím. Knorpelkraut. Nehtovec.

Kalich 5díiný s kápovitými, konitými cípy. Koruna
chybí; 10 tyinek, z nichž 5 neplodných. Tobolka
Isemenná, kalichem obalená, brázditá, pukavá. VL 1.

Paronychia, Lam.
1. Kvty v peslenech, nahé, bílé; 2 tupé blizny; 10
tyinek, z nichž 5 neplodných; tyto zastávají místo ko-

runy; kalichy bílé, tém chruplavicné, osinalé. Prut ni-

fovitý, cervenavý, ležící, 2— 6 palc zdélí. Listy vejite,

holé, vstícní, celokrajné, dužné, málo stopené. PaUsty

seschlé, roztrhané. Ve vlhké písité pd; v Rakousích,

echách, Uhích, Slezsku. c. Srp. N. peslenkovitý.

/. TerticiUahim. L,
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Kvefy v koneních hlavikách, aneb v úžlabicních klu-

bíkách. Listeny lesklé, stíbrné'. Listy vlasaté. 2.

2. Prut 2— 3 palc zdélí, tém vztýený, rovný. Kvtní

hlaviky konení, lesklými, stíbrnými listeny obalené.

Listy tém árkovité, malé, tuhé, špiaté, brvité, dole

kosmaté. Na písitých pahrbkách, v Uhích. N. hlavatý.

/. capitatmn. L.

Prut 6—8 palc zdélí, ležící, vlasatý. Kvty v úžlabi-

kách skupené ; listeny stíbrné, prozrané, lesklé. Listy

kopovité, srstnaté, krátce konité, jasnozelené; 2 bílé,

prozrané palisty. V Uhích. N. lesklý. /. Paronychia. L.

176. Polycarpum. Nagelkraut. Kuinka.

Kalich 5dílný, s kýlovitými cípy; 5 korunních lu-

pen; 3—5 tyinek; 3 nlky ; tobolka 2klapená,
mnohosemenná. Listy po tyech. IIL 3. Kýlatka Pr.

Listy peslenaté, po 4 na prutu, po 2 na vtvích,

tupé, opak vejité, trochu dužné. Kvty malé, etné,

chocholinaté
;

prut nkdy vstoupavý, */„ st. zdélí, hned na

dolejšku rozsochatý. Na rolích, písitých polích ; v Slezsku,

Uhích. Srp. íiij. K. tverolistá. P. tetraphylhim. L,

38. Humulaceae. Chmelovité-

i77. Cannahis, Hanf. Konopi.

Samí kvty s okvtím Sdílným a 5 tyinkami.

Samicí s lákovitým, po jedné stran na podél ro-

zeklaným okvtím. XXIL 5.

Prut 2—3 st. zvýší. Listy prstnalé, 5—Tlaloné;

lístky kopovité, pilovité, drsné; ua samicí rostlin tma-

vji zelené. Samicí kvty skupené ; samí ve vztýených

hroznech. K. obecné. C. sativa, L.

178. Humulus. Hopfen. Chmel.

Samí kvty s Sdílným okvtím a 5 tyinkami.

Samicí s šupinatým, oteveným okvtím. Listeny ve-
liké, stechovit v hlaviku skupené. XXIL 5.

Prut pnivý, drsný. Listy stopené, 31aloné; boní
laloky 2klané. Samicí kvty ve visutých stapcech. P-
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stovaný \ též divoce na plotech, trniskách. c. Srp. Ch.

obecný. H. Lupulus. L.

179. Morus. Maulbeere. Moruše.

Koruna chybí. Samí okvtí 4(lílné. Samicí kalich

41upenný, posléz šavnatý, Isemenný. XXI. 4. na-
hodový strom.

Sfrom. Lisly hluboce srdité', též i vejité neb laloné,

pilovité, tém hladké. Maliny bílé neb ervené, aneb

nachové. Pstovaný, též divoce. Cn. M. bílá. M. alba. L.

39. Urticeae. Kopivovité.

180. Farietaria. Glaskraiit. Drnavec,

Kvty v peslenoviíých strboiilech v úžlabikách;

nejdolejší v každém strboiili jsou samicí, stední
obojaké, nejhoejší samí kvty. Okvtí 4—5dílné.

XXIII. 1.

1. Prut položený, rozestený, velmi vlvitý. Listy a celá

rostlina daleko menší než následující. Na zdech. D. ro-

zestený. P. diffusa. M. K.

Prut vztýený. 2.

2. Prut. pímý, drsný, 1 Y^— 3 st. zdélí, jako sklo lesklý,

tém jednoduchý. Listy stídavé, stopecné, obdýln vej-

ité, špiaté, prhledn tené, krátce vlasaté. Listeny

šedivé. Kvty peslenaté v úžlabikách sklubené; stopky

2dílné; kalichy 21isté, po kraji nachové; prášníky pružné;

tyinky delší kalicha ; blizny ervené, šttcovité. Chuti

slané. Na zdech, sutinách. Cc. Zá. (Parietaria oíTicinalis,

Willd.) D. vztýený. P. erecta. M. K.

Prut vztýený. Listy vejit kopovité. Kvty nejvíce

jen na vtvích. Samí kvty válcovité, dlouhé. V jižních

Uhích. c. Srp. D. nízký. P. judaica.

181. Uríica. Nessel. Kopiva.

Kvty 1 neb 2domé, v klasech neb hlavách. Samí
kvty s 4—5dílným okvtím; samicí 4dílné; 2 cípy

malé neb zcela zakrplé, 2 vtší neodpadave. XXL
4. Žihlava; Prlicc.
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Prut 1—3 st. zvýší. Kvty 2domé. Listy obdýlhe

srdité, dlouze konité, hrub pilovité. Lýko mže se

jako konopné neb lnné vlákno potebovati. K. dvoudomá.

U. dioica, L.

Prut do 1 st. zdélí Kvty Idomé. Listy routovit

špiaté, vezaii zubaté. Rostlina jasn zelená, chuti ky-

selav chladící. Cn. Srp. K. žáhavá. U. urens. Z,,,

40. Euphorbiaceae. Pryšcovité.

i82. Buxus. Buchsbaum. Zimostráz.

Jednodomstvo. Samí kalich 3-, koruna 2Iistá.

Samicí kalich 4-, koruna 3iupenná. Tobolka 3rohá,

3pouzdrá, ve trépukavá. XXL 3. Pnšpán; Krušpánek.

Ke nízký, vždy zelený. Listy vejcité; nožky po kraji

trochu vlasaté. Prášníky vejcité, stelovité; 3 medníky

okolo cnlky. B. Dub. Z. obecný. B. semperrirens. L.

183. Euphorbia. Wolfsmilch. Pryšec.

Kvéty Idomé. Vkol samiího stojí jeden neb

více peslen samích kvét; 4—5klaný obal; 4—

5

samích kvetu v každém peslenu. Tobolka pevi-
slá, 3pcuzdrá. XL 3. Mlé; Žabí mléko; Mléník;
Vlí mléko.

1. Listy holé, tém okrouhlé, šikmo srdité, lílle vroub-

kované, vstícní. Kvtní lupeny bílé, vrubované ; ka-

lichy ervené; kvty jednotlivé v úžlabickách; tobolka

cih praskavka hladká s nkolika vlásky. Prut položený,

ervený, 3— 6 palc zdélí. INa vzdlávaných, písitých

prostorách ; v Halii. Kv. Zá. P. nízký. E. Chamaesyce.

Známky udané v listech a lupenech se neshodují. 2.

3. Lupeny 2rohé aneb polomsíité. 3.

Lupeny zaokrouhlené, i 8.

3. Listy vstícní, na prutu 4 adami aneb kížem sesta-

vené, árkovité, šedivé, trochu lesklé, hoejší na dolej-

šku srdité. Lístky druhého obalu obdýln vejcité, špi-

até ; 4 paprsky. Prut 1 '/^—2 st. zdélí. V Uhích,

na rolích, u píkop. Cn, Cc. P. skocový. E. Lathyris. L.

Listy roztracené. 4.
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4. Lupeny obalu po 2 a 2 celým dolejškem srostlé.

Mnoho paprsku; stopky vícekrát klane'. Praskavka hladká,

útle tená. Lisly opak vejcil kopovile', v rapík souže-

né', mkkoviase', tmavozelené. Prut 1—2 st. zdélí. V stin-

ných lesích, pohoích. Kv. Cn. (Euphorbia silvatica, Jacq.)

P. Zimozelen. E. amygdaloides. L.

Obaly nesrostlé, rozdlené. 5.

5. Okolík 3— óklaný. 6.

Okolík mnohoklaný. Lupeny obalu srdcile okrouhlé. 12.

6. Lupeny obalu árkovilé kopovité, konité; 3 paprsky;

stopky víckrát klané; praskavka hladká; semena hrbatá,

svraštlá. Listy íárkovité, z pedu nejvíc pítupé a vtla-

ené, aneb i oslnité. Prut nejvíc vsloupavý, hned jed-

notlivý, hned zmožený, 1—6 palc zdélí. Na rolích.

Cc. Srp. P. drobný. E, exigua. L.

Lupeny obalu vejité neb srdité, 7.

7. Listy opak vejcité, celokrajné, stopené; 3 paprsky;

stopky vícekrát 2klané; pouzdra praskavek n« hbet
2kýlné; kvty zelenožluté. Prut pul str. zdélí, slab si-

vozelen>^ Ve vzdlané pd. Cn. Kíj. P. okrouhlý ; er-
tovo mléko. E. Peplus. L.

Listy kopovité, aneb árkovil kopovité. 8.

8. Praskavky hladké, holé. 9.

Praskavky drsné, ostré. 10.

9. Okolík Sklaný, zídka 4— 5klaný, 2krát vidlinatý.

Kvty malé, šedivé; kalich zvoncitý ; lupeny nestejné.

Prut C

—

12 palc zdélí, trochu vztýený, vtevnatý.

Lisly kopovité, na dolejšku soužené, tém klínovité,

dolejší tupé, hoejší špiaté, sivozelené s krajem velmi

útle zubilým. Na vzdlané pd. c. Srp. P. srpkový.

E. falcata. L.

Okolík 4— 5klaný, vidlicnatý. Kvty malé, šedivé, plodné;

4 lupeny, z nichž 2 dvakrát širší. Prut velmi vtvitý,

rozesterý. Lisly árkovil klínovité, vykroužené, útle

konité, celokrajné, tém šedivé. Na rolích; v Rakou-
sích. Cc. Zá. P. rozložený. E. iffusa. L.

10. Prut položený, s vtvemi vztýenými. Obaly srdité,

obalíky ledvinité, s útlou špicí. Listy árkovilé, kopi-

sfovité, nkdy trochu v\ kroužené, nežilnaté, sivozelené,
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docela celokrajné, šedivé, nkdy trochu srdité'. Kvty
šedivé, stední 5-. ostatní 41upenné, špinav žluté.

Kalich zvení holý, po kraji mnohozubý. Praskavka holá,

Shranná, vejcitá, velmi drsná. Na vápencích. Kv. P.

skalní. E. saxatilis.

Prut vztýený. 11.

H. Okolik Sklaný, vidlinalý. Prut nkdy skvrnitý, tuhý,

pímý. Listy nepatrn nožené, celokrajné, árkovité.

kopovité. Obaly srdité, konité; kvty plodné; še-

divé; 4 žluté lupeny. Praskavka trochu chrastavá, na

hranách drsn tená; semena dlkovaná, síovaná. Okolik

asto zdéli celé rostliny; pod ním ješt nkteré kve-

toucí vtve. INa rolích. Dub. List. P. rolní. E. segetaUs. L.

Okolik Sklaný, pak 2klaný a vidlinatý. Lupeny obalu

vejité, žilnaté. Listy velmi žilnaté, kopovité, dolejší

tupé, s bylinným ostnem. Semena šikmo svraštlá, ne-

dlkovaná, sítovaná. Na polích, okolo Seg-edína, v Uhích.

P. žilnatý. E. arvensis. Kit.

12. Praskavky drsné neb tené. 13.

Praskavky hladké neb holé. 16.

13. Listy árkovit šídlovité, holé. Mnohé paprsky; stopky

vícekrát 2klané. Prut
7(2
~1 ^^^' ^^^^^ "^ dolejšku pi-

cervenalý, hust listnatý. Praskavky zrnit tené, mk-
koostnité, 3hranné. Rub list u druhu tohoto asto po-

kryt jest jakousi zrzavou sntí. (Aecidium Euphorbiae,

Pers.) Dub. c, P. Chvojka. E. Cyparissias. L.

Listy árkovit kopovité, neb kopovité. 14.

14. Listy šedivé, vztýené, kopovit árkovité, hoejší širší.

Obaly tém 3hranné, širší než delší. Kvty stopené,

zelenolupenné. Praskavka drsná, zrnit tená. Po ce-

lých Uhích i Chorvatsku; v echách; u píkop, na

mezích. n. P. metlitý. E. virgata. W. Kit.

Listy široce kopovité. 15.

15. Listy holé, lesklé, kopovité. Stopky víckrát 2klané.

Praskavka útle zrnit tená; lupeny druhých obal vej-

it routovité. První kvt 5— 7, ostatní 4— 6 lupenné.

Kalich trochu mkkovlasý; 10 paprsk. Prut 2— 4 str.

zdéli, pímý, dutý. Na pastvách, mezi pobežním hou-

štím; v Slezsku, Uhích. Kv.P. lesklý.^, lucida. W. KU.
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Listy kosinate, kopovité, sediv-é, odslávavé, sivozelené,

trochu tupé; 8— 10 paprsk, všecky hranaté stlaené,

z nichž nkteré úžlabiní. Prut vstoupavý neb vztýený,

1 '/j—2 st. zvýší, árkovavý, krátkými vlasy tence po-

setý. Praskavka na hranách drsná. V Rakousích ; Uhích,

okolo Budína ; mezi kovím. Kv. n. P. vrbolistý.

E. salicifolia. Host.

16. Listy kopisfovité, odslá.vavé, dužnate', po kraji útle pi-

lovité, s ostnem bylinným. Prut dolu sehnutý ; 8—

9

paprsk; lupeny obalu tém srdité ; kalich pilovitý; lu-

peny žluté, 2rolié. Praskavka hladká. Na behách mo-
ských ; v Ilirsku. P. jižní. ' E. Myrsinifes. L.

Lisly árkovité neb kopovit soužené. 1 7.

17. Listy lilie vlasaté po obou stranách, trochu tupé, ke

špici soužené, kopovité, dole sivozelené. Prut jednoduchý,

4— 2 si. zdélí, holý. Paprsky krátké, asto 4klané.

Na suchých lesních pahrbkách; okolo Betislavi; Kv. Cn.

(Euph. amygdaloides, Lumn. poson.). P. bledý. E.pallida.

Listy árkovité, holé; dolejší ke špici klínovil roz-

šíené, k dolejšku soužené. Prut 1— 1'/„ st. zdélí.

Okolík o mnoho paprscích; stopky vícekrát 2klané. Kvtní

lupeny žluté, astokráte na plodu nachoervené. Na cestách,

u píkop, v houštích; Kv. Cn.P. obecný. E. Esula. L.

18. Okolík mnohoklaný, aneb dolejší kvtní vtve spojují

se s ním v jediný chomá. 19.

Okolík nanejvýš óklaný; dolejší vtve nespojují se

s nim. 23.

19. Listy úzce kopovité neb árkovité, hoejší širší, kon-

ité, bezžilné, šedivé, sivozelené. Praskavka hladká, velmi

útle, vyvýšen tená. Lupeny obalu široce srdité, té-m okrouhlé, bledozelené; 10— 12 paprsk; tyto 2— 3-
- krát vidlinaté. Kvty šedivé, plodné, kvtní lupeny

žlutohndé. U cest, na pahrbkách ; u Vídnc ; v Uhích

pi Dunaji. n. c. P. Gerardv. E. Gerardiana. Jacq.

Listy kopovité. 20.

20. Praskavka holá. Prut pioblý, vstoupavý neb vztýený,

ervenavý, jednoduchý. Listy šedivé , kopovité , tém
kožnaté, sivozelené, tuhé, tém klínovilé, tupé, s bylin-

ným, na špici trochu vyvráceným ostnem. Lupeny obalu
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srdité, tém okrouhlé, celokrajné, žlutozelené. Okolík

2 5— 10 paprsk. Kvtní lupeny krátce 2rohé aneb celo-

krajné, žluté. Na suchých, však ne písitých místech;

v Úhrích. n. P. nissanský. E, nicaeensis.

Praskavka chrastavá neb drsná. 21.

21. Listy tupé, celokrajné, stejné, opak vejcité, holé. Prut

jednoduchý, do 2 si. zdélí, na dolejšku nkdy vtvitý.

Kvtní lupeny ledvinité, žlutohndé*, praskavky chrastavé,

mkkoostenné. Na kamenitých pahorkách; v Rakousích,

Halii. Kv. n. P. zimní. E. hybernu.

Listy kopovité. 22.

22. Prut poprášený. Lupeny obalu eliptin kopovité. Pra-

skavka drsn vlasatá. Okolík vidlinatý. Rostlina podobná

P. nissanskému. V Nitranské stolici. P. poprášený.

E. puherulenta.

Prut tlustý, dutý, 1—3 st. dlouhý, vztýený, vtev-

natý, v jeseni i s listy ervený. Lupeny obalu eliptiné

aneb okrouhlé, tupé. Listy kopovité, tém celokrajné,

hladké. Praskavka chrastami posetá. Kvtní lupeny tmav
žluté. Okolík mnohopaprsený, pak 3- a 2klaný. Na

vlhkých lesních místech , mokrých lukách. Kv. Cn. P.

bahní. • E. palustris.

23. Praskavky ac asto chrastavé, však hladké a holé. 24.

Praskavky chrastavé, drsné neb vlasaté. 29.

24. Listy velmi krátce stopené, velmi odstávavé, celo-

krajné, kopo\it konité, po kraji tém prozracné. Pa-

prsky na špici pevislé, 2klané. Prut 1 — 1 '/„ st. zdélí,

cervenavý, k vrchu trochu vlasatý. Z hoejších lížlabicek

krátké, 2klané, 2kvté vtve. Kalich zvonkovitý, blo-
vlasý, 5zubý; kvtní lupeny okrouhlé, celé, žluté; lupeny

obalu vejcité, celokrajné. Kvty obyejn neplodné. Pra-

skavka holá, chrastavá. Na Tatrách; v Halící. n. P.

krajinský. .
E. carnioUca.

Udané známky se neshodují. 25.

25. Listy holé. 26.

Listy vlasaté. 28.

26. Listy klínovité, opak vejcité, z pedu zubaté, jasn

zelené, tém nožecné. Prut 2—8 palc zdélí, jednoduchý

neb vtvitý. Okolík o—5 paprsecný; stopky Sdílné a
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vidlinalé. Obaly pilovité, opak vcjíilé. Semena sífkovaná,

sklipkovitá. Kvtní lupeny 4, celé, zelené. Na vzdlané

pud. Dul). List. P. kolovratec. E. helioscopia.

Listy kopovité, tupé. 27.

27. Listy holé, tupé, kopovité. Prut brázditý, dole oblý,

do úlilu vsloupavý. Kvtní lupeny po 5, eiiplicné, žluto-

zelené, jakož i lupeny obalu. Koen plazivý s kulatými

bambulinami. Na kovitých pahrbkách; v Rakousích; od

Krakova ke Lvovu. Kv. Cn. P. árkovaný. E. angulata.

Listy eliplicn kopovité, tupé, útle zubnté, krátce sto-

pecné, velmi odstávavé, dole bledé, holé, na líci s n-
kterými odpadavými vlásky. Prut jednoduchý, ztloustl stébla,

dole pioblý, nahoe trochu hranatý a ídce vlasatý. Kvtní

lupeny 4, zelené. Praskavka tém okrouhlá. Obal 51u-

penný, nestejný: lístky jedny delší, jiné kratší než pa-

prsky: tyto zdélí palce. Velmi ídce; v Chorvatsku, v le-

sích. n. P. zelenokvtý. E. tiridiflqra. W. Kilt.
.

28. Kvtní lupeny pomeranové, štítovilé , obdýlné, trochu

duté, celokrajné. Okolík jen jedenkrát vidlinatý. Pra-

skavky nkdy vlasatB, vždy holé, chrastavé, tup Shranné.

Listy kopovité, tupé, krátce stopené, na špici nkdy
krátce ostnité, po obou stranách vlasaté, trochu brvité.

Paprsky a stopky tém 1 palce zdélí. Koen šikmý, 1—

2

st. zdélí, hndý, ztlouští prstu. V lesích; v Uhích, Chor-

vatsku. Kv. P. obojetný. E. amhigna. W. Kitt.

Kvtní lupeny šafránové neb žluté. Okolík Spaprsený;

stopky 3- a 2klané. Praskavka nkdy vlasatá. 32.

29. Listy s krajem, docela hladkým, kopovité, tupé, vtla-

ené, dole vlasaté. Prut vztýený, hustý, mkkovlasý, a

podobn listm mén více ervenavý. Na každém paprsku

3 okolíky , z tchto 2 zevnitní 2klané , vnitní pak

Ikvlý. Kvtní lupeny duté, žluté, okrouhlé, na plodných

kvtech po 3— 4, na neplodných po 5. Semeník žluto-

ervený. Kalich zvonkovitý, 5klaný, s obdýhiými, k sob
schýlenými zuby, které na špici zase ozubeny jsou. Na

suchých kamenitých místech. Kv. n. P. žlutolupenný.

E. epithymoides.

Listy s krajem mén více zubatým. 30.

30. Okolík s paprsky 2klanými. Praskavka vlasatá, pozdji
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holá, chrastavá ; listy obdýlné, k dolejšku užší, tupé, cclo-

krajné, velmi útle zubíté. Kvtní lupeny ervené neb

žluté; kvty malé, mnohé neplodné. V stinných lesích.

Dub. Kv. P. sladký. E. dulcis. L.

Okolik s paprsky Sklanými. 31.

31. Prut vztýený, holý, Víí" ^Ví st. zdélí. Okolik 3—5
paprsený; paprsky Sklané a 2dílné. Listy kopovité, útle

zubaté, dolejší opak vejité, šedivé, konité, sivozelené.

Lupeny obalu pilovité, aspo na kýle vlasaté. Praskavka

hrbatá, drsná, chrastavá. Semena hladká, šocovitá. Na ro-

lích, u cest. Cn. Zá. P. plocholistý. E. platiphyllos. L.

Poznám. Píbuzný Pryšec tuhý má listy užší; 3—4pa-

prsený okolik
;

praskavky znanji chrastavé
;

podobu

útlejší; skoejší kvt. • E. stricta. Smith,

Prut položený neb sehnutý, oblounatý. 32.

32. Listy tém ostnité, útle pilovité, šedivé, ploché, od-

stávavé, asto vyvrácené, kopovité, žlutozelené, v starob

tém holé. Prut mén více vstoupavý aneb položený,

jednoduchý, holý, 1 — 1 Y^ st. dlouhý. Lupeny obalu po

5, elipliné, tupé, odsláv.avé. Praskavka tém bodlav
chrastavá. Na horách, v lesích, dunajských hájích. Kv.

Cn. P. chrastavý. E. verrucosa. L.

Listy obdýln kopovité, ku pedu útle zubaté, zdola

vlasaté, tém hedbávit kosmaté. Lupeny obalu vejité,

tupé. Okolik 5paprsený ; stopky" 3- a 2klanc. Praskavka

nkdy holá, nkdy vlasatá. Na výslunních lesních pro-

storách ; v Slezsku, Uhích, n. (Euph. procera Marsch.

Bieb.) P. kosmatý. E. villosa. W. Kitt.

184. Mercurialis. Bíngelkraut. Dažanka.

Kvty 2domé neb Idomé. Okvtí 3—4dí]né. Samí
kvty v prervaných klasech, Sprašné. Samicí kvty
v šedivých chomáích , s 2 neplodnými tyinkami.
Tobolka 2pouzdrá, 2semenná. XXIL 8.

Prut bezvtvý, jednoduchý, 1 st. zdélí. Listy vstícné,

krátce nožené, obdýln vejité, vroubkovanc pilovité.

Samicí kvty dlouze stopené. Tobolky šttinaté. Rost-

lina sušená zmodrá a drží v sob indich. V stinných le-

sích, na horách. Dub. Kv. B. mnoholetá. M. perennis. L.
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PrHl vtvitý, i st. zvýší, uzlit clankovitý. Listy vstíc-

ní, eliptiné, nožecné , obdýlné. Samicí kvty šedivé.

V zelniskách, ve vzdlané pud; Srp. Zá. B. roní.

J\í. annua. L.

41. Empetreae. Šichovité.

liS5, Empetrum. Krdhenbeere. Sicha.

Kalich 3Iupenný; 3 tyinky; prášníky 2poiizdré.

nélka krátká, tlustá, 3—6paprsená. Malvice 6—

9

semenná. Dvoiidonistvo. XXII. 3. Bahnovka.
Kvty ližlabicné. Malvice (erná. Listy árkovité, s vy-

vrácenými kraji. Ke nízký, mnohovctvý , s listy stre-

chovitými ; podobný vesu. Na mechovitých a skalnatých

místech. Kv. n. S. erná. E. nigrm. L.

42. Casuarinae- Bezlistovité.

186. Ephedra. Meertrduhel. Bezlist.

Dvoudonistvo. Samí okvtí 2klaná šupina; 7 ty-

inek. Samicí okvtí 2dílné, ónásobné; 2 nlky; 2
semena. XXII. 6. Chvojník.

Ker 3—4 st. zvýší, bezlistý, peslice podobný; pruty

lánkovité: pošvy tupé, 2zubé, prhledné, mázdité, bílé.

Stopky delší než jehndy. Plod ervený, V Uhích, na

suchých, písitých pahrbkách. Zá. Ríj. B. jednoklasý.

E. 7nonostachya.

43. Ulmeae. Jilmovité.

187. Ulmus. Riister. Jilm.

Okvtí zvonkovité, 4— 5-, zídka Sdílné. Tyinky
obyejn po jedné za kvtními cípy. Semeník volný,

1—2pouzdrÝ, nlky 2, dlouhé. X. 2. Ilmek; Vaz;

Brest.

1. Listy na dolejší stran mkkovlasé, jako i nožka, velmi

bledé ; na líci tmavozelené a trochu drsné, drsné pilovité,

na dolejšku nestejn konité, 2*/^ palce zdélí. Kra stro-

mová sivohndá, hladká, nerapavá. Strom. V Uhích. J.

bílý. V. alba. hit.

12



266 Jilmovité. Bezovité.

Udand, známky se neshodují. 2.

2. Semeník holý. Kvty 4— 5prašné. 3.

Semeník na kraji brvitý. Kvty 6—Sprašné. 4.

3. Kvty 4prašné, te'm sedive', sklubene'. Kra vtvi

korkovit kídlatá. Na horách. B. Dub. (Ulmus tetrandra).

J. korkový; Brest. U. suberosa, W. Gr.

Kvty 5mužne', te'm šedivé, v malých šedivých hla-

vikách. Listy na dolejšku nestejné. V lesích, pi ce-

stách, Dub. J. polní. U. campestris. L.

4. Kvty obyejn Sprašné, dlouze stopecné, rozestené,

visuté. Semeník na kraji kosmat brvitý. S pedcháze-

jícím. B. Dub. (Ulmus montana, Smith. Ulmus octandra).

J. brvitý. Vaz. U. effusa. Willd,

Kvty Gmužné. Tyinky tém Skrát delší než kalich

;

tento nachový : semeníky tém okrouhlé, na dolejšku za-

okrouhlené, na špici zahnuté, kídlaté. J. zaokrouhlený.

U. rotundata. Hayn,

Poznani. Ulmus glabra., Milí. má tyinky 2krát delší

kalichu ; listy hladké ; kalíšní lupeny nachoervené ; seme-

níky tém okrouhlé, dlouze špiaté. (Ulmus acuminata;

H. Ulmus discolor, W. Gr.).

Ulmus inflexa^ podobný pedcházejícímu, jen špice se-

meníka vehnutá.

Ulmus oblongata-^ kvty tém Sprašné ; tyinky ledva

delší než kalich ; semeník k dolejšku soužený.

188. Celtis. Zurgelbavan. Besiovec.

Mnohodomstvo. Okvtí 5dílné
;
peckovice 1 pouzdra,

Isemenná. Samí okvtí 6dílné, éprašné. XXIII. l.VI.l.

Listy obdýln kopovité, dlouze konité, oste a útle

pilovité, svrchu drsné, na rubu mkkovlase. Strom 30—
54 st. zvýší, hladkokorý. Kvty malé, zelenavé, úžla-

biné. Plod peckovice erná, až po prvním mrazu zralá.

Na krajích les •, v Banát. Dub. Kv. B. obecný. C.australis.

45. Betulinae. Bezovité.

i89, Alnus. Erle. Olše.

Kvty 2 neb 4prašné, po 2— 3 pod každou šu-
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pinou neb listenem. Samicí kvty pod štítovitým li-

stenem. Nažky bezkídié. XXI. 4. Jelše ; olše.

1. Listy vejcité, zakoníte, dvojnásobn a drsn pilovité. 2.

Listy opak vejcité, tém okrouhlé, nestejn pilovité,

vtlaené. Strom 4— 6 sáh dlouhý, ervenavou, erno-
hndou korou odný. Samici listeny zveliené, zdevnatlé.

v šišku sestavené. Listy lepkavé, na rubu v koutech ži«

lek kosmaté; 3—4 obdýlné, dvojité prášníky. Pi vo-

dách, bažinách. B. Dub. (Betula Alnus, L.). 0. lepká.

A. glutinosa. D.

2. Listy na rubu mkkovlasé, plstnaté, sivé, dvojnásobné

pilovité, vejit obdýlné, zakoníte. Kra stromu hladkí,

sivá. Samicí jehndy obdýlné , delší než u pedešlé.

Na vlhkých místech, behách ek, v lesích. B. Dub. O.

šedivá. A. incana. L.

Listy po obou stranách holé, zelené; jen žilky na

rubu vlasaté; na rubu žláznat lepkavé. Podobná bíze.

Na horách; v hoením Slezsku. O. zelená. A.viridis. Dec.

190. Betula. Birke. Bíza.

Kvty obyejn 2prašné, po 3 pod listenem; práš-

níky klané. Samicí kvty po 3 pod jedním plochým

Slaloným listenem. Nažky 2kídlé. XXL 4, Bíza.

1. Listy routovité, neb tíhrann srdité. Stromy. 3.

Listy vejcité, ovální neb okrouhlé. Kee. 4.

2. Listy vlasaté, zvlášt na rubu, v koutech žilek, tí-

hrann srdité neb vejcité, konité, nestejn pilovité. Se-

mena opak vejitá; kraj kídloví tý zšíí samého semena,

boní laloky listen vstoupavé, brvité. Strom výšky

stední. Na písených pahrbkách; v HaHi, Slezsku;

Uhích. Kv. (Betula odorata, Bechstcin). B. pýitá.

B. pubescens. Ehrk.

Listy holé. 3.

3. Listy routovit Shranné, dlouze konité, dvojnásobn

pilovité, a jako i nožky, holé. Semena eliptiná, s kí-

dlem dvakrát zšíí každého semena. Boní laloky listen

dol zahnuté. Strom se sivou, rapavou korou; mladší

však stromy a vtve jsou bílou pokožkou obtáeny.
12-



268 Bezovilé.

Sam^í kvty v dlouhých jehndách na špici vtviek,
samicí v krátkých, zelených, válcovitých jedndách na

boku. Na suchých, vysokých, pahrbitých místech. B.
B. bílá. B. alba. L.

Poznám, /9, pendula má listy velmi diouze špiaté;

vtve velmi odvislé. ;'. microphylla: listy malé, vejit

špiaté, na dolejšku okrouhlé, hrub a nejvíc jednoduše

pilovité.

Listy routovité, dvojnásobn pilovité, krátce špiaté^

na dolejšku celokrajné; nožky holé, delší než stopky.

Listeny jehnd brvité, cípy obdýlné, šikmo kusé. Na

uherských Tatrách, Krkonoších. Kv. B. tatranská.

j&. carpathica. W. KiL

4. Listy okrouhlé, vroubované, holé, krátce nožené,

V4 P^^c® zdélí, na rubu sítkované, žilnaté. Ke nízký,

1—2 st. zdélí, s ervenohndou korou; vtve položené.

Samicí kvty ve vejitých jehndách; jehndy malé, vál-

covité, s listeny hluboce Sdílnými; cípy tupé, stejné.

Na rašeliniskách ; štýrských a korutanských holech;

v Slezsku. Kv. Cn. B. nízká. B. nana, L.

Listy vejité. 5.

5. Cípy jehndových listen stejné, utaté, žilnaté. Samicí

stopky vtvité. Listy dvojnásobn pilovité, holé. Ke
6 st. zvýší. Na štýrských, korutanských holech, na Ta-

trách. Kv. n. (Alnobetula, Kern.) B. Kestice. B. ovata. W,

Cípy listen nestejné. 6.

6. Listy vejité, špiaté, mkkoostenn pilovité, holé, tene\

^/^— 1 palce zdélí, na rubu trochu bledší; nožky krátké,

Servené, volné, holé. Listeny samicí odstávavé, tém
nahé; boní cípy tup 3hranné. Semeník Spouzdrý;

v každém pouzde jedna opt vejitá, plochá, hndá, ku

pedu ern obroubená, kídlatá nažka, s 2 nifovitými,

neodpadavými nlkami. U Krakova. B. oycovská.

B. oycoviensis. Bess.

Listy tém okrouhlé, vejité, špiat vroubované, ^^
palce dlouhé: mladší ásnaté, na rubu vlasaté, pozdji

holé; nažky neodpadavé zstávají co malé trny až da

jara. Ke 4— 6 st, vysoký; mladé vtve popelavohndé,

bílé kropenaté; puky vlasaté. Samí koiky jednotlivé.
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nkdy i elnjší; samicí obdýlné. V raselinískách; v Ha-

lii. Dub. Kv. B. kenalá. B. frvficosa. L.

45. Salicineae. Yrbovité.

191 Myrica. Gagel. Voskovnik.

Prášníky šedivé, po 4 v každém kvélu. Semeník
31aloný, 1 pouzdry, Isemenný; 2 nifovité nélky. Se-
meno holé. XXII. 4. Mravenec.
Ke níský s klínovit kopovitými, na špici pilovitým

Jisty. V rašelinných bažinách. V. Gala. M. Gale. L.

192, Populus, Pappel. Topol.

Listeny lalonaté. Okvtí pohárovité; 8—30 tyinek
XXII. 7.

1. Listy na rubu plstnaté, bíle' neb sivé. 2.

Listy holé, hladké. 3.

2. Listy na rubu snhobílé, srdit okrouhlé, hranat zu-

baté, tém 3— Slaloné. Nožky bloplstnaté. Listeny

klané, brvité. Jehndy vejité, 1 palce zdélí. Pi e-
kách, potocích. Strom. B. Dub. T. bílý. P. alba. L.

Listy na rubu sivé, šedé, tém okrouhlé, hranat zu-

baté, vykrajované. Nažky oblé, vlnaté. Jehndy válco-

vité, volné ; listeny na kraji dlouze blovlasé. Kra po-

pelavošedá. V lesích, pi ekách. Dub. T. Linda.

P. canescens. k^m.

3. Vtve stromu vztýené, ku pni piléhavé; zrst vysoký,

kuželovitý. Listy routovité. Prášníky ervené. U cest,

silnic. Z Lombardie pinesený. Dub vlaský; turecký

topol: turecká vrba; linda
; pop. P. pyramidalis. Rozier.

Vtve odstávavé. 4.

4. Listy piokrouhlé, prítupé, zubaté, pi nejmenším vtru

vanutí Iesavé, z jara hedbávit kosmaté, potom holé.

Šupiny neb listeny pernat vezané, kosmat brvité, a

proto jehedy šedé. Prášníky ervené. Kra hladká, si-

Yozelen, blavá. V lesích. B. Dub. T. Osyka.

P. tremula. L,

Listy 3hrann vejité, špiaté, zubaté. Supiny bez-

brvé. Prášníky ervené : samí kvty zelené. Puky
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veliké, hndožluté, vonné, lepké. Ka vlhkých místech
j

u cest, silnic. Dub. T. erný. P. nigra. L.

i93. Salix, Weide, Vrba.

Listeny nerozdlené. Samí i samicí kvty bez
okvtí, s 1—2žlázkami na dolejšku; obyejn 2, zídka
3 neb 1 prašník. XXII. 2.

Druhov é rodu tohoto bez samicích kvt a plod ne-

snadn se dají uriti. U asn kvetoucích strom musí

se i pozdji list zpytovati. Mnozí druhové nestálí jsou

ohledem podoby, ovlášení, zub na listech
,

palist, atd.

proež pi urování veliké opatrnosti potebí.

1. Listy s krajem celým, bezzubým, holé. 2.

Listy bud pilovité, bud vlasaté, bud obé. 5.

2« Jehndy chudokvté, obdýlné; šupiny zdélí semeníka.

Listy opak vejcité, špiaté neb vykroužené, na líci lesklé,

na rubu rovnobžn žilnaté. Vtve bylinné
;
pe plazivý;

koen erný. Na holech. c. Srp. V. vykroužená.

S. retusa.

Poznám. Vrba douškolistá: jehndy chudokvté, ob-

dýlné ; listy vejité aneb vejit kopovité , celokrajné,

špiaté, lesklé. Semeník eliptiný, holý ; blizny šedivé.

V Krajinsku. S. serpillifolia. Scop,

Jehndy mnohokvté , aneb listy na rubu šíEkovan

žilnaté. 3.

3. Jehndy mnohokvté, válcovité, konení, vztýené. Listy

rovnobžn žilkované, opak vejité, kopovité, vykroužené,

na líci lesklé, palce zdélí. Vtve ernohndé, v mla-

dosti lesklé. Šupiny obdýlné, vtlaené, holé, jen na

špici trochu vlasaté, 3krát kratší než semeník. Semeník

hladký, stopený, vejit kopovitý. Cnlka 2klaná ; blizna

2klaná. Na Tatrách. V. Kitaibelova. S. Kitaiheliana,

Listy siEkovan žilnaté. Semeník obyejn vlasatý. 4.

4. Listy eliptin okrouhlé, velmi tupé, tém zcela holé,

na rubu sivozelené, dlouze nožené, odstávavé
, po kraji

zavinuté, ervenožilné , v mládí vlasaté, nejvíce po 3

z jednoho puku. Vtve ervenavé; pruty velmi vtvité,

holé, popelavé, po zemi plazivé. Jehndy malé , dlou-

ze stopené, trochu palikovité, konení; šupiny mkko-
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vlase, krátké, tupé. Semeník vejcilý, vlasatý. ervené
tyinky: 2dílné blizny. Na holech. Kv. n. V. síí-

kovaná. S. reliculata.

Listy eliptiné , konité , bodlavé , na dolejšku plitce

srdité, celokrajné , holé; vtve ernohndé. Jehndy
samicí dlouze stopené , válcovité \ šupiny obdýlné, tupé,

holé, tém vykroužené. ^ Semeník vejitý, kosmatý,

nkdy holý; stopka 3— 4krát delší než žláza. Na ko-

rutanských holech : v Slezsku ; v lesních bažinách. Kv,

Cn. (Salix caesiaO V. modrošedá. S. myrtilloides.

5. Listy holé, pilovité neb zubaté. 6.

Listy vlasaté, celokrajné neb zubaté. 25.

6. Velmi veliké, srdité palisty. Listy docela holé, elip-

tiné obdýlné, vykrajovan zubaté, trochu suché, tuhé,

na kraji žáhnuté, na líci jasné, na rubu sivozelené, siln

žilnaté, 2 palc zdélí ; nožky silné, na dolejšku široké,

krátké. Ke 3 st zvýší, mladé jabloni podobný ; vtve
erné neb žlutohndé, chrastavé. Puky holé

,
ploché,

žlut zrzavé. Samicí jehnda ^/^ palc zdélí ; šupiny

kopovité, trochu tupé, kosmaté. Cnlka krátká; blizna

tém hlavatá, 21aloná, nachová. V Halii. V. palistná.

S. malifolia. Sm.

Palisty menší, aneb jiné známky se neshodují. 7.

7. Semeník holý, hladký. 8.

Semeník vlasatý. 19.

8. Listy palce zdélí, velmi hladké, vejit eliptiné , špi-

até, k apíku soužené, zuby zdola žláznaté ; na líci lesklé,

na rubu sivozelené. Vtve stoené , trochu vstoupavé.

Samí jehndy V^ palce dlouhé, válcovité: zárove s

listem. Semeník vejit kopovitý, holý. Cnlky dlouhé,

do polou dlené; blizny tupé, vykroužené. Malý ke.
Prášníky bílé, s jednotlivými vlásky; samicí jehndy 1

palce zdélí. Na holech. V. lesklá. S, coruscans. W,

Udané známky se nesrovnávají. 9.

9. Tyinky velmi dlouhé, bledožluté, s olovnými prášníky.
v '

^

Cnlka prostedn dlouhá, 2klaná. Semeník kopovitý,

holý. Jehndy áh\ listu: samí i, samicí 1^/2 'palce

zdélí, tyto s obdýlnými, na kraji kosmatými , onyno s

okrouhlými, hndovlasými šupinami. Palisty malé, pilovité.
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vejilé, iieodpadavé. Listy obdýln elípUcné, konité^

na rubu sivozelené, na líci lesklé, 1 — 2 palc zdéli, v

mládí na žilách kosniaté : nožky dlouhé , mkkovlasé.
Strom s hndými, v mládi mkkovlasými vtvemi. Na
holech, okolo Celovce ; na Krivání. Dub. Kv. V. Amanova.

S. Amaniana. Willd.

Tyinky krátké, aneb jiné známky neshodné. 10.

10. Semeníky stopecné. 11.

Semeníky šedivé. 17.

11. Ke krpivý, ledva prstu zdélí, ležící, drevnatý, vt-
vitý. Listy okrouhle ovální, tupé, nkdy vtlaené, pilo-

vité, holé, lesklé po obou stranách , síEkovan žilnaté,

krátce stopecné. Vtve listnaté, 1 — 2 palc zdélí. Jeh-

ndy chudokvté, vejcité, 2 — 3 árek zdéli, stopecné,

konení; supiny obdýln árkovité, zrzavé. Semeník holý,

vejit homoly, tém šedivý. Na horách; v Krkonoších,

v Slezsku. Kv. Cn. V. bylinná. S. herbacea. L.

Ke neb strom mnohem vtší. Listy eliptiné. 12.

12. Dlouhá nlka. 13.

Cnlka krátká neb chybící. 14.

13. Nízký ke, s krátkými, rozevenými, ervenohndými
vtvemi. Listy jasn zelené, na rubu sivozelené, vej-

it eliptiné, holé, pilovité. Jehndy skoré; šupiny zr-

zavé, dlouze vlasaté, vlasy bílé hedbávité. Semeník

znenáhla špiatý, vejit šídlovitý, holý. stopený ; stopka

1 Vq krát zdélí mední žlázky. Na bažinatých horních

polohách; na Krkonoších; v Korutanech. Kv. Cn. V.

sípovitá. 5. hastata. L.

Strom vysoký, s lesklými, zelenohndými vtvemi.

Listy dlouze špiaté, pilovité, s vehnutými, na špici žláz-

natými zuby ; rub zvlášt v mládi hedbávité vlasatý.

Jehndy stejn s listy, palisty malé, šikmo vejité, špi-

até, ozubené. Semeník hladký , šídlovilý , stopený.

Cnlka dlouhá: blizna 2dílná; 3 prášníky. U cest; v

Slezsku. Dub. Kv. V. Russelova. S, Russeliana. L.

14. Jehndy dív listu; samicí pes \ palce zdélí. Listy

eliptiné, k obma koncm špiaté, zubaté, pes 2 palce

adélí a 1 4 árek zšíí , na líci tmavo - , na rubu ble-

4o7.elené : stední žíla, nožka a mladé listv mkkovlasé.
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Vtve hladké, slab hndé. Semeník vejcilý, kopovilý,

holý, stopecný. Cnlka ledva patrná. Na Krkonoších.

Dub. V. slezská. S. silesiaca. L.

Jhndy zárove s listy; 2—3 prášníky. i 5.

15. 2 prášníky v každém kvtu. Semeník vejit kopo-

vitý, holý, stopecný; stopka 2— 3krát tak dlouhá jaké

mední žlázka. Listy kopovité, dlouze špiaté , holé , s

vehnutými zuby, na líci slab lesklé, na rubu bledoze-

lené. Vtve velmi kehké. Strom vysoký; u -cest, pi
potocích. Dub. Kv. V. kehká. S. fragilis. L.

3 prášníky. 16.

16. Ke, asto strom 30 st. zvýší. Jehndy samicí neb

samí na koncích jednoroních prutu, vztýené; samí
tenké, válcovité, ídké, se šupinami blozelenými, samicí

se šupinami zrzavými. Semeník holý, stopecný, nahndlý:

stopka tikrát zdélí medníka. Listy kopovité, dlouhé, špiaté,

pilovité , holé. nélka tém chybící. Na behách rek.

potoku. Dub. Kv. V. mandlová. S. amijíidalina. L.

u, concolor : listy na rubu zelené neb slab sivuze-

lené. S. triandra, L. Krock. sil.

jS. discoior: listy na rubu sivé neb sivobílé. S. amyg-

dalina, L. Krock.

Peii s vtvemi žlutohndými, (i—8 st. dlouhými. Je-

hndy válcovité, tém 2 palc zdélí, nkdy mnohodomé
(totiž 2domé i obojaké). Semeník holý, stopecný, ob-

íiýln kopovitý. Listy kopovité, na oba konce soužené,

pilovité, dole sivozelené, krátce nožení, na dolejšku

celokrajné, na líci lesklozelené. Palisty polosrdité.

Onlka chybící : šedivé 2klané blizny
;
prášníky nemnoho

delší než šupiny. Pi Visle a jiných ekách. Dub. Kv. V.

mnohodomá. S. Hoppemia.

17. Jehndy na boku prutu sedící, velmi tlusté, veliké,

" obdýlné, kosmaté. Supiny na špici barevné, hedbávit

vlasaté. Listy žláznat pilovité, obdýln kopovité , ko-

nen holé. Palisty polosrdité. Semeník vejit ho-

moly, šedivý, holý. Prášníky po vypylení žluté, delší

než kosminy. Puky kulaté, popelavé, 2klané. Cnlka
dlouhá ; 2 válcovité, pitloustlé blizny. Strom vysoký,

s kehkými, hladkými, zelenožlutými, v starob hndými
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vtvemi. Na behách ek ; u Opavy a j. B. Dub, (Sa-

lix fragilis, Host. Salix praecox, Hoppe) V. ranná.

S. daphnoides. Vili.

Poznám. Píbuzná Vrba ostrolislá rzní se árkovit
kopovitými, dlouze špiatými listy , a kopovitými palisty.

S. acutifolia. Willd.

Jehndy na boních listnatých ratolístkách konení.
Supiny jednoduché, žlutozelené', ped uzráním plodu od-
padave'. 18.

18. 2 nesrostlé tyinky; šedivé 21alocné blizny. Semeník

šedivý, holý, kopovitý. Jehndy válcovité, konité; šu-

piny mkkovlasé. Palisty žádné. Listy kopovité, dlouze

konité, na rubu sivozelené, trochu hedbávité; zuby chrup-

laviné, husté. Nažky krátké , trochu vlasaté. Strom

neb ke ; vtve vztýené, lesklé , žluté. Pi potocích,

píkopech. Kv. V. potoniee; Zlatolý. S. mtellina.

5— 10 prášník dole kosmatých; blizny trochu zpt
vyvrácené, vykroužené. Semeník holý, krátce stopený;
stopka 2krát zdélí medníka. Jehndy samí velmi tlusté.

Palisty tém žádné. Listy vejitokopovité, holé, krátce

nožené, hust zubaté, žláznaté, vonné ; nožky ku pedu
žláznaté. Strom neb ke s vtvemi hladkými, lesklými.

Ve vlhkých lesích, pi ekách; v Halii, Slezsku, Kv.

Cn. V. plimužná. S. pentandra. L.

roznam. Vrba jehlitá znaí se listy více špiatými,

polosrditýmí, šikmými palisty, a dloužeji stopenými
semeníky. S. cuspidata. Schultz.

19. Listy uprosted pilovité, na špici a na dolejšku oby-

ejn celokrajné. 20.

"Listy ádn pilovité; 1— 3 prášníky. 22.

20. Listy opak vejité, eliptiné, na špici a dolejšku ce-

lokrajné, nkdy i veskrz celé zdélí Y^ palce a výše, na

rubu sivozelené, na líci lesklé. Hndé, v mládí holé

vtve. Jehndy zároveií s listy ; samicí y^ palce zdélí,

i delší, se žlutými, mázditými šupinami; samí nco
kratší, s kopovitými, ervenými šupinami. Palisty malé,

kopovité. Semeník kopovitý, hedbávit vlasatý. Cnlka
2klaná ; blizny vykroužené. Na chorvatských holech.

íS. Waldsteiniana. W.
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Listy eliptiné neb obdýlné. 21.

21. nlka dlouhá; blizny trochu tlusté a 2dílné. Seme-

ník s dolejškem vej itým, šidlovit stopecný •, stopka

2— Skrát delší než mednik. Listy vejcitoeliptiné, tém
celokrajné, aneb vykrajovan zubaté, na rubu sivozelené

do modra, na líci lesklozelené, holé, v mládi však hed-

bávité. Patísty velmi malé , kopovit šídlovité. Ke 4
str. zvýší, s hladkými, ervenohndými, lesklými vtvemi.

Na horských polohách; na Krkonoších. Kv. n. (Salix

Weigeliana, Willd. Salix Arbuscula, Wim.) V. dvoubarevná.

*S. bicolor. Ehrh.

nlka krátká, 2klaná, blizny tupé, 2klané. Semeník

kopovitý, hedbávit kosmatý. Samicí jehndy ledva

palce zdélí. Listy obdýlné, špiaté, v stedu zubaté, na

kraji brvité, na líci lesklé, sífkožilnaté, na rubu sivoze-

lené. Palisty malé, kopovit šídlovité. Vtve erveiiohndé.

Na korutanských bolech. (Salix .alpina, Scop.) V. sliná.

aS'. formosa.

22. 3 prášníky : nlka dlouhá ; semeník stopecný, obdýln
kopovitý, mkkoviasý , stopka 2krát zdélí medníka

;
pa-

listy veliké
,

polosrdité , trapezovité. Listy kopovité,

dlouze konité, na dolejšku tupé, žláznaté, útle vlnit pi-

lovité, s vehnutými, na špici žláznatými zuby, lesklé, na

rubu bledší; nožky velmi krátké. Vtve popelavožluté.

Ke. Na vlhkých místech ; v Halii. Dub. Kv. V. vlnitá.

S. undulata,

1 prášník. 23.

23. Dlouhá niíovitá nlka, s árkovitými bliznami; pome-
ranový prášník. Semeník vlnatý. Malý, ledva 10 st.

vysoký, štíhlý stromek; \tve prutnaté , vazké , holé,

lesklé, popelavé neb zelenonachové ; listy kopovité, dlouze

zakoníte, útle pilovité, k obma koncm soužené, sto-

pené, stídavé neb vstícní. Pi vodách. Dub. V. po-

toní. 8. Helix,

Velfrii krátká neb chybící nlka. 24.

24. Ke obyejn nízký, rozložený, 3—4 st. vysoký. Vtve
vstoupavé, štíhlé, jívnalé, vazké, lesklé, tenké, ohebké,

asto purpurové. Listy kopovité. zakoníte, ku pedu nco
širší, oste pilovité, holé, nkdy tém árkovité. Jehn-
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dy tenké , válcovité, léine šedivé, stídavé neb vstícní.

Prášník dvojitý neb 41aloný, ped vypylením ervený;

dv až k vrchu srostlé tyinky v každém kvetu. Blizna

krátká, vejitá, tém šedivá. Semeník vejcitý, tupý, šedivý,

plstnatý. Cnlka velmi krátká neb žádná. Na vlhkých

místech, na behách ek, potok, mokrých lukách. B. Dub.

(Salix monandra , Hoffm.) V. nachová. S. purpurea. L.

Ven vztýený. Vtve mnohé, rozevené, popelave žluté,

asto nachové. Listy širší, opak vej ité, kopovité, kon-

ité, krátce stopené. Jehndy tlustší. Blizna nachová,

krátká, vejitá, vykroužená. Semeník vejitý, tlustý, hed-

bávitý , s krátkou nlkou. Bi vodách, u Visly. V. Lam-
bertová. S. Lambertiana, Sm.

25. nlka dlouhá. 26.

Cnlka krátká neb chybící. 36.

,26. Veliké, obdýlné, ke špici pilovité palisty. Samicí jeh-

ndy válcovité, štíhlé; ernoervené, brvité šupiny; 2kla-

né blizny; semeník eliptiný, mkkovlasý. Listy ^/^ palce

•A nadto zdélí, eliptiné, k obma koncm soužené, lesklé,

dole vlasaté a síkované, po kraji brvité, špinav zelené.

Ke plazivý; vtve pioblé, hndé, v mládí mkkovlasé.

?ía bolech. Cn. Cc. V. Jacquínova. S. Jaquiniana.

Bud menší palisty a peíi vztýený, aneb jiné známky

neshodné. 27.

27. Listy celokrajné , aneb tém celokrajné. 28.

Listy zubaté, pilovité, aneb aspo hoejší vrubované. 32.

28. Listy široké, nanejvýš 2— Skrát tak dlouhé jak široké

kopovile vejité neb eliptiné, zakoníte , celé, zpoátku
hedbavit kosmaté, pozdji povrchu svraštlé, na rubu

hust sivo - neb bloplstnaté. Semeník ledva stopený

neb šedivý, vejitokopovitý. Blizny árkovité , 2klané.

Listeny na špici barvité. Jehndy husté, kosmaté, tlusté,

pozdji krátce stopené , boní. Prášníky po vypylení
^

žluté. Velmi vtvité ke , s krátkými, pahrbítými vt-
vemi. Na pramenitých bahnitých polohách hor ; v Slez-

sku, Štýrsku. Kv. n. (Salix arenaria, Willd. Sal. limosa,

Wahlenb). V. laponská. S. Lapponum, L.

Listy úzké, asi 4— neb vícekrát delší než širší. 29.

29. Lisfy obdý.'n kopovité, asi 4krát delší než širší, dlou-
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ze konité, na rubu plstnaté, dolejší celokrajné . hoejší

mén více lubaté. Ker vysoký, neb i strom. Blizny

nerozdlené, nifovité^ nlka zdélí blizny. Semeník vej-

itokopovitý, stopený, stopka kratší než medník. Pa-

listy ledvinité, srdité, veliké, nestejn zubaté. Krátké

apíky neb nožky. Na behách ek
, pi vodách ; Br.

Dub. V. zakonila. S, acuminafa. L.

Listy proti šíce mnohem delší. 30.

30. Listy po obou stranách zelené, tém celokrajné, ár-
kovit kopovité, na rubu pitlaen vlasaté. Mitky ne-

srostlé; prášníky ped vypylením ervené. Semeník vejit
homoly. Vlasy samích šupin zdélí blížen. Podobná následu-

jící. Pi vodách. V, mkkolistá. ^\ molhssima. Ehrh.

Listy na dolejšku hedbávit bílé ; aneb semeník sto-

pený. 31.

31. Semeník šedivý, plstnatý , vejit kopovitý. Blizny

nifovité. Palisty árkovité , malé, mázdité, odpadavé.

Listy kopovité neb árkovité, dlouze konité, tém celo-

krajné, na rubu hedbávit blavé, na líci lesklé, zelené,

žlut žilnaté, dlouhé. Nožky krátké , nahoe žlábkovité,

dole rozšíené. Ke vysoký, s dlouhými, vazkými, jasn

žlutými neb olivovými vtvemi ; mladší pruty aksamitové,

s dlouhými i širokými, na rubu stíbrnými listy. Listeny

s ernou špicí. Na behách vod, potok, ek, obyejná.

B. Dub. V. ohebná. IS. riminalis. L.

Semeník stopený. Blizny 2klané. Palisty vztýené,

kopovité, tém celokrajné. Listy árkovité kopovité, tém
celokrajné- krátce nožené, pímé, vztýené, IV^ palce

zdélí, konité, na kraji nkdy žláznaté, v mládi na líci

mkkovlasé , v stáí na rubu hedbávit. Krátké, boní,

pevislé jehndy. Hndé, hust listnaté pruty , v mládi

hedbávit. Pi horních potocích. Dub. Kv. V. rozmari-

nová. S. rosmarinifolia,

32. Dolejší listy asto celokrajné. 29.

I dolejší listy pilovité, aneb vlnit zubaté. 33.

33. Semeník vždy holý, stopený , se stopkou dvakrát lak

dlouhou jako medník, vejit kopovitý. Cnlka prodlou-

žená; blizna válcovitá, 2klaná. Jehndy oblounaté,

dív listu. Ke s olivovými neb kaštanovými vtvemi.
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Listy cárkovit kopovité , dlouze konité , útle zubaté,

po kraji trochu zavinuté ; na rubu svraštle žilnaté , se

stední žilou zrzavou, tlustou; na rubu blav plstnaté,

na líci tmavozelené, mkkovlasé, pozdji holé, apíky
bloplstnaté. Na písitých behách ek. Dub. Kv. (Sar-

lix riparia, Willd). V. poiná. S. incana. Schrank.

Semeník holý neb vlasatý ; aneb vždy vlasatý. 34.

34. Semeník vždy plstnatý , šedivý, vejitý. Dv dopolou

srostlé tyinky v každém kvtu; prášníky ped vypy-
lením ervené. Blizny obdýln árkovité neb nitovité.

Jehndy listeny podepené. Listy dlouze kopovité, dlou-

ze konité, vykrajované, zubaté, dív útle vlasaté, pozdji

na líci holé a lesklé. Palisty árkovité. Podobná vrb
nachové. Na behách ek, mokrých lukách. Dub. (Sa-

lix fissa, Ehrh.) V. ervená. S. rubra, Huds,

Semeník holý neb vlasatý. 35.

35. Listy široké, nanejvýš 2— 3krát tak dlouhé jak široké,

na kraji ponejvíc vlnit zubaté. Semeník znenáhla vel-

mi dlouze konitý, s dlouhou nlkou, holý neb vlasatý,

se stopkou delší než medník. ídce. V. ernavá.

<S. nigricans. Fries.

Listy úzce kopovité, velmi dlouhé, dlouze konité, útle

žláznat zubaté, pozdji holé, svrchu lesklé, hned rovné,

hned po kraji slab vlnité. Semeník stopený, holý neb

plstnatý, se stopkou zdélí medníka. Ti tyinky v kaž-

dém kvtu, aneb dv. Supiny vlasaté , bledoržové neb

cihlové. Ke. Pi vodách, ekách. Dub. Kv. V. dlouho-

listá. S. hippophafolia. ThuilL

36. Semeník holý. 37.

Semeník vlasatý. 38.

37. Semeník s dolejškem vejitým , kopovitý , stopený,

holý, v mladí vlasatý ; stopka 2—3krát delší než medník.

Cnlka krátká s vejitou Sklanou bliznou. Samicí jeh-

ndy stopené. Listy árkovité kopovité, neb ovální,

lesklé, ponejvíc po obou stranách hladce piléhav hed-

bávité, se šikmo skroucenou špicí. Palisty kopovité.

Ke plazivý, nejvíc 1—, ideji 3 st. zdélí; vtve vztý-

ené. Prášníky ervenožluté, po vypylení ernavé.

Blizny hned žlutavé, hned ržové. Na lukách, veso-
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vískách, na suchých, písitých místech, rašeliništích. Dub.

Kv. (Salix polymorpha, Ehrh. Sal. depressa, HoíTm.) V.

plazivá, 5. repeiis. L.

Semeník ledva stopecný, špiat vejitý, tupý, holý;

stopka ledva medníka zdclí. nlka krátká; blizna 2-

klaná ; 2 tyinky v každém kvtu. Jehndy zárove

s listy, válcovité; samí tenké, zdélí palce, s vejitými,

tupými, žlutými, uvnit vlasatými šupinami ; samicí krátké,

tlustší, s eliptinýraí, trochu konitými, zelenými šupi-

nami a stechovit na sob ležícími semeníky, delšími

než šupiny. Listy kopovité, dlouze konité, pilovité, po

obou stranách hedbávit vlasaté, stíbrné, Palisty kopovité.

Strom vysoký; vtve kehké; apíky krátké, žluté. Jedna

z nejobecnjších. Dub. Kv. V. bílá. S. alba. L.

38. Semeník stopecný, hedbá vitý, kopovitý; 4 nachové blizny

beze nlky, aneb tém šedivé. Jehndy dív listu,

zdélí nehtu. Ker 2 — 3 st. vysoký , trochu vztýený,

se žlutavými vtvemi. Listy zdélí palce, na líci bledo-

zelené a lesklé, holé, na rubu sivé , tém hedbávité

;

tupé, kopovité, k obma koncm soužené, klenuté. Na

bahnitých lukách. Dub. K. (Salix angustifolia, Wulfen.).

V. úzkolistá. S. incubacea.

Známky udané se neshodují. 39.

39. Listy kopovité, dlouze konité, na špici ozubené, 2—

3

palce dlouhé; na líci tém holé, na stední žíle vlasaté; na

rubu apav žilnaté, se žilkami vystouplými, oblounatými,

mkkoplstnaté. Semeník kopovitý, plstnatý. Palisty malé,

zubaté, msícovité. apíky mkkovlasé, na dolejšku roz-

šíené. Vtve hndé, v mládí mkkovlasé. Jehndy samicí

skoré, válcovité, 1 palce zdélí; šupiny obdýlné, tupé, kos-

maté. Blizny 2, vejité, tupé, šedivé. Na Dunaji
; po-

dobná Vrb ohebné. V. aksamitová. 5. holosericea. W.

Listy vtším dílem eliptiné, opak vejité. Semeník

stopecný. Palisty srdité, ledvinité. 40.

40. Blizna šedivá. Palisty vždy okrouhlé , klenuté, ozub-

ené. Semeník kopovitý , stopecný , kosmatý. Supiny

jehnd ernohndé , s kosminou kadeavou. Listy opak

vejité, eliptiné, tém pilovité, konité, ploché, sotva

apavé, na vrchu zelené, mkkovlasé, na rubu sivozelené,
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trochu vlasaté a sifkované. Hned ke, hned strom, s ko-
rou podél svraštlou, jakoby seschlou. Pi bažinách, v

lesích. Dub. V. vodní. >S'. aquatica. W.
Cnlka velmi krátká. 41.

41. Semeník s dolejškem vejcitým , árkovit válcovitý,

plsCnatý ; stopka 5krát zde'Ií medníka. nlka velmi

krátká. Palisty ledvinité. Samicí jehndy dlouze válco-

vité, volné, asto trochu skivené, a v as zralosti dlouze

stopené. Listy elíptiné aneb opak vejité, krátce špi-

até, vyštrbenzubaté, na rubu sivozelené , v stáí hladké,

rovné, holé, celokrajné. Nízký ker s dlouhými, tenkými,

vazkými, olivovými ratolestmi. V Slezsku. Dub. (Salix

Slarkeana, Willd.). V. Stárková. 8. depressa. L. Fr.

Semeník s dolejškem vejcitým, soužený, šídlovitý. 42.

42. Puky šedovlasé. Listy obdýln kopovité, opak vejité,

krátce konité, ploché, vlnit pilovité, popelav zelené,

na rubu šedé, mkkovlasé neb plsfnalé. Vtve pope-
lavé, a v mládí vždy aksamitové. Palisty ledvinité. Jeh-

ndy slab vlasaté neb holé, vejité, obdýlné ; šupiny

na špici erné. Semeník soužený, dlouze kopovitý, plsC-

natý (neb i holý) ; stopka 4krát zdélí medníka. Cnlka
velmi krátká; vejité, 2klané blizny. Na vlhkých mí-

stech, pi vodách, na lukách ; B. Dub. (Salix acuminata,

HoíTm.). V. popelavá. S. cinerea. L.

Puky holé. Konec listu šikmo skivený. 43.

43. Listy vejité neb elíptiné , slab vlnit vrubované

;

na líci hladké, slab lesklé, holé ; na rubu sívoplstoaté,

Palisty ledvinité. Jehndy tlusté, vejit obdýlné. Se-
v

meník šídlovitý; stopka 4—6krát delší medníka. Cnlky
velmi krátké, s vejitými 2klanými bliznami. Strom, id-
eji ke: vtve a puky velmi tlusté. Na vlhkých lesních

lukách, též však i na písitých, vresovitých, suchých mí-

stech. B. Dub.; s vrbou rannou nejbrzí ze všech vrb.

V. Jíva. S. caprea. li.

Listy opak vejité, pod špicí nejširší, na dolejšku

klínovité, vlnit zubaté, velmi rapavé; na rubu sivé, siC-

kovan žilnaté, krátce plsfnaté. Semeník šídlovitý, plsf-

natý; stopka 3—4krát zdélí medníka. Palisty ledvinité.

Ke asto nkolik stev, zvýší, s vtvemi špinav hn-
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dýini, neb i ervenýnii a kašinnovými. Na vlhkých mí-

stech, v lesích. Dub. Kv. V. ušatá; rokytka ; makyt.

íS'. aurifa. L.

Poznám, Píbuzná Vrba bažiniiá znaí se zvlášt vt-
ším zrostem, vtšími listy a delšími, vztýenými vlvemi.
Rokyta. S. pedešlou, obyejná. >S'. uliginosa. Willd.

46. Uuglandeae. Oešákovité.

194. JagJans. Wallnuss. Uesák.

Jednodomstvo. Listy speené; i2—24 tyinek : 2

blizny. Plod oech kamená, 2klapecný, s zeleným
diižným oboeším. XXI. 8. Kapák.

Listy speené, s 5 — 9 lístky: lístky yejcité, trochu pilo-

vité; plody kulaté. Prášníky 4 — 18 i více. Kalich šupina

4klaná: koruna 6dílná ; 2 nlky. Samci kvty v stecho-

vitých, šupinatých jehndách. Dub. Kv. 0. královský. /. regia.

47. Quercineae. Dubovité.

W5 Carpimis. Haínhuche, Habr.

Samci jehnda válcovitá; 12— 20 tyinek na do-

lejšku vej itých listenu: žádné okvtí. Samicí jehnda
ídká; kvty po 2 pod odpadavým listenem; okvtí
3Ialoná šupina, dopolou se semeníkem srostlá: 2 ni-

fovitc blizny. Plod mnohohranný. XXL 6. Hrab.

Supiny samicích jehnd Sdílné. Listy stopené, s krát-

kými nožkami, holé, dvojnásobn vezané, ásnaté. V
lesích a horách. Kv. H. tvrdý. C. Betuhis. L.

Supiny jehnd vejité, na dolejšku nero7,dlené, trochu

hranaté, nestejn vezané, žilnaté, ploché. Listy 1 palce

zdéh , obdýln vej ité , konité, s jednotlivými vlasy

na rubu. Strom kry nco tmavjší než pedcházející,

V Sremsku, Slavonsku, Banál. (Carpinus duinensis, Scop.)

H. východní. C. orientaiis.

196. Casíanea. Kaštan.

Samí jehnda nahá; 10—20 tyinek; okvtí 5-

iupenné. Samicí okvtí 5— Glupenné, mkkoostenné;
plody 3. XXL 6.

(12)
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Listy obdýln kopovité, dlouze konité, pilovité, kož-

naté, 6 palc zdéli. Samci jehndy delší listu, nifovité,

v úžlabikácli list*, samicí 1*/^ palce zdélí, vejité, na

dolejšku samcích. Okolo Sopron: v lesích jižních Uher,

n. c. K. dobrý. C. vesca. L.

197. Corylus. Haselstaude. Liška.

Samí jehnédy válcovité; 8 tyinek. Samicí kvty
jednotlivé ze stechovite šupinatý chpuk vynikající:

2 nifovité blizny. Nezralý plod houbovitý. XXI. 8.

1. Kalich na lískoví dvojitý; vnitní; 3-, zevnitní ví-

cedílný, cípy prslovité, se šídlovitými laloky. Palisty

kopovité, dlouze špiaté. Listy tém okrouhle vejcité.

srdité, nestejn vezané, trochu vlasaté. Lískovce 3— 4

pospolu. Kalich 3krát vtší lískovce : tento veliký, okrou-

hlý, vtlaený. V Sremsku, Banátu, v lesích. B. Líska

uherská. Strom 12 sáh vysoký, skorou korkovítou,

korunou pyramidální. C. Colurna.

Kalich jednoduchý. 2.

2. Kalich trubkovitý, válcovitý , na špici trochu stažený,

vezan zubatý. Palisty obdýlné, tupé. Listy tém
okrouhlé, srdité, dlouze špiaté. V jižních Uhích

,

Cechách. L. trubkovitá. C. tubulosa. W.

Kalich zvonkovitý, z pedu trochu otevený, roztr-

han zubatý. Palisty obdýln tupé. Listy srdit okrou-

hlé, zakoníte, drsn vlasaté
,

pilovité ; hlavní žíly rubu

zrzavými, žláznatými šttinami posázené. Blizny nachové..

Ke dosti vysoký, s dlouhými ratolestmi. V lesích, pi
plotech. Ún. B. L. obecná. C. Avellana. L.

198. Fagus. Rothbuche. Buk.

Samí koiky kulaté, stopené, s malými odpada-

vými listeny a zvonitými, 5— 6 dílnými okvtími;
8—12 prášník. Samicí kvty stopené. Semeník
3pouzdrý; 2 tíhranné plody, bukvy, 4klapenou to-

bolkou otoené. XXL 8.

Listy vejité, zubaté, holé, tém kožnaté, jasnoztlené,

na kraji brvité ; z jara hedbávité kosmaté. Stopky je-

hnd vlnaté
;

plod bukva, barvitá, hranatá. V lesích.

Dub. Kv. B. lesní. F. silvatica. L.
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199. Oslrya. Hopfenbuche. Habrovec.

Samci kociki stechovité šupinatá; tyinky vétev-
naté. Samicí koika nahá; tobolky nadmuté, stí'e-

chovité na sobe ležící, Isemenné. XXI. 6.

Listy obdýln vejcité,. krátce špiaté, pilovité, pes 2
'/a

palce zdélí, jen na rubu trochu vlasaté : nožky vlasaté.

Puky tupé. vejcité. Jehndy vejcité, visuté, se šupinami

nadmutými, a proto chmelu podobné. V Chorvatsku. Kv.

(Carpinus Ostrya. L.) H. obecný. O. vulgaris. W,

200. Quercus. Eiche. Dub.

Samí jehndy dlouhé, nestejné, visuté; okvtí
5—9 pyské; 5—9 tyinek. Samicí kvly jednotlivé

neb skupené, aneb na prodloužené ose, s mnohými
sti-echo vitými listeny, které na plodu v devnatý

kalich srostají. Plod žalud. XXI. 8.

1. Kalich šttinat bodlavý, polokulatý. 2.

Kahch apavý, šupinatý neb vlasatý. 3.

2. Listy 2—4 palc zdélí, na špici tupé, obdýlné, plitce

chobotnaté , k dolejšku soužené , na rubu rakkovlasé

:

laloky velmi krátké, opak vejcité, celokrajné , trochu

špiaté. Vtve oblé, ernohndé, trochu chrastavé, v

mládí útle vlasaté. Žaludy vejcité. Kv. D. rakouský.

Q. austriaca. W.
Listy obdýlné, protisen chobotnaté, krátce nožené,

na dolejšku okrouhlé, tup špiaté, na rubu drsn vla-

saté, 2—3 palc zdélí, 1 ^/^ zšírí ; apík 2 árek zdélí,

mkkovlasý. Žalud obdýln válcovitý. Kvt. D. ce-

rový ; Cer. Q. Cerris. L.

3. Žaludy hust skupené. Kalichy tém šedivé, mkko-
vlasé, s volnými šupinami. Listy tém šedivé , ke špici

širší: na dolejšku srdité, speen chobotnaté, na rubu

mkkovlasé ; plsfnaté; laloky tupé, celokrajné, aneb opt
lalonaté. V Slavonsku. D. skupený. Q. conferta. Kit.

Žaludy prosté, nejvíce 3 — 4 na stopce. 4.

4. Žaludy malé, obdýln vejcité; kalichy útle šupaté, b-
lovlasé, tém stopené. Listy malé, nco pes 2 palce

zdélí, ke špici širší, na dolejšku trochu srdité, nožené,

(12*)
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choholnaté, iia rubu mkkovlasé; laloky tupé, obdýliié:

apík 4 árek zdélí, útle vlasatý. Vtve oblé , hndé,
trochu chrastavé, v mládi krátce vlasaté. Y Rakousích,

Uhrích, Cechách. Kv. D. sipák. Q. pubescens, W.
Žaludy vtší aneb jiné známky neshodné. 5.

5. Žaludy slopené. 6.

Žaludy šedivé neb velmi krátce stopené. 7.

6. Listy nožecné, tupé, chobotnaté, na dolejšku klínovité.

na rubu mkkovlasé; stopky dlouhé, visuté, mkkovlasé,

jakož i kalichy. Na horách ; y Uhrích. D. odvislý.

Q, pendulina. KU.-

Listy tém šedivé, obdýln opak vejité, hluboce

chobotnaté, s laloky zaokrouhlenými, holé. Žaludy ob-

dýh.é, válcovité, jednotlivé neb po 2—3; stopka 1 ^x

palce zdélí. Kvty samí žlutozelenavé, samicí erve-
navé. V lesích, zvlášt na rovinách. Br. Kv. 1), ke-
melák. Q. pedunculafa. Elirh.

7. Listy obdýln kopovité, nepravideln tup a nepatrn lalc-

naté, tém celokrajné, holé» Žaludy šedivé, obdýlné; kalichy

polokulaté, se šupinami pitlaenými. V okolí Keslhelu ; u

Blaton, v Uhrích. D. nedolaloný. O. sublohata. Kit.

Listy stopené, opak vejité, chobotnaté, s laloky okrou-

hlými, holé: žaludy obdýlné, po 2 — 4 na špici velmi

krátké stopky. V lesích, s pedcházejícími. Dub. Kv.

. D. driiák. O. Boimr. L.

48. Abietinae. Sosnovité

201. Pinus. Fichie. Sosna.

Šupiny šišek zralých di*evnaté, 2 semena kryjící.

Listy jehlinaté v chomáích neb po 1, 2, 5. Ratolesti

obyejn peslenaíe postavené. XXL 9.

1. Jehlice v chomáích neb svazekách pošvou ovinutých,

více než 5 pospolu, na zimu odpadavé. Šišky vejité,

s tupými šupinami ; samí žluté, okrouhlé ; samicí er-
vené.- Strom štíhlý, zrostu rychlého. V lesích. Kv.

Modín; bím , dín. (Larix, Lam.) P. Larix. L.

Jehlice po 5 pospolu: šišky vejité, tupé, tlusté^ a

krátké ; listeny pitlaené, na špici tlusté. Semena bez-

krídlá, tvrdým osemením obalená. Strom prosí ie dní výšky:
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vtve rozložené. Nu nejvyššícli holech ^ \ Kakousích, Uli-

ích. Kv. Cn. S. tvrdoseinenná ; Limbu. P. embra.
Jehlice po 2 v posvickách, 2.

Jehlice jednotlivé'. Strom vysoký. 5.

2. Pe vysoký, pímý. Listeny šišek uvnit duté'. 3.

Peh obyejn nizký , kovitý. 4.

3. Šišky ped rozvinutím vejit homole, zpt vyvrácené,

po 2 — 4 pospolu na koncích letošních prutu, ervené

;

Šišky samci žluté na koncích loských ratolestí, žlutým

prachem naplnné. Listeny uvnit duté , obdýlné, na

špici 4hranné, se 4hranným štítem a chrastavým pupkem :

nejdolejší vždy piléhavé : kídlo semena 3krát zdélí sa-

mého semene. Strom se pnm štíhlým, pímým, o samot
' však neb svobodnji stojící, asto s kivým, 50 - 100 st. vy-

sokým, s korou zrzavou a šupinatou. Y písitých^ su-

chých místech. Kv. S. borovice: Bor. P. silresfris. L.

Poznám. Sosna ervená má kratší namodralé listy neb

jehlice; šišky malé, 2—4 spolu, tém 4Iirann jehla-

nité ; výrostky ervenavé i devo více ervené než u

pedešlé. V horních lesích : horních Uhích, Halii. Kv, n.
P. rubra. Míller.

Šišky ped rozvinutím vejilé, šikmo odstávavé; listeny

uvnit duté, kopisto vité. se štítem routovitým a pupkem

k dolejšku špiatým; dolejší vždy piléhavé: kídlo dva-

krát zdélí semene. Strom 30— 40 st. vysoký, v nepo-

hoduých však místech krpivý. se pnm šikmým, pero-
stlým ; ano i ke s dlouhými vtvemi. Kra v mládl

popelavá, pak šupinatá: devo husté a tžké. V lesních

bažinách: v Slezsku. Kv. n. (Pinus uliginosa , Neum)

S. kivá. P. obliqua. Suter.

4. Šišky vejité, obdýlné. odstávavé: listeny uvnit ploché,

kopisfovité, na špici uaté, s routovitým štítem. Jehlice

asi palce zdélí, tuhé; šišky zdélí jehlic. Ke; vtve po

zemi rozložené, na koncích vstoupavé. Na Tatrách ; v

Chorvatsku; na Krkonoších; Babíhoe. Kv. n. (Pi-

nus Pumilio, Clus.). S. kosodevina. P. Pmnilio. Hdnke.

Šišky vztýené (?), okrouhlé. Pe hned od koene
v položené vtve roz^lený. Na bolech, Krkonoších. S.

horní; Kosodevina. P. MíHihns. Scop.
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5. Jehlice hebenit sadné, na špici nco vykroužené,

na rubu dvma bílými árkami znaené. Šišky vztýené;

listeny tupé, pitlaené. Strom s korunou pyramidální,

doJejšími vtvemi na dol sehnutými; s korou hladkou,

blavou. V lesích a horách; Kv. (Abies pectinata, D.)

S. jedle. P. Abies. L.

Jehlice stlaené, tém Shranné, bodlavé, jednotliv

roztracené vkol prutu. Šišky visuté ; listeny vykousané,

ozubené. Kra hladká, šedoervená. V lesích, horách.

Kv. (Abies excelsa, Lamarck.) S. smrk. P. Picea. L.

49. Juniperineae. Jalovcovité.

202. Juniperus. Wachholder. Jalovec,

Šupiny ili listeny na zralé šišce dužné, v mal-

vici srostlé. XXII. 12. Borovec

1. Jehlice tupé, vstícní, 4adé, stechovit na sob po-

ložené. Ke 8 — 10 st. zvýší ; kvty malé na koncích

vtviek
;

plod jalovinka okrouhlá , modroerná. Pi

stinných lesích, v pohoích ; v hor. Rakousích , Stýrsku,

Korutansku. Dub. Kv. J. smrdutý; Netáta; Možucha

;

Chvojka ; Binká. /. Sabina.

Jehlice špiaté, po 3 v peslenu. 2.

2. Ke vztýený, 3 — 4 st. zvýší, s vtvemi odstávavými.

Jehlice na rubu šedé, odstávavé, árkovité, šídlovité, tí-

hranné, bodlavé. Kvty 2domé. Jalovinky (nkde boroviky)

zrají až v druhém roce, 2 — 3krát kratší než jehlice. V
jehlinatých lesích. Dub. Kv. J. pospolitý. J. communis.

Ke položený , s vtvemi rozloženými, 1 — 2 st.

zvýší; starší vtve jasnohndé ; mladší žlutohndé, s bráz-

dami vystouplými. Jehlice po 3 v svazekách, skivené,

kopovit árkovité, bodlavé. Kvty mezi jehliím. Ja-

lovinky zdélí jehlic. Na horách, pohoích. Kv. Cn. J.

nizounký. /. nana. L.

50. Taxeae. Tisovité.

203. Taxus. Eibenbaum. Tis.

Šupiny na zralé šišce dužné , v malvici nahoe
prodlenou srostlé. XXII. 12.

Dvoudomstvo, listy árkovité, špiaté , vždy zelené,

2adé, tmavozelené. Plod ervený. Strom neb ke velmi
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vtvitý. Devo ervenolinédé. N.i horách. Dub. T. er-
vený. T. baccata. L.

51. Plantagineae. Jitrocelovité.

204. Litorella, Stníndling, Breznnka.

Samí kalich 4klaný; 4 velmi dlouhé tyinky; ko-
runa 4klaná, trubkovitá. Samicí kvt na též rost-

lin ; kalich a koruna mén vyvinutá. Semeník 1-

semenný. XXI, 4. Stvol jednokvtý. Na behách je-

zer a velikých rybník. B. jezerní. L. lacustris.

205, Plantago. Wegerich. Jitrocel.

Korunní trubka vejitá, kraj vyvrácený. Tobolka
kolem pukavá. Stvol asto bezlistý: listy z koene.
IV. 1. Ranocel ; Skorocel.

1. Prut vtevnatý , listnatý. 2.

Prut neb stvol bezlistý, nahý. 4.

2. Prut devnatý, tvrdý, vtvitý, 1 st. zdeH, purpurový.

Listy celokrajné, nifovite', tuhé, žlábkovité, 3bo5né, vztý-

ené neb odstávavé, kivolaké, trochu kosmaté, vstícní.

Hlaviky tém bezlisté ; dolejší listeny hlaviek ostnité,

trochu odstávavé ; hoejší mezikvtní vejité , duté.

Stopky v lížlabikách listu, tém list zdélí. Prášníky

velmi dlouhé. Na krajích lesu : v Halii. n. krovitý.

P. Cynops. Matt.

. Prut bylinný. 3.

3. Rostlina šedovlasá, vtvitá, vztýená, s píd dlouhá. Listy

tém celokrajné, špiaté, árkovité. Hlaviky listnaté:

listeny tupé; kališní cípy nestejné, vejité. Na písi-

tých místech ; v Uhích. c. Srp. J. písený.

P. arenaria. W. KU.

Rostlina lepká , vlasatá , vtvitá , slabá. Listy tém
zubaté, zpt zkivené. Hlaviky bezlisté. Prášníky žluté,

jako pi pedcházejícím. Na pahrbkách, okolo vininých

bud; v Uhích. c. Srp. J. mamivý. P. Psyllium. Krock.

4. Listy árkovité. 5.

Listy kopovité neb eliptiné. 9.

5. Listy protisené, vlasaté, zubaté^ na zemi hvzdrao položené.

Stvol oblý, vstoupavý. Klas válcovitý, 1 palce zdélí,
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nkdy i kratší, tfe'mr hlavatý. Prášníky se špicí máz-
ditou. Na písitých místech; v Halii. n. Kolocír.

"^ F. Coronoptis.

Listy celokrajné. 6.

6. Listy árkovité, k obma koncftm soužené, ploché, 3-

žilné. Stvoloblý. J.Wulfenv. c.Srp. P. Wulfeni. Spr.

Listy poloválcovité, žlábkovité. 7.

' 7. Listy holé, árkovité, žlábkovité, dužné a tuhé. Ko-
runní trubka pápeitá. Listeny pítupé, vejcité , na kraji

mázdité. Kališní cípy mázdité, kýlnaté. Stvol oblý.

Klas válcovitý, úzký, cárkovitý. Stvol 2—4 palc zvýší,

v oblouku vstoupavý. Koen tlustý, válcovitý. Na pís-

cinách. Cc. Srp. J. pomorský. P. maritima. L.

Poznám. Jitrocel zubatý sem patící má kopovité,

dužné, trochu ploché, holé, Sžilué, tu i tam ozubené
listy ; stvol oblý, kosmatý

;
prášníky žluté. Na písených

Inkách : v Uhích, Rakousích. n. c. P. denfaía.

Listy vlasaté neb šttinaté. 8.

8. Poloválcovité, tém Shranné, suché, 1— 2 palcíi dlouhé,

po kraji šttinami posázené, na dolejšku vlnaté listy.

Stvol oblý, mekkoviasý, 2krát tak dlouhý jako listy. Klas

válcovitý, 1 palce zdélí, dív odvislý, pak vztýený. Li-

steny trochu vlnaté, maliko kratší než kalich. Na pís-

itých, suchých místech : v Chorvatsku. (Plant. subulata.

Wui.) J. Gerardv. P. Gerardi. SchuU.

árkovité, tém celokrajné, zídka 1 — 3zubé, tupé.

dužné, po obou stranách vlasaté listy : vlasy bílé, na

dolejšku hndé. Stvol tém oblý, trochu vlasatý, 3—

4

palce dlouhý; ve vlhké pd nkdy s 3 — 4 poloválco-

vitými listy. Klas vztýený , kvty vzdálen od sebe

stojící, s pokrajem vztýeným, jasn hndé. Prášníky

jasn žluté. Na písitých prostorách , v Blehradské a Pe-

štanské stol. Kv. n. J. ídkokvtý. P. fenuiflora. W. Kit.

9. Listy kopovité. 10.

Listy vejité, elipliné. 14. .

10. Stvol oblý. 11.

Stvol hranatý. 12.

11. Stvol
'/a

^^'' 2^T^^ vlasatý. Klas náhndý, v as
zralosti erný, vfejitý, tém kulatý, nahý. Listeny si-
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roce vejité, tupé, krátce špiaté, suchomázdile', na špici

vousaté', ernohndé , se zelenou árkou. Kališni cípy

mázdité, bezkýlné, na špici vousaté. Listy celé , neb
slab zubaté, 3— Sžilaé, místy bílými vlasy opatené.

Na travnatých místech, skalnatých polohách horních ; v Slez-

sku, Cechách, Rakousích. n. Srp. (Plant. montana. Lam.)

J. ernavý. P. atrata. Hoppe.
Stvol 1 — 1 '/^ st. zdélí, s. pitlaenými , hedbávitými

vlasy. Klas vejitý. Listeny kopovité, seschlé , hndé.
Kalichy Slupenné. Prášníky bled žlutavé. Tobolka
1—2 semenná. Listy nepatrn zubité, dlouze špiaté,

vlasaté. Koen ukousnutý. Na vápnitých pahrbkách;

v Blehradské, Saladské stolici. n. c. J. hedbávitý.

P. sericea, W. KU.

12. Stvol vstoupavý, zdélí prstu až i pídi, vlasatý, 5hranný,

dv hrany tak blízko sebe, že brázdu psobí. Listy

trochu zubaté, 5žilné, na dolejšku velmi vlasaté. Klas

tém vejitý, nahý. Koruna hndá; prášníky žlutivé
;

tobolka 2pouzdráj 2semenná. V Hontské stolici. n.
Cc. J. uherský. P. hungarica. W. Kit,

Stvol vyšší; listy tém holé. 13,

13. Stvol drsný, nejvíc 5hranný, 3 st. zvýší. Listy 5 — 7-

žilné , zubaté , nkdy celé , holé
,

pitloustlé. Listeny

hndé, trochu prozrané ; klas obdýln válcovitý. V Uhích

;

na dunajských výspách. c, Srp. J, nejvyšší. P, altissima. K.

Stvol hluboce brázditý, 5— Thranný, asto skroucený,

Yg— 1 '/i st. zvýší. Listy hned árkovité, hned kopo-

vité, dlouhé i krátké, položené neb vstávavé, slab zub-

ité, 3— 7žilné, holé neb ovlášené. Listeny vejit za-

koníte, mázdité; klas vejitý neb válcovitý, krátký.

Kališni cípy kýlovité, na špici hndé ;
prášníky sirkové,

pak hndé. Na lukách u cest. Kv. íj. J. kopovitý;

Psí jazyk ; Beraní jazyk; Myší ocas. P. lanceolata. L.

14. Listy mkkovlasé. 15.

Listy holé aneb velmi málo vlasaté, vejité, 3— 11-

žilné, nožené, po kraji plitce vykrajované , nkdy na

dolejšku zubaté. Stvol oblý, 1 palce až 2 st, zvýší,

u vrchu hranatý. Klas árkovit válcovitý, 1—6 palc zdélí.

Listeny vejité, pítupé, kýlovité, po kraji mázdité. Ka-
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lišní lupeny zelenokýlné. Tobolka 8§emenná. U cest
Kv. Zá. J. vtší; Volské ucho. P. major. L.

Poznám. /?. agrestis : malý ; listy na zemi položené ;

stvol 3— Skvtý, vstoupavý, kratší list.

y. paniculata: s latnatými klasy.

ó\ foliata : s lislovitými listeny.

e. uliginosa: listy hole', chobotnaté, Sžilne', klas vej-

itý. Na behách Vltavy, u Prahy. J. bahní.

P. uliginosa. Schm.
r. limosa : listy zubaté', vejcit kopovité , 5žilne'. V

Uhrích. J. blatní. P, limosa. Kit.

15. Listy vejite', te'm okrouhle', vlnit zubaté', šedovlasé.

Stvoly od dolpjška každého listu položené, šedoplstnaté..

Klasy vztýené, vejcité. Celá rostlina ledva palce zdélí.

(Plant. nana L.). J. nejmenší. P. minima. Dec.

Listy vejcité, mkkovlasé, celokrajné, aneb málo ozub-
cené. 16.

16. Listy velmi veliké, tém ozubené, obyejn 9žilné.

Klas válcovitý. Kvty stechovit na sob ležící. Stvol

oblý, asto 3 str. zdélí. Na vlhkých lukách ; v Uhích.
Cn. Cc. J. nejvtší. P, maxima. L.

Listy celokrajné, nkdy však zubaté, 6 — 9žilné, v

kratší nožku soužené. Klas obdýlný , krátký, válcovitý,

ped rozkvtem pevislý. Stvol oblý, do 1 Vg st. zvýší.

Listeny vejcité, zakoníte, na kraji mázdité. Korunní trubka

hladká. Prášníky ržové, 8krát delší než kvt. Tobolka

obyejn 2 — 4semenná. Na lukách , u cest. Kv. n.
J. prostední. P. media. L.

52. Plumbagineae. Limonkovité.

206, Armeria. Grasnelke. Trávnika.

Koruna tém Slupenná; 5 nlek. V. 5.

1, Listy kopovit árkovité, 3— 7žilné. T. jitrocelová.

A. plantaginea. AU,
Listy árkovité. 2.

2. Stvol vlasatý, oblý. Lupeny zákrov ploché, tupé. Listy

árkovité, ploché, tupé, na dolejšku brvité. Na Alpách,

na Snžce. c. Srp. T. pomorská. A. marilima.

Stvol holý. 3.
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3. Stvnl trochu stlaený. Listy árkovité, ploché, konité

;

po kraji tém mázdité. Lupeny zákrovni elipticn

okrouhlé. Na korutanských Alpách. (Statice Arraeria

alpina, Hoppe). T. horni. A. alpina.

Stvol oblý, bezlistý, s kvtní hlavou. Listy árkovité,

ploché, tupé, Iziiné, brvité. Lupeny .zákrovu útle kon-

ité; kališni tupé, ostnité. Koruny ržové; pi každém

kvtu jeden listen. Na suchých místech. n. Zá. (Sta-

tice Armeria, L.; Statice elongata, Hoffm.) T. obecná.

A, milgaris, Willd.

207. Statice. Seesfrandsnelke, Limonka.

Kvty latnaté, bez zákrovu ili spoleného obalu.

Koruna 5zubá; 5 prášník; 5 nlek. Tobolka 1-

semenná. V. 5. Závtah.

Stvol oblý, latnatý. Listy vejit obdýln, ostnité.

Na pomoí, L. obecná. S. Limonium, L.

Stvol hranatý , latnatý. Listy ploché , vykroužené,

obdýlné, opak vejité, chruplavin obroubené , bylinat

ostnité. Kvty malé, bledomodré. Na rovinách jižních

Uher. c. Zá. L. Gmelinová. S. Gmelini. -

53. Globulariae. Koulenkovité.

208. Glohularia. Kugelblume. Koulenka,

Kvítky v spoleném , mnoholupenném kalichu,

plevnatými šupinami promíšené. Koruny trubkovité,

asto nestejn dlené; 1 semeno. Kalich 5dílný; 4
prášníky. IV. 4.

1. Prut bezlistý. 2.

Prut až do vrchu listnatý. Prutní listy kopovité, ku

prutu pitlaené; koenní trochu vykroužené, na špici

3zubé, stední žíla v osten prodloužená. Kvty modré,

zídka bílé; 2 tyinky delší. Na suchých vápennitých

pahorkách ; v hoením Slezsku. Kv. Cn. K. obecná.

G. vulgaris, L.

2. Listy kopovité, celokrajné ; koenní velmi tlusté. Prut

k vrchu nachový, s 2— 3 šupinatými listy. Kvty 3—4-

klané, modré, fialové. Na bolech a pohoích. Cn. Cc.

K. bezlistá. G. nndicaulis.

13*
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Listy opak srdité, s 3 útlými špicemi, tmavozelené^

tuhé. Bezlisté kvtní stopky z položeného devnalého
prutu Ystoupavé

;
pruty erné. Hlaviky menší, erve-

nav jasnomodré, i lilakové. Na výslunných horních lu-

kách, skalnatých polohách. Kv. c. K. srdcelistá.

G, cordifolia.

54. Lentibnlariae. Bublinatkovité.

209, Pinguicula. Fetlkraut. Tunice.

Kalich Sdílný. Koruna tlamatá. Tobolka dopolou
2klapená; 2 tyinky; 1 nlka s 2 Miznami. II. 1.

1, Roh homolovitý. 2.

Roh šídlovitý, stejn tenký, pímý, kratší než koruna,

válcovitý. Cípy koruny oddlené , odstávavé , fialové
;

kvty pevislé. Prášníky kulaté. Tobolka vejitá. Stvol

oblý, dužný, lepkavý, se žlázkovými vlasy, 2—4 palc
zdélí , hned jednotlivý, hned po 2— 4. Listy obdýlné,

jasnozelené, dužné, po kraji zavinuté, lepké , s ervena-
vou žilou. Na mechovitých , bažinných lukách \ n. T.

obecná. P. vulgaris. L.

2. Roh trochu skivený , kratší než koruna. Kvt blav
žlutavý. Cípy dolejšího pysku trochu zakulatné. Na prame-

nitých horních místech ; na Tatrách. T. horní. P. alpina.

Roh tém pímý. Kvt blavý, pozdji žlutavý; hrdlo

žlu*é. Hoejší pysk vykroužený; boní laloky dolejšího

pysku tupé, stední plocho vykroužené. Na bolech; Ta-

trách. T. žlutavá. P, flavescens. Flórk,

210. Utricularia. Wasserschlaiích. Bublinatka.

Kalich 2lupenný. Koruna zakuklená. Tobolka ko-
lem pukavá. 2 tyinky. IL !

1. Roh ili ostruha homolá, tém zdélí hrdla dolejšího

pysku. Hoejší pysk celý. 2.

Roh zcela krátký, kýlnatý. Hoejší pysk vykroužený,

zdélí hrdla; dolejší opak vejitý. Kvt menší než u ná-

sledující, sirkov žlutý, tlamatý; stopka zpt vyvrácená.

Blizna tup Shranná. Listy na všecky strany rozpolo-

žené, Sdíln vidlinaté, obvodu vej itého ; cípy šttino-

vité, bezzubé, hladké: mezi tmito vzdušné bubliny. V
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stojatých vodách, píkopech, na lukách. n. Srp. B. menší.

U, minor, L,

2. Prášníky spohi srostlé. 3.

Prášníky volné'. Listy na vše strany rozložené. Ho-
ejší pysk víc než 2krát zdélí hrdla. Bubliny na prutu

i na listech. E. zanedbaná. U. neglecta. Lehmann.
3. Listy na vše strany rozložené, speené, s mnohoklanými,

vláskovitými cípy, obvodem vejcité. Bubliny mezi cípy.

Ostruha zpt zahnutá. Kvt zlatožlutý s pomeranovými
árkami v hrdle ; hoejší pysk okrouhle vejitý , nepa-

trn 3IaIoný, tupý: dolejší tém okrouhlý, na bokách

zpt zahnutý, tém ásnatý; hrdlo 21aloné, zdélí ho-
ejšího pysku. Kvtní stopky s vej itými šupinami

;

4—8 kvt v hroznu, s jednotlivými listeny. Prut oblý,

vidlinat rozdlený, pod vodou ležící. V píkopech,,

rybníkách; v Slezsku; v dunajských hájích. c. Srp.

B. obecná. IJ. vulgaris. L.

Listy 2adé, vidlinat Sdílné, s objemem ledvinitým
;

cípy šttinovité, útlými bodlinami ozbrojené. Bubliny na

koenu a na prutu. Roh homoly. Kvt sirkový, s hn-
dými árkami v hrdle; hoejší pysk celý, vejitý, vztýený,

erven árkovaný , tém 2krát zdélí hrdla ; dolejší

tém plochý. Kvtní palice 2 — Skvtá, výše stedu

jednou srditou šupinou opatená ; stopky vztýené. Prut

4— 5 palc zdélí. V bažinách, luních píkopech. Cc.

Srp. B. prostední. L. intermedia. Hayn.

55. Primulaceae. Prvosenkovité.

2H. Anagallis. GauchheU. Drchnika,

Kalich 5dílný. Koruna kruhovitá s Sdílným ro-

zesteným krajem. Tyinka z hrdla vynikající. To-
bolka kolem pukavá. V. 1. Námožníek.

1. Kvty modré. 2.

Kvty ržové neb ervené. 3.

2. Listy srdité, objímavé, trochu tupé , žilnaté, na rubu

bled tené. Prut vztýený, vtvitý, stlaený ; stlaené boky

3krát širší, úzké, tém kídlaté. Koruna modrá, na dn
nachová, jako í nitky; prášníky žluté; stopky oblé, jako

i u následující. Na rolích ; v Uhích. Cc. Srp. D. širo-

listá. A. latifolia.
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Listy vejcit kopovité, nejvíc 5žílné, na rubu ern
kropenaté. Prut položený. Koruna modrá ; cípy žláz-

nate', astji pilovité. Tobolka ili puštika kratší než

u následující, i kalíšní cípy dloužeji koníte'; ostatn jí

ve všem podobná. V dlané pSd. Kv. Srp. (Anag-.

arvensis /?. L.) D. modrá. A. caerulea-. Schreb.

3. Listy vejcit kopovité, Sžilné, šedivé, vstícní , ideji
po 3— 4, na dolejšku ern tené. Prut hranatý. Ko-
runa ervená, zídka bílá; cípy bez žlázek. Puštika

asi zdélí kalicha; kališní cípy kopovité. Mezi osením

v zahradách. Cn. Zá. (Anagallis arvensis «.). D. er-
vená; Námožníek. A. phoenicea. Lam.

Listy vstícní, stopené, vejité, konité. Prut polo-

žený, nifovitý, 3 palc zdélí, koenivý. Koruna bled
ržová ; stopky delší list. Nitky kosmaté. Na raše-

linískách; v Rakousích, echách, Uhrích; n. Zá. (Ira-

seckia alpina, Schmidt). D. útlá. A. tenella.

212. Androsace. Mannsschild. Pochybek.

Kalich 5zubý neb Sklaný. Koruna epicovitá neb ná-
levkovitá; trubka bakovitá v hrdle soužená, s Sklape-
nou korunkou. Tobolka na špici 5klapen«. V. 1. •

1. Obdýlné tupé listy; rostlina na stvolu, kalichu, stop-

kách hedbávit kosmatá, s dlouhými jednoduchými vlasy.

Kvty bílé se žlutavým neb erveným kroužkem, po 5

v okolíku ; stopky kratší než obal. Na Tatrách, chor-
' vatských bolech. Kv. n. P. kosmatý. A. villosa.

Listy kopovité, vejité neb šídlovilé; rostlina krátce

vlasatá, neb holá. 2.

2. Kvty bílé. Listy vejité neb kopovité. 3.

Kvty barvy pletní. Listy šídlovité, holé neb brvité,

pitloustlé, brázdité. Listeny tém zdélí obal , nkdy
i delší. Na horách ; vzácná. P. plefový. A. carnea.

3. Stvol 1 — 4kvtý, nifovitý. Listy kopovité , holé ; ko-

renní úzce kopovité, na kraji trochu drsné. Kvtní lu-

peny opak srdité, snhobílé, se žlutým hrdlem. Okolík

mnohem delší než obal. Na horách a bolech. c. Srp.

P. mlékový. A. lacfea.

Stvol obyejn víekvty, 4.
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4. Koruna kratší než kalich. 5.

Koruna delší kalicha. Stvol vlasatý. 6.

5. Stvol a kvtní stopky trochu kosmaté. Listy vejcité,

pes polovici zubaté', vkol stvolu hvzdmo rozložené.

Kalich po odkvtu velmi veliký. Lupeny obalu kožnaté,

asto 5zubé, odstávavé, velmi široké'. Kvty v oko-
líku. bíle', v hrdle žluté; stopky kratší než obaly. Na
rolech, v zahradách. Dub. Kv. P. velekvtý. A. maxima.

Stvol a stopky krátkými, hvzdovitými vlasy poseté.

Listy kopovité, tém zubaté. Kalich stejný. Lupeny
obalu celokrajné, kratší než stopky; tyto po odkvtu
velmi prodloužené , nestejné. Ponejvíc jen prostední

stvol je vztýený , boní odstávavé. Koruna bílá se

. žlutou trubkou. Na lukách, rolích. Dub. Kv. P. pro-

dloužený. A. elongata, L,

6. Kalich holý. Stvol hvzdovlasý. Listy kopovité , nej-

víc zubaté. Okolík asto 10- i vícekvtýj stopky delší

než obal: lupeny obalu kopovité. Stvol tlustý, 3— 5

palc zdélí. Koruna mléková. Na písitých úhorech,

pi zdech. n. Cc. P. severní. A. septemtrionalis. L.

Kalich krátkovlasý, plsfnatý, jakož i stvol , stopky a

obaly. Listy elipliné, brvité, k dolejsku soužené, holé.

Kalichy hranaté. Obaly velmi krátké. Koruna bílá s hrd-

lem ervenavým. Kvtní stopky dlouhé. Na bolech a

pohoích. Cn. Cc. P. tupolistý. A. obtusifolia. All.

Poznám. Píbuzný Pochybek brvitý : listy po kraji

brvité, vejit kopovité, k dolejšku soužené , a podobn
stvolu mkkovlasé, kosmaté. Kalichy drsné ;

2—3 lu-

peny na obalu, tém kra'tší stopek. Kvítky po 2—

8

v okolíku , mlékobílé , v hrdle naervenalé, s celými

neb vykrouženými cípy. Na horních lukách. Kv. Cn.

A. Chamaejasme, Host,

213. Areiia. Aretie. Horbýl.

Koruna epicovitá , 5klaná , s vej itou , v hrdle

souženou trubkou. Blizna plochá, vtlaená, hlavatá.

Tobolka Ipouzdrá, kulatá, tém 5semenná. V. 1.

Listy obdýlné, malé, pilovité, mkkovlasé, vlásky v-
levnaté, hvzdovité, stechovit celý prut pokrývající. Prut
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krátký, pímý. Kvty nejvíc jednotlivé, bíle', se žlutými

žlázkami v hrdle, na konci šedivé. Na spišských Tatrách.

'6. Srp. H. tatranský. A. hehetica.

Listy cárkovité, odstávavé , holé neb kosmaté
,

po
kraji brvité, asto i kopovité neb elipticné. Prut nebo

stvoí nízký, ponejvíc 1 kvty. Kvty bílé neb ervené,

s cípy vykrouženými, stopení. Kalich 5klaný, drsný.

Na štýrských a korutanských holech. n. c. (Andro-

sace ?) H. horní. A. alpina.

214. Centunculus. Kleinling. Drobýsek.

Korunní truhjía tém kulatá. Tobolka kolem pu-
kavá. Kvt4klaný. IV. 1.

Malé šedivé kvty v lížlabikácJi list , bílé a pro-

zrané. Listy malé, vejité, stídavé, celokrajné. Prut

obyejn jednoduchý, však i vtevnatý, tenký, 1 — 2

palc zdélí. Puštika v zralosti veliká, ervená, kulatá.

Kališni cípy cárkovité. Na dunajských výspách ; v písku,

mokrých brázdách rolních. n. c. D. podlouhlý.

C, minimus, L.

215. Cortusa. Kruhatka.

Koruna kruhovitá neb nálevkovitá s plochým po-
krajem. Blizna tém hlavatá. Tobolka 1 pouzdra, vej-

citá, na špici Sklapená, lOzubá, mnohosemenná. V. 1.

Listy diouze apíkaté, ledvinat laloné, pilovité. Stvol

se 7—10 ržovými kvty v okolíku, jejž 3 — 5 kopo-

vitých, pilovitých listk neb obal objímá. Kalichy

kratší než koruny. Na holech , v lesích; na Krkono-

ších, Tatrách. Kv. n. K. Matthiolova. C. Matthioli.

216. Cyclamen. Erdscheihe. Bramhoik.

Tobolka 1 pouzdra, mnohosemenná. Pokraj ko-
runy zpét vyvrácený; trubka zvonkovitá. nlka špi-

atá. V. 1.

Listy srdité, hranaté, ozubené, nejvíce po 2, na

líci bíle skrvnité a žilkované, na dolejšku fialové. Kvty
nachové, ervené, vonné, zpt vyvrácené. V as zra-

losti svine se stvol co péro hodinové. V stinných le-

sích. Dub. Kv. Srp. íj. B. evropský. C. europaeum. L.
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217. Giaux. Milchkraut. Sivénka.

Kalich zvonkoví lý, Sklaný, barvitý. Koraná chybí.

Tobolka Sklapená. V. 1.

Kvty tém šedivé v lížlabickách, barvy plefové. Ka-
lich 5klaný. Prut koenivý, 2—3 palc zdéH, vztý-

ený, listnatý, trochu vtvitý. Listy obdýln kopovité,

tcené, jasné, trochu sivozelené a dužné, vstícné. Na
slatinách; v echách, Slezsku , y Hont. Kv. n.

G. maritima. L.

218. Hottonia. ehratka.

Kalich hluboce 5dílný. Korunní trubka válcovitá.

Tobolka 5klapená. V. 1.

Kvty stopecné v peslenech, blorážové; pesleny 4— 5-

kvté, s malými listeny. Prut žene pod vodou do kola vtve
a mnohoklané protisené listy s nifovitými cípy; z pro-

stedu vyniká nahý, oblý, vztýený, 8 — 10 palc
dlouhý kvtní stvol. Kvty asto 6— Sklané, s toliký-

miž tyinkami. V píkopech, bažinách a jiných stoja-

tých vodách. Kv. b. R. bahní. G. palustris. L.

219. Lysimachia. Vrbina.

Kalich 5dílný. Koruna kruhovitá s Sdílným po-
krajem. Tyinky z hrdla vynikající. Tobolka 5-
klapená. V. 1. Bazanovec. Pr.

Kvtenství v latu neb hroznu. 2.

Jednokvté stopky. 2.

2. Prut pímý, 2—4 st. zvýší. Listy vejit obdýlné,

vstícní, aneb i po 3—4 v peslenu, na rubu asto
mkkovlasé neb aksamitové. Kvty v latu, na úžlabi-

iHch, hroznatých stopkách. Koruna zlatožlutá s ehpti-

nými cípy. Polosrostlé tyinky zakrývají dno. Ve vlh-

kých pasekách, houštích, rolích, pi vodách mezi lukami.
v

Kv. Cn. V. obecná. L. vulgaris. L.

Prut dole koenivý, vztýený, 6— 8 palc zvýší. Listy

kopovité, árkovité, poloobjimavé, útle ern tené. Kvty
v úžlabiných, stopených hroznech; hrozny husté, vej-

ilé, obdýlné, Ko»*uny malé, žluté, s árkovitými cípy a

malými zoubky mezi tmito. Tyinky na dolejšku ouzkým
kroužkem spojené. Kvty asto i 6— Tklané. U pi-
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kopiv , na behách rybník, mezi vodním houštím. Kv. n.
V. kylkovitá. L, thyrsiflora. L,

3. Prut vlasatý. Listy v peslenech. 4.

Rostlina holá, položená. 5.

4. Listy le'm šedivé, na rubu tcené, vstícní neb po 3—

4

v peslenu, kopovite'. Prut pímý. Kvty po 1—2 v líž-

labikách, žluté', s ervenou trubkou ; stopky vztýené,

trochu krátké, 1 kvte; kvtní cípy vej5ité, špiaté, žláz-

nat brvité; kalichy mkkovlasé; tyinky dole srostlé.

Na vlhkých lukách. Cn. c. V. skropená. L./^wwcaía. L.

Poznám. Vrbina kosmatá; listy vstícní, nožecné, vej-

it kopovite; prut 4hranný , kosmatý; kvty jedno-

tlivé lížlabicní. V Plzeském kraji. L, villosa. Schm.

Listy stopecné, peslenaté, obdýln kopovite. Prut

mkkovlasy. Kvty žluté, v složeném peslenatém latu.

Stopky 1 — 3kvté. Kvtní cípy vejité, špiaté, žláz-

nat brvité; kalichy delší než tobolky ; tobolky skvrna té.

Na mokrých místech, pi vodách; v Uhích. n. c. V.

peslenatá. L. verticillata.

5. Priokrouhlé, tupé, srdité listy. Stopky krátké, jedno-

tlivé lížlabiné. Kvty veliké, zlatožluté, podobn listm

erven tené. Kališní cípy srdit ovální, kopovite.

Prut jednoduchý, plazivý, 1 st. zdélí. Na lukách
,

pi

potocích, vlhkých místech. n. c. V. penízková. Ži-

lová zelina. I. ISummularia. L.

Listy vejité, konité. Stopky jednotlivé , úžlabiné,

delší list, oblounaté. Kvty bled zlatožluté. Kališní

cípy árkovit šidlovité. Prut slabý, 4 — 6 palc zdélí,

na dolejšku koenivý, ervenavý. V stinných lesích, v

mokrých houštích. n. c. V. hajní; Úložník ; Lazivec,

jako i pedcházející. L. Nemorutn. L.

220. Primula. Himmelsschlussel. Prvosenka.

Kalich 5klaný. Korunní trubka válcovitá. Tobolka

na špici Sklaná. V. 1. Petrklí; kropá ; kadrlka.

1. Listy apavé. 2.

Listy lepkavé. 5.

Listy tuné, dužné. 8.

Listy pomouené, vrubované, holé; na líci jasn ze-

lené, na rubu bílé, žilnaté. Stvol delší než listy. Kvty
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v okoliku, barvy broskvové , s pokrajem plochým. Ka-
lich delší než pl trubky. Patrné, žluté klapky v hrdle

koruny. Na vlhkých lukách. Dub. Kv. P. pomoucená.

P. farinosa. L.

2. Kvt jasn lilakový ; hrdlo žluté ; trubka velmi dlouhá*

Okolík odvislý; lupeny obalu árkovit kopovité. Listy

svraštlé, holé, pilovité. Na alpských lukách ; v Koru-

tanech. Cn. Cc. P. dlouhokvtá. P. longiflora.

Kvt žlutý; trubka kratší. 3.

3. Jednokvté paliky z koene asi list zdéli. Listy a-
pavé, zubaté. Koruna sirková, bledší než následující,

vtší, s plochým pokrajem; cípy opak srdité. V hlu-

bokých cestách, horních srázech. Br. Dub. U nás p-
stovaná s rozmanitými barvami. P. bezepová.

P. acauHs. Jacq.

Kvty v okolíkách. 4.

4. Stvol útle plsfnat ovlášený, do 1 st. zdélí. lásty ra-

pavé, na rubu aksamitové. Okolík mnohokvtý, s 5—5
kvtními stopkami pevislými. Kalich žlutozelený, trochu

nadmutý, s vej itými , krátce špiatými zuby. Pokraj

koruny prohnut dutý, s pomeranovými skvrnami okolo

hrdla, medožlutý; kvt vonný. Tento a následující

druh jest mnohodomý, proto máme koruny dvojího tvaru,

totiž s krátkou nlkou , nadmutým koncem trubky a

tyinkami z hrdla, pak s dlouhou nlkou, válcovit roz-

šíenou trubkou a tyinkami z prostedu trubky. Na

suchých lukách ; Dub. Kv. (Primula veris, «. L.). P. jarní.

P. officinalis. Jacq.

Stvol kosmat ovlášený, do 1 '/^ st. zvýší. Listy

vejité, na rubu vlasaté. Okolík mnohokvtý. Kalich s

vej itými, zašpiatnými zuby. Pokraj koruny plochý;

kvt vtší, bledší než u pedcházejícího , sirkový , ne-

vonný. Z tohoto druhu pocházejí ty mnohé rznoba-

revné prvosenky zahradní. V hornatých krajích, na lesních

lukách, pi horních potocích. Kv. n. P. vyvýšená.

P. elatior. Jacq.

5. Listy mén více zubaté neb pilovité. 6.

Listy celokrajné, kosmat lepké. Koruna epicovitá

;
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okolíky vztýené. Listy vonné. Na holech chorvatských,

P. lepká. P, viscosa. . AlL

6. Listy neznan pilovité, kopovité, lepké, vonné, asto
cárkovit kopovité. Kvty šedivé, tmav fialové, s bí-

lým kroužkem. Lupeny obalu kožnaté, nachové, zdélí

kvt. Na výslunných horních lukách, v Štýrsku, Ko-
rutansku. Cc. klovatá. P. glutinosa.

Listy útle pilovité, ploché, vlasaté. 7.

7. nlka krátká, ledva delší kalicha; tyinky u prosted

trubky; trubka dlouhá, tenká ; kvty ervené, v hrdle

žluté. Palika 1—4kvtá. Listy ploché, útle pilovité,

trochu kosmaté, krátce vlasaté, lepkavé. Na horách.

Dub. P. pýitá. P. pubescens. Wolf,

Tyinky na dn trubky ; nlka pres jejich sted n-
jící ; trubka bílá; kvty na pokraji modrofialové , v hrdle

bílé, vonné. Stvol krátký, kosmatý. Okolík 2 — 12-

kvtý ; lupeny obalu po 5 — 7. Listy ploché , na špici

útle pilovité, mkkovlasé, lepké. Na korutanských ho-

lech. Cn. Cc. P. kosm-atá. P. villosa.

8. listy opak vejité, aneb eliptiné. 9.

Listy klínovité, po stranách celokrajné, z pedu ufaté

a zubaté, holé, tuné a dužné. Stvol ponejvíc 1 -,

však i 2— 3kvtý, krátký. Kalich více než polovici

trubky obnášející. Koruny ržonachové, až po trubku

Sdílné; laloky 2klané neb Sdílné. Na Alpách, na nej-

vyšších skalách Krkonošských. n. íj. P, nejmenší.

P. minima. L.

9. Listy pilovité, holé, vejité, opak dužné, na rubu žláznaté,

jakoby pomouené. Stvol 4—12kvtý. Obal krátký. Ka-

lichy tém pomouené, tupé, krátké, mén než polo-

vici korunní trubky obnášející. Koruna obyejn špi-

nav žlutá; pokraj plochý; trubka válcovitá; hrdlo po-

mouené. Na horách a pohoích. n. P. zahradní.

P. Auricula.

Listy celokrajné, eliptiné, dužné, po kraji trochu

vroubené chruplaviné, nkdy brvité. Okolík vztýený,

2— 4kvtý. Kvty fialové neb nachové. Kalich tupý,

dlouze trubkovitý. Na Alpách. Kv. n. P. celolistá.

P, integrifolia.
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221, Samolus, Pungen. Potonivka.

Blizna hlavatá, jednoduchá
;
patero mezi cípy ko-

runními umístných šupin aneb neplodných tyinek.

Tobolka Ipouzdrá, pólo Sklapená. V. 1. Žilenec.

Prut 1 stevíce zdélí. Listy tapé , vejcité, celokrajné,

obdýlné, tém stídavé. Hrozen mnohokvtj'; na konci

prutu a vtví. Kvty bílé, obyejn po 2 na zlomených

stopkách; stopky listeny podepené. RostHna holá, du-

žinná. Na mokrých lukách, pi bažinách ; v Rakousích,

echách, Uhích. c. Srp. P. nejobecnjší. 5. Valerandi.

222. Soldanella. Drottelblume. Dípatka.

Koruna nálevkovit zvonitá, s Sklaným pokrajem a

mnohodílnými cípy. Tobolka malými zuby pukavá. V. 1.

1. Stvol vícekvtý; listy koenní dlouze apíkaté; ledvinité. 2.

Stvol jednokvtý, ledva prstu zdélí. Listy okrouhlé,

celokrajné. Kvt pevislý, mlékomodrý, delší než nlka,
2 listeny podepený. Prášníky fialové. Tobolka tém
válcovitá, modrá. V hoením Rakousku , v Korutanech

;

na konci Bodenského údolí; vzácná. Cn. D. malá.

5. minima, Hop.

2. Listy okrouhlé, ledvinité ; chobot nožky plitký. Kvtní
stopky žláznaté. Listy koenní kožnaté, nkdy lalokaté,

na Hci leskle zelené, na rubu bledé neb nachové. Nožky
hladké. nlka kratší než koruna; prášníky žluté; to-

bolka obdýlná , bakovitá, zelená. Koruna až do pro-

stedu klaná, fialomodrá. Stvol obyejn Skvtý, 3—

4

palc zdélí. Na bolech; v heením Slezsku; na vrchu

Babíhoe. Kv. n. D. horní. S. alpina. L.

Listy okrouhlé, srdité, s chobotem špiatým u nožky

;

koenní jako u pedešlé ; nožky dole trochu pýité. nlka
delší než koruna

;
prášníky žluté. Koruna fialová , vt-

ší než u pedešlé, lOklaná; cípy po každé stran zu-

bem opatené, tal^ že se Sklané býti zdají; v hrdle 5

šupin, rovnž jako u pedešlé ; stopky krátce žláznat

vlasaté. Na lesnatých horách; v echách. Kv. Zá. (Sol-

dan. alpina, Jacq. ; Sold. alpina major, Clus.). D. chlumní.

S. montana. Willd,
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223, Trientalis. Siebensiern. Jednokvitek.

Kalich 5— Sdílný ; koruna s velmi krátkou trub-

kou a 5— 8dílným rozesteným pokrajem; 7 tyinek.

Tobolka 5— 8 posléz vyvrácenými klapkami pukavá.

VII. 1.

Prut 2—4 i více palc zdélí, dole bezlistý, na vrchu

vejit obdýlné listy v zpsobu obalu nesoucí , z jehož

prostredu 1 — 4 krátké jednokvté stopky. Kvty
bílé ; cípy koruny útle špiaté, 2krát kalicha zdélí. Práš-

níky po odktu v kroužek svinuté. Koen plazivý, zu-

batý. Ve vlhkých lesích; v Rakousích , echách, Uhích
Kv. Zá. J. evropský. T, europaea, L.

56. Verbenaceae. Sporýšovité.

224. Verbena. Eisenkraut, Sporýš.

Kalich Sklaný. Koruna epicovitá s Sklaným , té-m 2pyským pokrajem. Plod ve 4 nažky rozpadavý.

II. 1. Železník; Vrbenka.
Kvt malý, lilakov modrý, v tenkých klasech. Ty-

inky velmi krátké. Listy Sklané. Prut tuhý, 1 — 3

st. zvýší, s ^hými odstávavými vtvemi. Pi zdech,

plotech, potocích. n. Zá. S. pospolitý. V. officinalis. L.

57. Orobancbeae. Zárazovité.

225. Laihraea. Schuppenwurz. Podbilek.

Hrozen jednostranný. Kalich 4klaný. Koruna s

nerozdleným hoejším pyskem a neodpadavou trub-

kou. XIV. 2. Neboj se ; Smetaník ; Babízub.

Rostlina cervenavá. Koen vtvitý, válcovitý, blošu-

pinatý. Prut vztýený, šupinatý,
'/a

st. zvýší. Hrozen

jednostranný, s kvty pevislými. Koruna bled ržová.

Prášníky šípovité, vlasaté. Kalich bílý. Rostlina celá

dužná, šavnatá, cizopaska na koenech strom, v stin-

ných lesích. B. Dub. P. odvislý. L. squammaria. L.

226. Orobanche. Sommerwurz. Záraza.

Kalich 4klaný aneb 21istý. Koruna s vykrouže-

ným hoejším pyskem; trubka od svého dolejška od-

padavá. XIV. 2.
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1, Ti listeny pod kalichem. Kalich 4— Sklaným vezy ne-

dosahují dna, a protož je dokola zavený. Kvt modrý.

Hoejší pysk 2klaný. 2.

Jediný listen pod kalichem. Kalich nepravidelný, je-

hož cípy se na zadní stran nezavírají. 4.

2. Prut jednoduchý. 3.

Prut rozvtvený, žlutavý, a jako i celá rostlina, vla-

satý, '/i si. zvýší. Klas ídký. Kalich llupenný, se 4
vejit 3hrannými zuby. Koruna bled nachová, modrá,

o polovic menší než u následující. Trubka k dolejšku

soužená
;
pokraj 51aloný, tepenitý. Prášníky holé. Ci-

zopaska na koenech konopných. Cn. Cc. Z. vtevnatá.

O. ramosa. L.

3. Kalich 5klaný , s kopovitými, špiatými zuby. Koruna

modrá, 5klaná ; cípy špiaté; trubka dlouhá, zkivená.

Prášníky holé. Prut V o st. zdélí, mode nabhlý, krátce

žláznat vlasatý. Na koenech Rebrícka. Cn. Z. modrá.

O. caerulea. Vili.

Kalich 4klaný, s násadkou ku pátému cípu, trubko-

vitý. Koruna mkkovlasá; trubka koruny pímá; cípy

dolejšího pysku zpt vyvinuté po stranách. Tyinky
zavené; blizna 21aloná. V Halii, u Lvova. c. Z.

písená. O. arenaria, Fl. W.
4. Tyinky na dolejšku hust vlasaté. Kališní cípy více

než 2žilné. 5.

Tyinky holé neb slab ovlášené.- 7.

5. Blizna žlutá neb fialová. 6.

Blizna hndá, hedbávitá, bez vypuklého kraje. Kalich

ranohožilný, stejn 2klaný, polovinu trubky korunní obsa-

hující. Koruna od dolejška pomalu zvonkovit rozší-

ená, na hbet skivená, špinav bložlutá , k pyskm
naervenalá neb lilaková

;
pysky s útlými , nestejnými

zuby; hoejší lebkovitý , s pímo vstoupavými boky;

cípy dolejšího pysku vej ité, znan stejné, o polovic kratší

trubky. Tyinky vynikají nade dnem trubky, hust vla-

saté neb žláznaté. nlka žláznatá. Rostlina asi 1 st.

zdélí. Klas dosti hustý. Na Svízeli pravém (Galium

verum, G. Molugo). c. Orobanche caryophyllea. Z.

svízelová. O. Galii. Duhy.
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6. Bliziia žlutá. 7.

Blizna fialová. Koruna veliká, tenká, papírová, mode
žilkovaná, zvonkovitá, na hbet slab skivená, s roze-

stenými, ásnatými, kadeavými, lup ozubcenými pysky;

hoejší 21aloný ; cípy dolejšího okrouhlené ; stední

cíp ješt jednou tak veliký. Tyinky nade dnem koruny,

dole kosmaté, na špici, jako i nlka, žláznaté. Kališni

lupeny 5žilne', ve 2 lízke', te'm stejné cípy klané , zdélí

trubky. Z. jínovitá. O, pruinosa. Lapeyr.

7. Kvtní lupeny mnohožilné, široce vejcité , šídlovité, za-

špiatné, z pedu i zadu se zoubkem, aneb nestejné

.2klané, zdélí korunní trabky, z pedu mén více srostlé.

Koruna od dolejška skivená, trubkovit zvonitá, s pí-
mým hbetem a lebkovitou zvrácenou špicí , znan ve-

liká, blavá neb druminová , s nahnédlými žilami, po kraji

nepravideln vrwbovaná. Pysky nestejn zubaté ; hoejší

21aloný, s odstávavými laloky ; cípy dolejšího vejité,

tém stejn veliké, boní odstávavé , stední obdýlný,

nco delší než boní. Tyinky vynikají z kiviny trub-

kové, oblounat k sob nachýlené, vlasaté. Cnlka u vrchu

oblounat vstoupavá, nenjící. Prut hndoervený, l^jg

str. zvýší. Klas dole trochu ídký, nahoe hustý. Ka-

lichy nehojn žláznaté. Blizna aksamitová, bez vypu-

klého kraje. Na koenech Tolice (Medicago falcata, sa-

tiva). n. Z. tolicová. O. rubens. Wallroth.

Kališni lupeny tém stejn 2klané, s pímými kopo-

vitými cípy, bez patrných žílek, trochu kratší než koru-

nová trubka, asto srostlé, 4dílné; zevnitní cípy nco
delší, žláznaté. Koruna trubkovit zvonitá, na hbet
oblounatá, do 7 árek dlouhá, ku pedu málo rozší-

ená, na dolejšku žlutavá, z pedu žlutohndá , s slab

ervenavým nástinem ; hoení pysk nepatrn 21aloný,

s pímými laloky ; dolejší s 3 obdýlno okrouhlými, té-m stejn velikými laloky; oba na kraji vykousan zu-

baté. Nitky vynikají pod stedem trubky, dole kosmat
vlasaté, nahoe slab žláznaté, v oblouk vstoupavé. nlka
nehojn žláznatá. Blizna tém až do kraje hoejšího

pysku njící, s vypuklými, ven vyvrácenými, velmi útle

aksamitovými laloky. Prut hust žláznatý, na dolejšku
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nevelmi nabhlý ,1 — 1 y^ st. zdélí. Klas do '/^ st.

dlouhý, hustý, 20 — SOkvtý. Listeny kopo vité' , zdélí

koruny. Na koienu Charpy (Centaurea scabiosa). Z. char-

pová. O. Stigmatodes. Wim.
Poznám. Orobanche Picridis , Schultz , rzní se od

oné pímým hbetem korunové trubky, tupými zuby pyskfi

a fialovou bliznon. Takž Orobanche Salviae, Schultz,

liší se od Z. charpové nesehnutými tyinkami.

8. Kvt modrý. Blizna bílá. Korunní trubka skivená, dole

vejit rozšíená: asi v sti*edu jejím tyinky holé umí-

stné. Hoejší pysk 2klaný. Rostlina bílou vlnou ovlá-

šená. IVa koenu ernobýlovém (Artemisia campestris j

okolo Litomic, v echách. Z. ernobýlová.

O. caerulescens. Steph.

Kvt blavý. 9.

9. Koruna blavá, mode žilkovaná. Blizna tmavá, ervená.
Tyinky v dolejším dílu trubky umístné. Na koenu je-

telovém. Z. jetelová. O. minor. Suit,

Koruna tém blavá. mode žilkovaná, na dolejšku

bledožlutá, veliká, zvonkovitá, na prostedu hbetu rovná,

nahoe ku pedu skivená. zvení žláznat vlasatá
; pysky

slab kaštanové, uvnit žlutavé, erven žilkované, žláz-

nat vlasaté, nestejné, s útlými špiatými zuby, na kraji

kadeavé; hoejší na špici zakivený, 21aloný, s laloky

odstávavými: cípy dolejšího tém stejné. Kalichy mno-
hožilné, široko vejité, šídlovite špiaté, zdélí korunní

trubky. Tyinky vznikají blízko dna koruny, dole slab

vlasaté, nahoe holé, oblounat k sob naklonné. nlka
nahoe žláznat ovlášená.' Blizna kaštanová. Prut 1— 1 *y'„

st. zvýší. Klas '/,, st. zdélí, 15— 20kvtý. Na koenu
pcháovém. (Cirsium arvense.) Cn. Z. pcháová.

O. pallidiflora. Wim.

58. Rhinanthaceae. Kokrhelovité.

227. Bartsia. Bartsie. Lepnice.

Kalich zvonkovitý, 4klaný. Koruna s lebkovitým,

nerozdleným hoejším, a Sdílným dolejším pyskem.
Tobolka vejitá, slíaená. Semena žebernatá; boní
žebra kídlatá. XIV. 2.

(13) »
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Listy vstícní , srdcovejíté
,

poloobjímavé ,
pilovité,

svraštlé, pýité, tmavozelené; hoejší fialové. Prut

asto z dolejška vtvitý, s jednoduchými vztýenými vtvemi,

'/q st. zvýší, slab kosmatý. Kvty jednotlivé, úžla-

bicné; koruny tmavofialové ; kalichy lepké. Na prame-

nitých místech, pi ruejích horních, na Krkonoších, Ba-

bíhoe. Cn. Cc. L. horní. B, alpina. L.

228. Euphrasia. Augentrost. Svétlik.

Koruna s plochým, vykrouženým neb zubatým ho-
ejším pyskem. Tobolka obdýlná , stlaená , tupá.

Semena prouhovaná. XIV. 2.

1. Laloky dolejšího pysku 3, celokrajné. 2.

Každý lalok vykroužený ; hoejší pysk 21aloný, s ro-

zestenými , vykrouženými laloky. Kvty Užlabicné,

vstícní, bílé, s fialovými árkami a žlutými skvrnami

v hrdle, nkdy zcela fialové , zvlášt pi následujících

^ay. Prut 4 — 8 palc zdélí, hned prostý, hned vt-
vitý. Listy vejité, šedivé, špiaté, oste pilovité, s 4—

5

zuby na každé stran. Na lukách a otevených lesních
v

prostorách. Cc. Zá. S. lékaský; Ambrožka.

E. ojficinalis. L.

Poznám, a. pratensis : vlasy odstávavé; nahoe žláz-

natý; zuby list bodlav konité, na vlhkých lukách.

E. Rostkoviana. Hayne.

^. nemorosa : vlasy piléhavé, kadeavé ; žádných žláz

;

zuby list obdýln konité, tém šídlovité. Prut oby-

ejn jednoduchý ; v suchých lesinách, bezovinách, ve-
soviskách. 'E. nemorosa. Persoon.

y. alpestris: vlasy piléhavé, kadeavé, bez žlázek;

zuby list ostnošpiaté. Prut prostý, chudolistý. Na
polohách a lukách horních ; na Krkonoších.

2. Prut docela prostý. Listy široce srdcovejité, pilovité.

Dolejší pysk krátký, zvrácený. Viz Bartschia. 227.

Vrut vtvitý. 3.

3. Listy árkovité, kopovité, všecky pilovité. Listeny delší

než kvty. Prut pímo vztýený, v prostedu vstoupav
vtvitý, Yg — 1 st. zdélí, útle vlasatý. Kvty jednot-

livé, úžlabiné, v klase jednostranném. Koruna špinav
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ržová, zvenku lítlovlasá. Na vlhkých místech, lukách, ,

rolích. c. Zá. (Bartsia Odontiles, W. et Gr. Odon-
tites vrna, Reichenb. Odont. rubra, Pers.) S. Zdravínek.

E. Odontites. L.

Listy cárkovité, pilovité; hoejší celokrajne', brvité,

dole sehnuté'. Prut 5—8 palcii zvýší ; vtve drsn brvité

neb holé, vstícní a odstávavé. Kalich 4klaný ; koruna
žlutá; boní cípy dolejšího pysku ozubené; tyinky
tém stejn dlouhé; nlka na dolejším pysku ležící;

tobolka drsná. Na suchých písinách; v Rakousích, e-
chách, Uhích. Srp. Zá. (Bartsia lutea, Jacq.) S. žlutý.

E. lutea. L.

229. Melampyrum. Wachtelweizen. ernýš.
Kalich nestejn 5klaný. Koruna s krátkým, ho-

molým, stlaeným hoejším pyskem. Tobolka slab
stlaená, zobanitá, 2 — 4 semenná. Listeny asto
barvité. XIV. 2. ernidlo.

1. Kvty v klasech na vše strany rozdlené. 2.

Kvty po 2 stojící, jednostranné. 4.

2. Klas oste 4hranný, hust stechovitý ; listeny srdité,

ku pedu sehnuté, hebenit zubaté, blozelené a ržo-
víte. Koruny blavé s erveným nástinem a žlutým do-
lejším pyskem. Prut pímý, málo vtvitý, do 1 st.

zdélí. Mezi houštím, na lesních lukách. n. c. . he-
benitý. í. cristatum. L.

Klas homoly, volný. 3.

3. Listeny ržonachové, vejít kopo vité, v šttinovité zuby

rozeklané, na dolejšku 2 adami kropenaté. Koruny
ržové a žluté, zavené. Kalichy drsné. Listy kopovité,

pítupé, hoejší asto šípovité. Klas ídký. Prut 1 st.
%- »- v

zdélí. Mezi obilím. Cn. Cc. C. rolní. M. arvense. L.

Listeny žlutozelené, kopovité, špiaté , šídlovite zu-

baté, na dolejšku vousaté, netené. Koruny žlutozelené,

stopené, otevené. Kalichy po obou stranách kosmaté,

se zuby vousatými, žlutozelené. Klas volný. Prut na

hranách vlasatý, z pídi dlouhý. Mezi obilím; v jižních

Uhích. n. . vousatý. M. barhatum. W. Kit.

4. Kalich kosmatý. Koruna zlatožlutá, s tmavší trubkou.

Listeny hebenit zubaté , hoejší fialomodré , bezkvté,
03*)
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srdcovité , kopovité. Listy krátce apíkaté, celokrajné,

vejcit kopovité, hoejší na dolejšku špiat zubaté.

Klas ídký. Prut 1 — 2 st. zvýší, asto velmi vtev-
natý, rozevený. V stinných houštích, vesoviskách. Cc.

Srp. C. luzní. il/. nemorosum. L.

Kalich holý. Listeny kopovité, zelené. 5.

5. Listeny šipovit zubaté, s 1—2 zuby na dolejšku. Ka-

lišní cípy vstoupavé, dolejší užší. Koruna bledožlutá

neb blavá, zídka zlatožlutá, trubka rovná s hrdlem

zaveným. Listy cárkovit kopovité. Klas ídký. Prut

tenký, Y„ st. zdélí. Na suchých lesních místech, lesních

lukách. Cn. Cc. (Melamp. vulgatum, Persoon). C. luní.

M. prafense. L.

Listeny celokrajné aneb na dolejšku tém šípovité,

kališní cípy tém stejné, s krajem vyvráceným. Koruna

zlatožlutá. Trubka skivená, s hrdlem oteveným. Listy kopo-

vité. Klas ídký. Prut tenký, Y^— 1 st. zdélí, Cc. Srp.

(Mel.alpestre Pers.) C. lesní. M, silvaticum. L.

230. Pedicularis. Ldusekraut. Všiv^ec.

Kalich nadinutý
;
pátý zub velmi krátký. Koruna

2pyská, s lebkovitým stlaeným hoením pyskem.

Tobolka stlaená, zobanitá, mnohosemenná. Semena
diilkovan síkovaná. XIV. 2.

1. Koruna žlutá. 2.

Koruna ervená neb blavá. 6.

2. Hoejší pysk koruny lupy. 3.

Hoení pysk konitý. 5.

3. Koen bambulinatý. Listy speené, lístky vejcité, tupé,

dvojnásobn zubaté, stechovit na sob ležící, n;^ rubu

kropenaté, na líci z mládí hedbávit lesklé. Kalichy

bledé, erven skvrnité, Szubé. Hoení pysk citrónový,

s ohnivými skvrnami po každém boku a s ernavou
špicí. Na Tatrách. Cn. Cc. V. plamenný. P. flammea.

Koen, listy, kalichy jinak spoádané. 4.

4. Kvty úžlabicné, proež klas listnatý. Hoení pysk

bledošpinav žlutý. Hrdlo zavené ; na stedním cípu

dolejšího pysku 2 vypuklé árky. Kalichy 5zubé ; ho-

ejší zub nejvtší, všecky vlasaté. Listy hluboce spe-

ené, rozesané. Tyinky kosmaté. Na pohoích, hor-
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nich lukách ; v Rakousích, Uhích. Kv. Srp. V. list-

natý. P. foliosa.

Kvty velmi veliké, erven žluté, s nachovými krajenii,

v odstávavých peslenech, po 3 — 4, s jedním listenem.

Listy protisené , roztroušené, obdýlné , trochu duté,

se široce vej itými, tupými vykrajovanými laloky. Prut

1—3 st. zvýší. Na spišských Tatrách; okolo Lvova na
bažinných lukách ; c. Srp. V. velekvtý.

P. Sceptrum Carolinum,

5. Hoení pysk háckovit dlouze konitý, vykroužený ; kvty
nevelmi veliké, tlamaté, žlutavé. Kalich nkdy jen 4-

klaný, trubkovitý, nejvíce holý neb málo oviášený; cípy

kopovité, na špici zubaté. Klas protažený, listnatý, s

ernocervenými Szubými listeny. Listy špeené , svra-

štlé, dužné; lístky hluboce speené, árkovité, zubaté.

Koen bambulinatý, rozdlený. V Korutanech. c. Srp.

V. hliznatý. P. tuberosa.

Hoení pysk 2zubý, konitý, vykroužený; zuby pe-
vislé ; kvty žluté. Kalich trubkovitý, 5klaný, málo vla-

satý ; cípy tém stejné, celokrajné. Klas listnatý. Listy

speené; lístky speen rozesané, trochu zubaté. Koen
bambulitý, jako u Tavoiníka oešnatého. Na Tatrách.

Cc. Srp. V. chocholatý. P. comosa.

6. Prut vtvitý neb jednoduchý. 7.

Kvtní palice neb stvoly velmi krátké , kratší než ka-

lich, 4—6 z koene. Listy speené ; lístky vejité, tupé,

zubaté. Stopky 1 kvte. Kvty veliké, blavé neb

pletní ; stední cíp doleního pysku na dolejšku dvoj-

násobn kýlovitý ; hoení pysk protažený, tupý. Na ko-
rutanských Alpách. Kv. V. bezepový. P. acaulis.

7. Prut vtvitý. 8.

Prut jednoduchý. 9.

8. Prut pímý, s odstávavými vztýenými vtvemi , zdélí

1 st. a vyšší. Listy speené; lístky protisené. Ka-
lich 21aloný, s vezanými, zubatými kadeavými laloky.

Kvty jednotlivé , úžlabiné , obdýlný hrozen psoBící.

Koruna ržonachová, se srpovitým zobanitým hoením py-
skem. Na bažinatých lukách. Kv. n. V. bahní. P. palustris.

Prut nižší, 4— 6 palc zdélí, s rozloženými vtvemi
;
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na dolejšku vejcitými, vrubovanými neb protisenými šu-

pinami odný. Listy speené ; cípy protisecn lalocnaté.

Kalich Sklaný, s kopovitými, pilovitými zuby. Kvty
bled nachové, srpovit zobanité. Na bažinných, raše-

linných lukách. Kv. Cn. V. lesní. P. sihatica. L.

9. Kalich vlasatý. 10.

Kalich holý, nestejn 5zubý, zvonitý , barvitý neb

zelený. Hoení pysk koruny velmi tupý, bezzubý; kvty
šedivé, úžlabiné, nachofialové. Klas trochu listnatý, té-m vejcitý, hustý. Tyinky delší než koruny ; dolejší

pysk Sklaný, se stejnými laloky. Listy hluboce speené

:

lístky kopovité , zubaté , opt speené. Koen bambu-

litý. Na vlhkých lesních a horních lukách; na Tatrách:

v Rakousích. Kv. Srp. V. plchy. P. recutita.

10. Prutní listy speen rozesané, tveené; lístky obdýlné,

tupé, zubaté ; koenní listy speené ; lístky tém vstícní,

obdýlné, tupé. Kalich vejitý, nadmutý, s 10 árkami a 5

velmi krátkými zuby, drsn vlasatý. Kvty nachové ; hoení

pysk tupý. Klas hlavatý. Prut prostý, trochu kosmatý.

Na horách; v Rakousích, Uhích.c. Srp. V. peslenatý.

P, verticillata.

Známky udané v listech, kalichu a j. se neshodují. 11.

11. Hoení pysk lupy. 12.

Hoení pysk dlouze konitý. 13.

12. Klas hustý, 1 — 2palcii zdélí; listeny listo vité, delší než ka-

lichy. Kalichy Sklané, drsné, nestejné, ervenožilnaté. Hoení
pysk ervený, tupý, na špici Sdílný;, prášníky na kraji

kosmaté. Listy speené; lístky cárkovité, konité, spe-

ené, asto jen Sdílné, nkdy na rubu cervenavé. Prut

prstu zdélí. Na korutanských bolech. Cc. V. ržový.

P. rosea.

Klas bezlistý, aneb hrozen obdýlný s osou kosmat
vlasatou. Kalichy 5klané, na hranách kosmaté, s kopo-

vitými pilovými zuby. Koruna jasn nachová. Listy

protisené. Prut do 1 st. zdélí , na dolejšku nco
vstoupavý. V bažinách a pramenitých místech heben
horních; na Krkonoších. Cn. Cc. V. krkonošský.

P. sudetica.

13. Zoban hoejního pysku hákovitý, dlouze konitý, ufatý,
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v levo obracený. Koruna tmav nachová. Kalich 5-

klaný, vlasatý; cípy nachové, zubaté. Kvty jednotlivé,

v hlavice na konci ležícího neb vstoupavého, 2—

3

palce dlouhého prutu. Velmi mnohé, speené listy z ko-

ene. Na bolech, rakouských a uherských. c. Srp,

V. zobanitý. P, roslrata.

Zoban pímý. 14.

14. Koen hlíznatý; koenní listy 2— 3 palc dlouhé, speené.

Kvty jasn nachové v konením, 2—3 palce dlouhém

klase, dole vzdálené od sebe, nahoe pak skupené. Ho-
ení pysk castji hndý neb zelenobílý; dolení pysk

pak cervenavý. Kalich trubkovitý, plsfnatý, s nachovými

pruhy a hluboce Sklanými árkovitými listeny. Dlouhá

blavá vlna kryje listeny, kalichy i kvty. Na bolech,

v Rakousích, Uhích. c. Srp. V. bledocervený.

P. incarnata.

Koen vtvitý, žlutý. Listy speené, do 2 palc zdélí;

lístky tupé, s 1—3 nepatrnými tupými zuby. Prut 2—

3

palc zvýší, pímý; 3— 7 purpurových kvt na špici prutu.

Kalich trubkovitý, pýitý, s 5 brázdami; zuby kopovité.

na špici vehnuté. Trubky koruny zdélí kalicha; hoení
pysk hákovitý, dlouze konitý ; dolejší 31alo5ný, tupý

;

stední cíp užší a delší. Na korutauských Alpách. c.
Srp. V. sleziníkový. P. aspleniflora. Floerke.

231. fíhinanthus. Klapperíopf. Kokrhel.

Kalich stlaený, bakovitý ; pokraj soužený, 4zubý.

Koruna s honnolým, stlaenýní), tupým hoením pyskem.
Tobolka smáknutá. Semena plochá , obroubená.

XIV. 2. Hrklavice,- Hrkla; Penízky.

1, Osa, kalich i listeny kosmaté. Korunní trubka skivená,

kalicha zdélí. Hoení pysk s 2 vejitými zuby. Cnlka
cnjící. Semeno úzkým mázdrovitým krajem obroubené.

Na vlhkých rolích. n. c. (Alectorolophus hirsutus,

All. ; Alectorol. villosus, Wim.; Rhinanthus Crista Galii

rj. Willd). K. chlupatý. R. Alectorolophus, Pol.

Kalich holý. 2.

2. Listy úzce árkovité, asto sotva zšíí árky , tup pi-

lovité, šedivé. Prut ramenatý, velmi vtvitý, 2—3 str.



312 Kokrhdovité.

zvýší, tení než pi kokrheli vtším, nkdy však i jednoduchý.

Listeny vejcité , dlouze konité, dloužeji osinaté než u jme-

novaného , i kalichy a koruny menší o polovici, i kvty
ve více hlavatých klasech. Na suchých místech a pa-

hrbkách. Cc. Zá. K. lízkolistý. R. angustifolius. Gm.
Listy kopovité. 3.

3. Korunní trubka pímá, kratší než kalich; koruna špinavá,

žlutá, tém hndožlutá ; zuby hoeního pysku bledé,

zídka fialové, vejcité. Cnlka zavená; semena kídlát
obroubená. Listeny zelené neb nahndlé. Listy obdýlné,

kopovit árkovité, vroubovan pilovité. Prut Y^ — 1

st. zdélí, hladký, 4hranný, obyejn neskvrnitý. Na

lukách; Kv. n. (Rhin. Crista Galii. Alcctorol. minor.

Halí.) K. menší. R. minor. Ehrk.

Korunní trubka skivená. 4.

4. Listeny a kalichy holé, erné árkované a kropenaté.

Korunní trubka tém kalicha zdélí ; hoení pysk s 2

obdýlnými, fialovými zuby, vytažený , vstoupavý ; dolení

pysk mode plámitý. Cnlka njící ; semena kídlatá.

Na lukách a bujných polohách horních; na Krkonoších:

c. Srp, (Alectorolophus pulcher, Schum. ; Rhin. pulcher.

Schum.) K. horní. R. alpimis. Baumg.

Listeny bledé. Korunní trubka zdélí kalicha; hoení

pysk s 2 fialovými, vej itými zuby, klenutý, jasn žlutý.

Cnlka njící. Semena kídlatá. Prut t — l^/i^ st.

zvýší, asto vtvitý, ern árkovaný neb tený. Na

lukách, vlhkých rolích, mezi osením. Kv. Cc. (Rhin.

Crista Galii, Alectorol. major, Reichenb.) K. vtší.

R. major. Ehrk.

232. Tozzia. Hornice.

Kalich 5ziibý. Korunní trubka k vrchu rozší-

ená. Pokraj 2pyský, pysky tém stejné veliké,

hoejší 2 - , dolejší Sdílný. Tobolka Ise-

menná, 2klapená. XIV. 2. Prut rozložený , vstou-

pavý, do 1 st. zdélí, u prosted vtvitý, sklovit lesklý.

Listy šedivé, vejcité, hrub pilovité
,

ponejvíc bledoze-

lené. Kvty jednotlivé, úžlabiné, na konci stopené.

žluté, na dolením pysku tmavji tené. Prášníky na do-

lejšku osinaté. Zralé tobolky sklonné. Koen tém
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okrouhlý, vejcitými šupinami pokrytý. Na holech a po-

hoích, n. Cc. H. obecná. T, alpina. L,

Yeroniceae. Rozrazilovité.

233. Limosella. Schlammling. Blatttka.

Koruna zvon itá. Tyinky 4 stejné dlouhé.

Tobolka okrouhlá, do polou 2pouzdrá, XIV^. 2.

Listy dlouze apíkaté , kopisfovité. Plazive' , koe-
nivé výhonky. Rostlina holá. Kvty jednotlivé na sto-

peckách, skupené mezi listy. Koruny malé, blocervené.

Prut 1 — 2 palce zdélí. Kalich asto i 4klaný, tém
pravidelný ; trubka koruny bakovitá. Blizna kulatá, té-m šedivá. Tobolka vejcitá

;
prašní pouzdra splynulá.

Na bažinách, pi rybníkách. C. Srp. B. obecná.

L. aquatica. L.

234. Veronica. Ehrenpreis. Rozrazil.

Koruna s válcovitou trubkou a 4dílným pokrajem,

jehož cípy trochu nestejné jsou ; 2 tyinky ; tobolka

stlaená, vykroužená, 2 neb 4klapená. II. 1. Vero-
nika; Úíožník.

1. Kvty v klasech neb hroznech. 2.

Jednotlivé kvty v ližlabikách, pozdji nslo v hrozen

neb klas splývavé. 25.

2. Hrozny neb klasy úžlabiné. 3.

Hrozny neb klasy konení. 14.

3. Listy dlouhé, árkovit kopovité. 4.

Listy, jejichžto délka šíku nanejvýš 2— 3krát pevy-
šuje. 5.

4. Listy konité, 4— 8krát delší než širší se vzdálenými,

ven vyvrácenými zuby. Hrozny stídavé, dlouhé, ídké.

Koruny bílé a bled pletní •, stopky dlouhé, odstávavé.

Tobolka stlaená, hluboce vykroužená. Prut 1 — 1 ^/^

si. zvýší, slabý, asto od dola vtvitý. Na náplavách,

vlhkých místech, lukách. c. Srp. R. šlítovitý.

V. scntellata. L.

Listy árkovit kopovité, vstícní, neb po 3, nestejné

pilovité, na dolejsku soužené. Dolejší listeny delší než

kvty, hoejší zdélí kvtních stopek. Kalich 5 klaný, ne-

14
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stejný, drsn vlasatý , brvitý. Hrozny velmi dlouhé*
v

Kvty modré. V. Cechách. R. latnatý. V. paniculata. Willd.

5. Kalichy háckovité, 5dílné. Listy šedivé, polosperené,

úzké, cípy zídka zubaté. Prut tém vstoupavý, vztýený,

v suché pd sotva Y> str., v bujné pí(k až do Vl^

st. zvýší. V Rakousích, echách, Chorvatsku. Kv. Cn,

R. rakouský. F. ausfriaca.

Kalichy a listy jinak spoádané. 6.

6. Prut a celá rostlina holá. 7.

Prut, listy, mén více vlasaté. 8.

7. Listy krátce stopecné, elipticné neb obdýlné, tupé, vru-

bované zubaté. Hrozny vstícní. Koruny tmavomodré.

Tobolka okrouhlá, slab vykroužená. Rostlina tmavoze-

lená, trochu dužná; prut oblý, z prostedu teprv vstou-

pavý, dole koenivý. Pi vídlech, pramenech, v teku-

tých i stojatých vodách. Cn. Srp. R. potoní ; Potoka
;

Potoník; Bobovník. V. Beccabunga. L,

Listy šedivé, kopovité a vejité, konité a pilovité.

Hrozny vstícní, dlouhé. Koruny bled lilakové. To-
bolka jako u pedešlého. Prut nahý, 1 —-2 st. zdélí,

i vyšší, tém 4boný, pímý, zídka položený, holý. V
tekutých i stojatých vodách. n. Srp. R. vodní; po-
toník. V. Ánagalis. L,

Poznám. Rozrazil útlý má ploché celokrajné listy,

pímé pruty, hrozny konení i úžlabiné, kalichy 4cípé,

s cípy stejnými. Ve Vltav u Prahy , nedaleko Vyše-
hradu; v Uhích. V, tenerrima. Schni,

8. Listy všecky, aneb aspo dolejší šedivé. 19.

Listy všecky, neb dolejší stopecné. 12.

9. Kalich 4klaný. 10.

Kalich Sklaný. 11.

10. Prut dvma adami vstícn vlasatý , vstoupavý. Listy

tém šedivé, vejité, vrubované pilované, aneb i ve-
zané, tém protisené. Koruny bled blankytné, modré,

tmav árkované, zídka ervené neb bílé. Tobolky 3-

hranné, opak srdité, brvité. Na lukách, v houštích, le-

sích. Kv, n. R. rezekvítek. V. Chamaedrys. L,

Prut velmi prostý, jednoduchý, pímý, vztýený. Listy

šedivé, ovlášené, srdit vejité, konité, zubaté; upro-
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sted slojici pár listu vélší. Kvtní stopky mnohem
ílelší než listeny ; hrozny vstícní , dlouhé , tenké. Ko-

runy pimodralé, králce vlasaté. Tobolky tém okrouhlé,

vykroužené. V lesích a horách. Kv. i. R. kopivový.

V. urticaefolia.

11. Listy šedivé, vejilé kopovité, nestejn pilované, dolejší

lopé, hoejší konité, oboje na špici a dolejšku celo-

krajné. Prut vztýený, písCnatý. Kalichy Sklané ; cípy

a listeny árkovit šídlovité, lyto poslední delší než

stopky. Hrozny úžlabicné, ledva Ikrát zdélí list. To-

bolka tém okrouhlá, vykroužená. V Uhích , na vý-

slunných pahrbkách, ídce. R šídlovilý. V. criAita. Kit.

Listy šedivé, maliko srdité , vejité neb obdýlné,

vezan zubaté. Prut pímý, jen na dolejšku oblounat
vstoupavý , astji kivolaký, krátce kadeav vlasatý,

1—2 st. zdélí. Hrozny husté, dlouhé; koruny modré

neb ržové. Pátý cíp kalichu menší. Tobolka oste

vykroužená. Na výslunných travnatých místech, v hou-

štích. c. Srp. (Veronica Teucrium, L. W.) R. širolistý.

F. latifolia, L.

Poznám. Píbuzný Rozrazil položený má prut polo-

žený, koenivý •, listy králce apíkaté, hustji pilované

;

kalich 4—Sklaný, hladký ; tobolku holou ; hrozny krátké.

Na výslunných, suchých místech, Kv. n. V. prostrata. L.

Rozrazil kvtnatý: prut po obou stranách hákovitý,

pímý; listy vejité, tém šedivé, pýité, stejn zubaté;

boní hrozny vstícní ; kalichy 4klané. V. florita. Schm.

12. Hrozen 4 — 5kvtý. Listy dlouze apíkaté, vejité,

vezané, vrubované zubaté, svraštlé, po kraji asto pur-

purové. Prut na dolejšku plazivý, koenivý, slabý, vla-

satý. Listeny kratší než kvtní stopky. Kalichy útle

vlasaté s dvma užšími cípy. Koruna blomodrá s kr-

vavými árkami. Tobolka plochá, velmi široká, po obou

stranách vykroužená. V stinných lesích. Kv. Cn.R. chlumní.

V. montana, L.

Hrozen vicekvtý. 13.

13. Dolejší listy krátce apíkaté, hoejší šedivé, vlasaté,

vstícní, asnaté, hluboce zubaté , vejit srdité. Prut

nejvíc vztýený, s dlouhými, bílými vlasy. Kalichy 4-
14 *



316 Kozrazilovité.

klané, 2 cípy vlší. Listeny cárkovilé , zdélí stopek.

Na horských pastvištích. Kv. n. R. asnatý. V. plicata.

Všecky listy v krátké' apíky soužené, opak vejcité,

obdýlné neb eliptiné pilované, trochu pitloustlé , bled

zelené, drsné. Prut plazivý, na konci vstoupavý, 2— 12

palc zdéli. Listeny delší než kvtní stopky. Koruny neve-

liké, lilakové neb blavé. Hrozny husté, ninohokvelé. To-

bolka opak srditá, 3hranná , tup vykroužená, žláznatá.

Na suchých místech, v houštích. n. Srp. R. lékaský;

Úložník. V. officinalis. L.

14. Kvtenství v klasalých hroznech. 15.

Kvtenství okolinaté neb chocholinaté. 21.

15. Prut bylinný, 16.

Prut devnatý, na dolejšku ležící, tu i tam na lán-

cích koenivý , s letními vztýenými , úllovlasými, píd

dlouhými vtvemi. Listy vstícní
,

pitloustlé , bledoze-

lené, po kraji outle vlasaté; hoejší obdýlné, nepatrn

zubaté; dolejší skupené, opak vejité, v krátký apík

soužené, nejvíce bezzubé; všecky trochu žlábkovité. Kvty
stídavé. Kalich a stopky krátce vlasaté; kalich 4dílný,

s cípy tém stejnými, konitými. Koruna bledoervená,

s nachovými žilkami. Tobolka pýitá, okrouhle vejitá,

ledva vtší než kalich. Na Krkonoších. c, Srp. R. ko-
vitý. V. fruticosa.

16. Listy holé, tém lesklé, vejité neb obdýlné, slab

vroubkované ; dolejší malé, piokrouhlé ; hoejší kopo-

vité, celokrajné. Prut vstoupavý, dole asto vtvitý, na-

hoe jednoduchý, Y^ — 1 st. zvýší. Klas astji velmi

dlouhý, ídký. Listeny široké. Koruny lilakové a bílé,

árkované, na suchých místech tmavjší. Tobolka stla-

ená, tup vykroužená, opak srditá, krátká a široká.

Na vlhkých místech, lukách, vodních písinách. Dub,

Zá. R. douškolistý. V serp\jllifolia. L.

Prut a listy obyejn vlasaté. 17.

17. Prutní listy nkdy stídavé, k obma koncm souženi;

z koene apíkaté, obdýlné, tupé; vstícní, kopovil kon-

ité, pilované, na dolejšku klínovité a celokrajné. Na

horách; v Raraanské stolici. c. Srp. (Veron, canes-

cens, Schrad). U. zanedbaný.? )'. neglecfa. Vahl.
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Poznamenaní. Rozrazil šedivý má listy priilní též

nkdy stídavé, k dolejšku soužené; koenni v a-
pík sbíhavé , obdýlné . opak vejcité ; vstícní, kopovilé,

tupé, celokrajné neb zubaté. Koruna modrá. Rostlina

sedoplsfnatá, jako i pedcházející. V Uhích, na písi-

nách, ídce. V. incana.

Listy vstícní neb peslenalc ; aneb jiné známky ne-

shodné. 18.

18. Listy vstícní, vejcité obdýlné neb kopovité, vrubované

pilované, ku pedu nkdy celokrajné, dolejší tupé; nkdy
až árkovit obdýlné. Prut y.^— 1 st, zdélí, tenký, ob-
lounat vstoupavý aneb vztýený. Klas neb hrozen

hustý , klasovitý, obyejn jednotlivý. Koruna modrá.

Tobolka piokrouhlá, nco nadmutá, vykroužená. Rost-

lina kadeavými
,

piléhavými, malými vlasy pokrytá, a

proto pisedá. Cn. Srp, R. klasnatý. V, spicata. L,

$, hybrida: dolejší listy vejcité, na dolejšku slab
•srdité, oste pilované, vstícní, pýité; prutní tém še-

divé, eliptin obdýlné, mocnjší i tužší než u pede-
šlého, i zuby silnjší; více zelené, drsnjší. Na pahrb-

kách; okolo Ptikostelj v Banát. c. Srp. R. zvrhlý,

V. hybrida. L. Matt.

)'. orchidea: lisly prutní obdýlné, vroubovan pilo-

vané ; koenni opak vejcité . v apík sbíhavé. Kalich

asto 5dílný. Koruna jasn modrá, trubkovitá; hoejší

cíp vejit kopovitý, v špici prodloužený, na hbet
kýlovitý; ostatní cípy kopovit árko vité, kivolaké, ped
rozvitím vztýené, pozdji dol spuštné, tak že koruna

jako 2pyská vypadá. V Slezsku; okolo Lvova. c.
Srp. (Veron, cristata. Bernh. V. Crantzii, Schults.) R.

vstavaový. ' V. orchidea, Crantz-.

Listy asto po 2— 4 peslenaté. 19.

19. Listy na dolejšku srdité, kopovité, dlouze konité,

oste pilované, po 2— 4 v peslenu. Hrozny dlouhé do

10 palc, vztýené, volné, husté, jednotlivé, neb s n-
kolika kratšími boními. Koruny tmav modré , nkdy
ervenavé i blavé. Kališní cípy 4, kopovité. Tobolka

piokrouhlá, stlaená, na špici vykroužená. Prut tuhý,

vztýený, 2—4 st. zdélí. Na vlhkých místech . mezi
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houslím, vrbovím
,
pi vodádi, ekách. Cc. .Srp. (Ve-

ron, maritiina, M. K.) R. dlouholistý. F". lomjifolia. L,

Listy kopovité neb vejcite'. 20.

20. Listy kopovite', nikoli vejcité, koncile', pilované až do

špice, pýité, plsEnalé, jako i prut
,
po 2—3; zuby ne-

stejné a zhuštné. Dub. Cn. R. prostední. V. media. Schrad.

Listy vejcité neb vejcite kopovite, nestejn pilované,

krátce apíkaté, vztýten odstávavé, trochu tuhé. Klasy

nejvíc vztýené, dlouhé, volné. Koruny modré neb li-

lakové. Listeny o polovic kratší stopek. Kalich 4klaný

s tupými cípy. Tobolky vtší než kalich, nepatrn vy-

kroužené. Na vlhkých lukách, v Uhích. n. Srp. R. list-

natý. V. foliosa.

21. Chocholík. Prut nahý, velmi krátký, 1 — 1 V2 P^^ce zdélí.

Listy opak vejcité, nkdy vrubované, po obou stranách

kosmaté, s vlásky lánkovitými ; nkdy však je prut do

polovice listnatý. Kvty 2—4, veliké, modré. Tobolka

opak vejcitá, vykroužená. Na Snžce. Cc. Srp. R. bez-

listý. V. aphylla.

Okolíky ili chocholíky hroznité. 22.

22. Prut kovitý, devnatý, položený; vtve kratší než

u R. kovitého, hoejší vstoupavé; listy menší než u té-

hož, i u prosted pilované, tmav zelené, obdýlné, opak

vejcité. Chocholíky chudokvté, v jednoduchý hrozen splý-

vavé. Kvty tmav modré. Tobolky vejcité, vtší než

kalich. Na bolech, mezi skalami. Cn. Cc. R. skalní.

V. saxalilis.

Prut bylinný. 23.

23. Listy opak vejcité, tupé. 24.

Listy vejit elipticné neb kopovite , 4 neb více pár
na prute, dolejší menší , celo- neb zubokrajné

,
péité.

Pruty jednotl-ivé neb množíte , outlé , vstoupavé, 2—

3

palc zdélí, k vrchu hust vlasaté, jinde však tém holé.

Hrozen konení, chudokvtý, vlasatý. Koruny lilakové,

menší než pi následujícím. Kalichy háckovité, Sdílné.

Listeny nco delší než kvtní stopky. Na bolech, mezi

skalami; na Krkonoších. Cc. Srp. R. horní. V. alpina. L.

24. Koruna modrá; hoejší cíp nkdy vykroužený. Kalich

4- však i 3-, Sdílný. Tobolka opak srditá, vejcitá.
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Pruty vstoupavé,
'

'.,— 1 palce zdélí, jednoduché. Listy

na špici 1—3zube', vlasaté. Kvtní stopky 2 — 3krát

delší než prut, vlasaté , jako i kalichy. Na vápenných

skalách; v Liptov. Srp. R. chudokvtý.
1'. depauperala. W. Kit.

Koruna blankytné modrá, s bílým hrdlem. Kalich vla-

satý; cípy tém stejné. Tobolka nadmutá, opak vej-

itá, trochu vykroužená. Prut vstoupavý, jednoduchý,

vlasatý, 2—3 palce zdélí, v stáí trochu devnatý. Listy

opak vejité , tupé, slabí vroubkované, 1 — 3 páry na

prutu, trochu tlusté, tém kožnaté ; dolejší vtší, sku-

pené, hvzdmo postavené. Chocholík krátký , chudo-

kvtý, posléz hrozen. Rostlina celá lánkovit vlasatá.

Na štýrských Alpách. c. Srp. R. chudobkovitý.

V. hellidiotdes. L,

25. Kvty šedivé. 26.

Kvty mén více stopené. 27.

26. Jednotlivé, šedivé, skupené kvty. Listy vejité, té-m šedivé. Vtve položené. Na suchých pastvištích;

v Uhích. R. skrený. V. depressa. Kit,

Kvty šedivé ; koruny malé, modré, nkdy bílé. To-

bolka opak srditá , stlaená. Kališní cípy kopovilé.

Listy obdýlné, tém pilované ; z koene opak vejité, po

apíku sbíhavé; prutní tém šedivé: hoejší šedivé a

užší. Prut pímý, vztýený, jednoduchý, neb ii spodu

vtvitý. V Rakousích, echách, Uhích. Kv. n. R. cizí.

V. peregrina.

27. Hoejší listy tém až k dolejšku 3— Sklané. 28.

Listy nerozdlené, aneb sotva k polovici vrezané neb

chobotité. 29.

28. Stopky aspo zdélí kalicha neb delší. Koruna tém
zdélí kalicha, tmav blankytná. Tobolky žláznaté, nco
nadmuté. Hrozny ídké ; listy prstnat rozdlené : do-

lejší vejité, nedlené ; nejhoejší kopovité, špinav ze-

lené, na rubu asto ervené, žláznaté. Prut obyejn
z prostedu neb dolejška vtvitý, nahoe žláznatý. Na

rolích, úhorech. B. Kv. R, tílistý. V. triphyllos. L.

Stopky kratší než kalich. Koruna blankytná, malá,

ledva napolo zdélí kalicha. Tobolka stlaená, s nlkou
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stejn dlouhou. Hrozny ídké, mnohokvté. Kališní cípy

nestejné'. Listy dolejší vejcité, nerozdlené' ; nejhoejší

kopovilé, na rubu asto náervenalé. Prut jednoduchý

aneb od dolejška vtvitý, 3—4 palc zdélí, drsný, s hora

žláznatý. Na písitých rolích. Dub. Kv. R. jarní. V. vrna. L.

29. Kvty tém šedivé, velmi krátce slopené, blankytné,

velmi malé, sotva delší než kalich. Tobolko stlaená ; nlka
delší. Hrozen ídký , klasovitý. Prut vtvitý, 3—

4

pal. zdélí , všudy krátce vlasatý , dvma pak adami
dloužeji ovlášený. Listy srdité, vejcité, vrubované, ho-
ejší kopovité, celokrajné. Na rolích, úhorech, ve vzd-
lávané pd. B. Dub. a podzim. R. rolní. V, arvensis. L.

Kvty patrn stopecné. 30.

30. Listy všecky stejného tvaru, apíkaté. Stopky posléz

zpt vyhnuté. 31.

Dolejší listy srdcovejité, vezan pilovité; hoejší ko-

povité, málo aneb nic nevezané. Kvtní stopky vztýené.

Na rolích; ideji. Dub. Kv. R. ranný. V. praecox. All.

31. Listy 3— 5Ialoné, srdité, mkkovlasé, krátce apíkaté;

stední lalok vtší. Prut položený, dlouze vtvitý, na

hranách vlasatý. Kalich brvitý; cípy srdité. Tobolka

sotva vykroužená, kulatá, 41aíoná, v jehlanitém kalichu

' zavená. Na rolích, soumezích, v zahradách. B. Kv.

R. betanolistý. K. hederaefolia. L.

Listy vejcité, vezan zubaté. Kalich otevený, krátce

brvitý. Tobolka velmi vykroužená. 32.

32. Kvtní stopky asi list zdélí. 33.

Stopky aspo hoejší delší než listy. Listy vejcité

okrouhlé, hluboce vrubované, pilované, srdité, vlasaté.

Kališní cípy vejcokopovité, konité. Tobolka sítkovit

žilnatá, stlaená, v tupý uhel vykroužená s rozevenými

laloky. Koruna blankytná, menší cíp bledý neb blavý.

Prut dole vtvitý, rozložený, vlasatý. Na rolích, úhorech.

Rostlina vtší než ob následující. Dub. Kv. Jese. (V. ho-

spita, M. el K). R. Buxbaumv. F. BvbaumiL Ten.

33. Listy obdjln vejcité, vrubované pilované, a podobn prutu

trochu tuné, dužné, tmavozelené. Kališní cípy eliptiné,

tupé. Tobolka piokrouhlá, nadmutá, v špiatý uhel

vyíznutá ; laloky na švu stlaené. Koruny bled modré.
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asto belavé. Na sachých rolích, želnistích. Dub. Kv. (Ver.

agrestis /?. opaca, W. et Gr.) R. polní. V. agreslis. L.

Listy okrouhle vejité, hluboce rrubované
,

pilované

;

prut tém nifovilý. Kališní cípy vejité, špiaté. To-

bolka nadmutá, piokrouhlá, špiatým chobotem vyíz-

nutá; laloky na švu zaokrouhlené. Koruny blankytné,

užší cíp bílý. Rostlina menší i tenší než pedešlá, jas-

n zelená. Na rolích, v zahradách, pi plotech , zdech.

Dub. Kv. Jese. (Veron, agrestis, W. et Gr. V. polita,

Fries. Wim.). R. blíženec. < F. didyma. Tenore.

60. Lmariae. Kvételovité.

235. Anarrhinum. Lochschlund, Otevenka.

Koruna tlamalá. Kalich 5dílný. Tobolka dírkami
' piikavá. Hrdlo koruny otevené. XIV. 2. Listy ko-

enní nerozdlené; prutní v 5— 7 árkovitých, ostnitých

cíp rozdlené. 0. sedmikrásová. A. be11idifolim. Desf.

236. Antirrhinum. Lówenmaul. Hledík.

Koruna tlamatá, dole hrbolatá. Tobolka na špici

3 dírkami pukavá. XIV. 2. Papula.

Kališní lupeny krátké, vejité, tupé, žláznaté. Koruny

veliké, nachové neb bílé, v hrdle žlut plamité. Hrozen

hustý. Listy vstícní neb stídavé , obdýln kopovité,

holé. Na zdech, skalnatých místech v lesích, Cn. Cc.

H. vtší. A. majus. L.

Kališní lupeny kopovité , delší než koruna. Koruny

ržové neb jasn nachové, s bledší trubkou. Prut cliu-

dokvtý ; kvty vzdálené. Listy kopovit árkovité.

Na rolích, úhorech, v písité pd. Cn. Zá. H. menší;

HleJ na mne. A. Orontium. L.

237. Digitalis. Fingerhut. Náprsinik.

Koruna dole trubkovitá, nahoe zvonitá, se šik-

mým 4klaným pokrajem; 4 tyinky, z nichž 2 delší;

prášníky pímo pukavé. Tobolka 2pouzdrá. XIV. 2.

Náprstek.

t. Koruna ervená neb bílá, zvení holá : cípy dolejšího

pysku krátce vejité, zaokrouhlené. Listy vejil kopo-

vité, vrubované, slab svraštlé, na rubu plsfnaté, sífko-
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vane. Kališní lupeny široce vejcité. V lesnatých údo-
lích; v Prešpurské stolici, v Modanských horách. n.
c. Náprstník ervený. D. purpurea. L.

Koruna bledo žlutá neb zrzavá. 2.

2. Listy celokrajné. 3.

Listy vrubované neb zubaté. 4.

3. Kališní lupeny vlasaté^ vlnaté, kopovité, trochu koncile;

dva dolejší širší s 5 , hoejší pak užší s 3 fcárkami.

Kvty tém šedivé, odstávavé, v klase 1 st. dlouhém.

Koruna zrzav árkovaná, zvení lepkav vlasatá ; do-

lejší pysk bílý, trochu zpt zvrácený, boní jeho cípy

konité, stední obdýlný, holý, plochý. Listeny kopo-

vité, vlnaté, delší než kalich. Listy kopovité , 5žilné,

na dolejšku brvité. Prut 1 y^—2 si. zvýší , hranatý.

Mezi houštmi, na plotech vinic ; u Karlovic
;
pi veteranské

jeskyni. n. N. vlnatý. D. lanata. W. Kit.

Kališní cípy holé, velmi tupé , obdýlné ; 3 hoejší

skupené stojící. Kvty vzdálené
;
jednotlivé stopky velmi

krátké; z každého hoejšího úžlabicka vztýený hrozen.

Koruna bakovitá, dole hrbovitá, málo delší než kalich,

pýitá, uvnit žlutá; á\Q. hoejší cípy nepatrné; boní
cípy doie na pysku konité, stední obdýlný, drsný, dutý.

Listeny kopovité, holé , zdélí kalichu. Listy kopovité,

šedivé, hladké, pruhované. Prut pímý, do 6 st. vy-

soký, hladký. Na kamenitých pahorkách, v Uhích. Kv.

n. N. zrzavý. D. feriiginea.

4. Listy po obou stranách holé. 5.

Listy aspoii v a rubu vlasaté. 6.

5. Kališní lupeny kopovité , nahé ; 2 dolejší trochu delší.

Kvty stopené, vzdálené, v dlouhých úžlabiných, jed-

nostranných hroznech. Koruna 2krát zdélí kalicha , na-

hoe zrzavá, žlut stinkovaná, vždy dále žlutavjší; ho-

ejší pysk trochu vyhrnutý; dolejší uvnit vlasatý, stední

cíp vcjitý. Listy kopovité, s vyvráceným bylinným

ostnem, vzdálen zubaté, hladké a lesklé, na dolejšku

trochu žilnaté; prutní u dolejška ervenonachové. Prut

IY2—2 st. zdélí, hladký, dole zrzavý, se vztýenými,

trochu hranatými vtvemi. Na vápencích; v hornatém

Chorvatsku. c, N. hladk)''. D. laemfjata. W. Kit.
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Kališní lupeny kopovil árkovité , kosmaté , šedo-

zelené , hoejší šídlovitý, velmi krátký. Kvty stope-

né; koruna bledožlutá , nahoe zrzavá; hoejší pysk

vykroužený; cípy dolejšího špiaté. Listy pilované ozu-
,

bene, tém objímavé, tém sbíhavé, široce kopovité, po

obou stranách holé, trochu brvité; zuby na špici erné.

Prut tém 2 st. zdélí, jednoduchý, vztýený, listy pokrytý,

Mezi houštím, v hornatém Chorvatsku. Cn. N. nahndlý.

D. fuscescens. W. Kil.

6. Hoení pysk tup vykroužený; cípy dolejšího pysku

Shranné. Koruny veliké
,

jednostranné , bled žluté

,

uvnit s hndými sítkovanými plamami. Stopky
,
jako i

prut , k vrchu žláznate ovlášené , rovnž i koruna.

Listy kopovité, obdýlné, pilované, mkkovlasé, hoejší po-

loobjímavé: koenní dlouhé, eliptiné , v apík sbíhavé.

Tobolka s 2 brázdami a 2 švy. Prut do 2 st. zdélí,

prostý, vztýený. Na výslunných pahrbkách, mezi hou-

štím, v kamenitých dolinách. Cn. Cc. (Dig^it. ochroleuca, Jacq.

Digitalis ambigua, Willd.) N. velekvtý. D. grandiflora. Lam.

Hoejší pysk koruny špiat vyíznutý , 21aloný, tedy

koruna Sklaná, bledožlutá, holá, trubkovitá, málo bako-
vitá, 3krát menší než u pedešlého. Klas neb hrozen

delší, hustší. Listy na líci holé, na rubu jen na žilách

' ovlášené, zubaté. Prut do 3 st. zvýší, rovný, vztýený,

hranatjší než u pedešlého, a podobn kvtním stopkám

tém holý. V Halii. c. N. žlutý. D. lutea. L.

238. Gratiola. Gnadenkraui. Konitrud.

Koruna 2pyská; hoejší pysk vyvrácený, vykrou-

žený. Dvé tyinky , s násadkou k druhým ílvma.

Blizna 2 laloná. Tobolka polo-4klapená. H. 1.

Listy pilované; šedivé, kopovité, kížem, totiž stídav

vstícní. Kvtní stopky úžlabiné, Ikvété: koruny bílé,

erven pruhované ; trubka žlutavá, delší kalicha. Kalich

2pyský. Prut do 1 st. zdélí, nahoe 4hranný. Tobolka

vejitá, dlouze konitá. Na vlhkých lukách. Cc. Srp. K. lé-

kaský. G. officinalis L.

Listy celokrajné, po kraji drsné. Kvty stopené,

4prašné, 2 tyinky zpt položené. V bažinách, moálech ;

u Tisy v Uhich. Srp. K. vodní. (i. inundata. Kif.
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239. Linaria. Leinkraut. Kctel.

Koruna tlamatá s ostrohou ili rohem na dolejšku.

Tobolka na špici 2 — 6 zuby pukavá. XIV. 2.

istec; len p. Marie; istík.

1. Listy široké, s odstavenou nožkou. Prut položený. 2.

Listy úzké , kopovité neb arkovité , šedivé , aneb

pomalu v apík soužené. Prut pímý neb vsloupavý. 4.

2. Rostlina holá. Listy srdité, 51alocné, holé, ledvinité,

pitloustlé. Prut plazivý, úponcivý, mnohovtvý. Ko-

runa jasn fialová, s bílým hrdlem a 2 žlutými hrby.

Na starých zdech, skalách; v Slezsku, Štýrsku, Uhích»

Kv. List. K. hranolistý. L, Cymbalaria. Milí.

Rostlina vlasatá. Listy nerozdlené. 3.

3. Hoejší listy šípovité, v tuné pd vtší , na dolejšku

zubaté, vejité. Prut nifovilý, rozložený, 1 st. zdélí,

od dola dlouze vtvitý, oblou cnatý , odstávav vlasatý.

Stopky tém vláskovit tenké, dlouhé, oblounaté, úžla-

bicné , roztroušené, holé. Roh pímý. Koruna* bledo-

žlutá: dolejší pysk sirkový , hoejší s fialovým krajem.

Na rolích, v rovinách. c. Zá. K. zavšený. L.Elatine. MUL
Všecky listy vejcité, tém celokrajné. Prut nifovitý,

položený, nco kratší než u pedešlého, \íce vlasatý.

Stopky kosmaté. Roh skrivený. Koruna vtší , barvená

jako pedcházející. Na rolích, s pedešlým; v Rakousíoh,

Uhích, Slezsku. Cc. Zá, K. nepravý. L. spuria. MUL
4. Koruna aiodrá. Listy dolejší vstícní, neb peslenaté po

tyech. 5.

Koruna žlutá. Listy obyejn roztroušené. 7.

5. Roh pímý, šídlovitý, dlouze konitý. Kvty v hroz-

nech; koruny fialové, hrdlo kosminou zavené. Kalíšní

cípy arkovité, na kulatém dolejšku blavé, jeden z nich

delší. Listy po 4, árkovil kopovité, šedozelené, trochu

dužné ; hoejší stídavé. Prut vstoupavý , rozestený,

4— 8 palc zdélí. V Rakousích ; na vlhkých skalách alp-

ských; na behách eky Enže. c. Zá. K. horní. L. alpina.

Roh sehnutý aneb krátký. 6.

6. Rostlina žláznatá. Kvty dlouze stopenaté v lížlabikách,

jednotlivé. Koruny ržové neb fialové, se žlutým hrdlem;



Kvclelovité. 325

blavými pysky. Semena obdýlná, brázdná. Listy ko-

povite', tupé, dolejší vstícní, fe'mr kopisfovite'. Roh
krátký , konitý. Na rolích , mezi osením, v úhorech.

On. Zá. K. menší. L. minor. Desf.

Rostlina holá. Kvty králce stopené , v klase dív
hlavatém, se šídlovitými listeny. Koruny malé, fialové,

s bílým neb žlutým, modie árkovaným hrdlem. Semena

kídlatá. Listy árkovité, dolejší po 4 v peslenu. Roh

zpt vyhnutý. Prut tenký , štíhlý , 4 — 8 palc zdélí,

jednoduchý neb vtvitý. Na rolích
,
písitých kopcích

;

v Slezsku, Halii, Morav, echách. c. Srp. K. rolní.

L. arrensis. Desf.

7. Kvty v hroznech, stechovlt na sob ležící. Koruny

veliké, žluté. Osa a stopky žláznaté ovlášené. Listy

árkoyit kopovité, husté, 3žilné, konité , trochu sivo-

zelené. Prut obyejn jednoduchý, pímý. U cest. Cc.

Srp. Rostlina tato velmi náchylná jest k zvrhlosti: na-

lézají se netvory s korunou pravidelnou, Sklanou, Srohou,

5mužnou , 2rohou, bézrohou , a t. d. (Peloria , L.) K.

obecný. L. vulgaris. M'IL

Kvty v dlouhých, ídkých hroznech. 8.

8. Kvty v prutnatém, kivolakém latu, stídavé, vzdálené,

žluté, s pomeranovou bradou a malým stedním cípem

na dolejším pysku. Stopky zdélí kalicha. Kališní lupeny

holé, konité, zdélí tobolky. Listy holé, sivozelené, še-

divé , dužnaté , kopovité , konité. Prut položený neb

vstoupavý , nkdy až do 5 st. zvýší. Na výslunných

suchých kopcích. c. Srp. K. kruinkový. L. genistifolía.

Kvty v dlouhém, pímém hroznu, malé, žluté, s hrdlem

uvnit kosmatým. Stopky vzdálené, kratší listen, zdélí

ostrohy : tato pímá, zdélí kvtu. Kališní cípy konité,

krátké. Listy úzce kopovité , 3žilné , vzdálené , hladké,

velmi dlouze konité. Prut oblý, vztýený, hladký. V Ha-
lii, Uhích. K. Inolistý. L. linifolia. t,

240. Lindernia. Padalka.

Koruna 2pyská; hoejší pysk vykroužený, dolejší

Sklaný. Blizna hlavatá. Tobolka 2 pouzdra. XIV. 2.
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Listy obdýln vejcité , celokrajné , šedivé , vstícní,

3žilnc. Prut položený neb šikmo vztýený , 4hranný,

1 — 6 palc zdélí ; rostlina dužná, lesklá , holá , hndo-
zelená. Kvty úžlabine', jednotlivé , stopecné ; koruny
brzo odpadavé, jen dopoledne otevené, lilakov ríižové.

Na naplaveninách; v Slezsku, echách, Uhích , Koruta-

nech. Cc. Zá. (Anagalloides procumbens, Krock. Ca-
praria gratioloides, L.) P. rozestená. L. pyxidaria. AU.

241. Scrophularia. Braunwurz. Hlizovník.

Korsna tém kulatá, s krátkým 2pyským pokrajem
a vyhrnutým dolejším pyskem. Dva nestejné páry
tyinek , a násadka k páté pod hoejším pyskem.
Tobolka pólo 2klapená. XIV. 2. Krtiník. Pr.

1. Listy speené, mnohodílné. Kvty v pímých, mnoho-
kvtých hroznech; koruny hndoervené, po kraji blavé;
hoejší pysk 3krát kratší než trubka. Kvtní stopky
2— Sklané, s šídlovitými listeny. Kalichy po kraji bíle

obroubené. Prut vtvitý, devnatý, hndý, 3 st. zvýší.

Pi plotech, zákopech, zdech ; v Uhích, Korutanech. n.
Srp. H. psí. S. canina. L.

Listy jednoduché, vejité neb srdité. 2.

2. Listy holé. 3.

Listy vlasaté. 5.

3. Listy obdýlné, vejcité, po kraji laloné, tém ušetné,

po obou stranách holé, tém kožnaté, tmavozelené, na

líci lesklé. Prut 1 — 1 ^/^ st. zvýší, na úžlabickách a

hranách nachový, 4hranný. Vtve a stopky žláznat

vlasaté; vtve vidlicnaté, kivolaké, 2— 3kvté. Koruny
ervenobílé, uvnit tmavoervené. Na vápencích : v Cho-
vatsku. Cn. Cc. H. lalokatý. S. laciniata. W. Kit.

Listy vejit obdýlné, holé, pilované. 4.

4. Dolejší zuby list delší a konitjší. Prut 4hranný,

tuhý, obyejn jednoduchý, 2 — 4 st. zvýší. Kališní

ušty vejité, tupé, s úzkým mázditým krajem. Kvtní
stopky žlázovité. Koruny hndoervené, zelenavé, zídka

docela žlutozelené. Koen uzht stloustlý. Na vlhkých

místech, mezi houštím, v lesích, pi zákopech. Cn. Srp.

H, obecný. S. nodosa, L.
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Dolejší zuby list kratší, menší. Prut a nožky 4hranné,

široce kídlaté, 2— 4 st. zvýší; vtve v oblouk vslou-

pavé. Kališní cípy piokroublé, tapé, se širokým mái-

ditým krajem. Koruny hndozelené : pívsek hoejšího

pysku opak srditý, s rozevenými ušty. Tobolka okrouhlá,

dlouze špiatá. Pi vodách, rybníkách. n. Srp. H.

vodní. S. aquatica. L,

5. Kvty žlutozelené. 6.

Kvty hndozelené neb hndouachové, ve vztýeném
hroznu. Kališní cípy okrouhlé, tupé, široce mázdrité ;

kalichy a stopky žláznaté. Prut tuhý, do 3 st. zvýší,

a jako i apíky, kosmatý. Listy vejit obdýlné, vrubo-

vané, vlasaté, dolejší tupé. Celý hoejší díl rostliny

vlasatý ; na špici vlas erné žlázy. Na suchých polo-

hách lesních; v Slezsku, Morav, Liptov, Orav. n.
Srp. (Scroph. glandulosa, W. et Kit.) H. žláznatý.

S. Scopolii, Hop.

G. Listy tupé, vrubované zubaté, apavé. Prut 1 — 2 st.

zdélí, jednoduchý, hranatý, s bílými odstávavými vlasy.

Stopky úžlabiné, vidlinat chocholaté, 3— Tkvte. Ka-

lišní cípy obdýlné, konité, bez mázditého kraje. Ko-
runy jasné, žlutozelené, nepatrn 2pyské ; hoejší pysk

kratší, s 3 hrby. Násadka ku 5té tyince zde chybí. Tobolka

vejitá, dlouze konitá. V pohorních kovinách; v Slezsku,

Uhích, Cechách. Kv, Zá. H. jarní. Scroph. vernaUs. L.

Listy konité, pilované, srdité, žilnaté, plsfnaté, na do-

lejšku 3žebré. Prut 4branný, vlasatý. Stopky složené.

Kalich pýritý. Koruny žlutozelené, se žluloervenou ob-

rubou. Tobolka holá, tém okrouhlá, zakonila. Hrozen

listnatý. V mokrých místech, pi plotech: v Uhích. Cn.

Srp, H. medukový. S. Scorodonia.

61. Salviaceae. Salvéjovité.

242. Lycopus. Wolfsfuss. Kaiuška.

Jeden pár tyinek s prášníky ; nkdy násadka I*: dru-

hému páru. 11. 1. Vlínoha; Konrádka; Karbinec;

Stílí; Stíly; Stílenka.

Listy vejit obdýlné , chobotit zubaté, na dolejšku

prolisené, vstícní, k vrchu vždy menší, holé neb útle
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vlasaté. Prut vztýený, 1 — 3 si. zvýší, 4hranný, asto
jednoduchý. Kvty v úžlabickách skupené'. Kališní cípy

oste koníte'. Koruny male' , bílé , ržov tcené. Na
» mokrých, stinných místech, v lesních úvozech. c. Srp.

K. obecná. L. europaeus. L,

Listy protiscné, roztrhané, drsn žláznaté ; laloky hned

pilované, hned celé. Na suchých místech \ vUhích, Ba-

at, Slavonsku. Srp. K. vysoká. L. exaltatus. L.
• %

243. Salvia. Salbei. Šalvj,

Dva prásníky. Posádka prášník nifovitá, pímo
na nitce ležící , k hoejšímu pysku vstoupavá , na
konci prašní pouzdro nesoucí ; druhý kratší konec
s násadkou k druhému pouzdru. 11. 1. Šalfia.

1. Kalich Szubý; koruna veliká, špinav sirková, s er-
venavými punkty. Listeny kalichu zdélí. Osa , listeny,

kalichy žláznat vlasaté, lepké. Listy veliké, široké,

sípovit srdité, hrub pilované ; hoejší dlouze konité.

Prut 2—4 st. zvýší, bylinný. V hornatých lesích, e-
kách. Cn. Cc. S. lepká. Medruníce. S. gluHnosa,

Kalich 5zubý. Koruny modré neb blavé. 2.

2. 12— 24 kvt v peslenu; pesleny tém kulaté. Listy

tém Shrann srdité, nejstejn vroubkovan zubaté, vla-

saté. Prut 1 — 2 st. zvýší , vlasatý. apíky dolejších

list zubaté. Koruny malé, jasn fialové. Na trávníkách,

Úhorech, pi cestách. Cn. Cc. S, peslenatá ; babské ucho.

S. verticillafa. L.

3—6 kvt v peslenu. 3.

3. Koruna obyejn blavá. 4.

Koruna modrá. 5.

4. Prut kosmatý , lepký, 4hranný. Listy koenoí k zem*

pitlaené, na líci tém holé, na rubních žilách vlasaté;

prutní objímavé, 1 — 2 páry, srdit vejité, vykousáno

chobotité aneb speen roztrhané; pesleny Ckvté, GHsten-

né ; dva listeny srdit vejité, zdélí kalichu, ostatní ší-

dlovilé, a práv tak jako i kalichy kosmaté. Koruna špi-

nav bílá; hoejší pysk srpovitý, nco delší než dolejší,

s fialovými žláznatými vlasy; boní cípy dolejšího pysku

pímé, tupé, stední dutý, útle vroubkovaný. Tyinky
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2krát zdélí koruny. IVa suchých Irávníkácli : u Vídn;
v Uhrích , hojn. Kv. Cn. Š. rakouská. S. austriaca.

Prut 2—3 si. zvýší; pímý, vztýený, vtvitý, s od-

stávavýrai, vztýenými , latnalými vtvemi. Dolejší listy

speen roztrhané , apíkaté ; ostatní chobotíté neb vy-

kousáno', šedivé, apavé, žilnaté, na kraji útle vrubované,

a jako i pesleny, velmi vlnaté. Pesleny 2—6kvté; 2
listeny srdité , dlouze konité, tém osinaté. Kalichy

5zubé : zuby osinaté. Koruny bílé
,

pýrité , nejvíc s na-

chovými žlázovitými vlasy : trubka kratší než kalich ; stední

cíp dolejšího pysku klaný. Na suchých kamenitých místech.

Cn. Cc. S. uherská. S. Aelhiopis.

5. Listy vejit kopovité, apíkaté, apavé, sivozelené. Pruty

2—3 st. zvýší, devnaté. Kališní cípy v trnitou osinu vy-

bíhavé. Pesleny 6— 12kvté, s odpadavými listeny. Ko-
runa fialová; trubka uvnit mýitým kroužkem znaená.

v

Prut devnatý. S. lékaská. S. officinalis. L.

Listy srdité. 6.

6. Kvtní klasy visuté; kalichy šltinovité, šedivé, ozube,

hoejší zuby srostlé, dolejší útle špiaté. Kvty fialové.

Listy hrub vrubované, na rubu pyrite, plstnaté. Prut tém
nahý, jen s 1 — 2 páry listu, jednoduchý, 4hranný. Na buj-

ných lukách; v Uhích, v Baské a Békešské stolici. Kv. Cn.

Š, odvislá. 5. nutans. W. hit.

Hrozny obyejn vztýené neb oblounaté. 7.

7. Listeny kratší než kalichy. Kalich brázdit hranatý, žlá-

znat vlasatý; hoejší pysk 3zubý, ásnatý, dolejší 2klaný.

Koruna veliká, krásn modrá ; hoejší pysk vykroužený, do-

lejší Sklaný; boní laloky obdýlné, tupé, stední dutý, snho-
bílý. Klas prutnatý. Prutní listy apíkaté, srdité, obdýlné,

apavé, vroubkované zubaté. Na suchých lukách v Baské
stolici. vŠ. peestá. S. rariegata. Kit.

Listeny aspo zdélí kalicha, aneb jiné známky neshodné. 8.

8. Listeny delší než kalich, dlouze konité, duté. Listy srdité,

špiaté, vrubované, apavé, vlasaté, veliké rdolejší apíkaté,

hoejší šedivé. Pesleny 3 — fikvté. Kalichy útle vlasaté,

lepké. Sklané, zuby bylinným ostnem konité. Koruna mo-
dravá ; boní laloky dolejšího pysku zpt zvrácené. Tyinky

vynívající. Prut 2— 3 st. zvýší, kosmatý, tém lepký, na-

(14)
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hoe vtvitý s'vtvemi vztýenými. U cest, na rolních me-
zích; okolo Prahy (?); v Uhrích, v Baraanské stolici; v Sla-

vonsku. Cn. Cc. S. vonná. S, sclarea. L.

Listeny asi kalicha zdélí. 9.

9. Listeny dlouze konité, dív zelené', pak nachové. Listy

rapavé, pilované; dolejší dlouze, hoejší krátce apikaté, nej-

hoejší šedivé, poloobjíniavé. Dlouhé klasy, pesleny 6-

kvté. Kalich árkovaný, kosmatý, špiat zubatý. Koruna

íialomodrá, zídka bílá neb ervtná. Trubka zdélí kalicha.

Lebka bílými žlázkami vlasatá, tená.

Prut vztýený, vtvitý, kosmatý: klasy úžlabiné a konení,

z vétví a z prutu. Na lukách. Kv. Ríj. S. lesní. S. silvestris. L.

Poznám. Píbuzná šalvj hájní: prut a vtve mén vla-

saté; rostlina mén vtvitá; listy mén plsfnaté; kvty menší;

klasy ped rozkvtem 4hranné; kalichy žlutými žlázkami

tené. Na rolích, v lesích. c. Srp. S. nemorosa.

Listeny zelené, 3 dolejší vejité, zubaté, nkdy i delší než

kalich, ostatní menší, celokrajné. Listy obdýiné, srdité,

vroubkované neb vezané. Pesleny 6kvté. Koruna veli-

ká s lebkou klenutou, v níž prášníky ukryty jsou, modrá asto

s bílou promšená. nélka 2krát zdélí tyinek. Prut, listeny,

kalichy lepkav vlasaté
;

prut 1—2 st. zvýší. Na suchých

lukách. Cn. Cc. S. luní ; Rapana. S. pratensis. L.

Poznám. Píbuzná šalvj zobanitá; listy srdité, obdýiné,

vrubované, po kraji tém lalonaté; prut drsn vlasatý, jako i

listeny ; kalichy brvité ; hoejší koruny pysk srpovit zobani-

lý, 2krát vtší než dolejší. S, rostrafa. Schm.

62. Melisseae. Medukovité.

2M. Calamintha. Calaminthe. Doušnik.

Koruna 2pyská. Tyinky uvrchii k sob chýlivé.

Kalich 2pyský. Peslen bezobalný. XIV. 1. Kocourník.

Pamtník. Psí mateidouška. Marulka.

1. Peslen ze 6 krátkých, jednoduchých kvtních stopek složený.

Koruny ervenav modré neb i bílé. Kališní zuby v as zra-

losti zavené. Prut y^
— 1 st. zdéli. Na suchých, položi-

tých pahorkách, úhorech. c. Srp. (Thymus Acinos, L.). D.

obecný; Pamtník; psí mateidouška; mateídouška vtší;

Ulehelka. C. Acinos. Clairville.
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Poznám, §, Acinos villosus. Prut vétevnalý; listy vej-

ité; rostlina vetší, kosmatá, chlupatá. V Uhích.

Peslen z vidlicnatých stopek složený. 2.

2. Kvtní stopky delší list. Listy pilované', konité', vejite

kopovite',
Yíf

palce zšírí. Dolejší kališní zuby kratší než pi
následujícím, hoejší zpt vyvrácené ; koruna rovnž menší;

ledva 4 árek zdélí. Kosminy z kalicha njící= Na pahrb-

kách , na výslunných vápencích ; v Stýrsku , Uhích ; Srp.,

(Melissa Nepeta, L. Thyraus Nepeta). D, marulkový. C. Pipeta.

Stopky ledva zdélí list, 3— 5kvté. Listy nepatrn pilo-

vané, trochu tupé, vejit srdité, 1 palce zšíí, po obou stra-

' nach vlasaté, na rubu bledší. Kalich tený ; 2 dolejší zuby

delší než hoejí , tyto pímé, trochu rozevené. Koruna

2krát kalicha zdélí, bled fialová. Vlasy v kalichu ukryté,

málo njící. Nažky priokrouhlé. V houštích, na vápen-

cích. c. Zá. (Melissa Calamintha, L. Thymus Calamintha).

D. lékaský. C. oificinalis. Mónck.

Poznám, Doušník horní ; peslen 6kvtý ; listy priokrouhlé,

pítupé, duté, pilované. Koruny nadmuté. Na Krkonoších, na

výslunných místech. c. Srp. (Acinos alp., Pers.'^ C. alpina. Lam.

245. Clinopodium. Wirbeldost, Nátchotice.

Koruna 2pyská. Prášníky nahoe k sob naklonné.

Kalich 2pyský. Peslen jehlinatým obalem otoený.

XIV. 1. Klinopád, Pr. Nátchova zelina. Stoíšek.

Prut vztýený, kosmatý. Pesleny hlavaté. Listeny št-

tinové, obal psobící. Listy obdýln vejité, vzdálen zubaté,

na líci vlasaté. Koruny nachové neb bílé. V houštích: obecná.

c. Srp. N. obecná. C. vulgare. L.

246. Dracocephalum. Drachenkopf, Draci hlava.

Kalich 5zubý neb 2pyský ; hoejší pysk celý, dolejší

5zubý. Koruna v hrdle nadmutá; lebka dutá. XIV, 1.

Velník.
1. Prutní listy u dolejška 3— 5dílné, vtevnaté, jednoduché.

Listeny 3dílné, tém srpovité. Kvty obyejn po 2,

v úžlabikách, veliké, trochu drsné, mén více nachové, fia-

lové; dolejší pysk tený. Prášníky vousaté, krajem nacho-

vým. V echách, Rakousích, Uhích, Kv. n. D. ušetnatá.

'D. austriacum. L.
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Listy kopovité. 2.

2. Listy cárkovil kopovité, bezosinné, holé ; takž i listeny.

Kvty v klasech preslenatých. Koruna bledji modrá. Ve
východní Halii, okolo Lvova. D. bledá. D. Ruyschianwn. L.

Listy kopovité, s hluboce viezanými osinatými zuby, na

rubu kropenaté ; dolejší zuby trochu brvité. Prut velmi vt-
vitý. Kvty v peslenu. Koruny krásn modré, vonné. Srp.

D. zubatá. D. Moldavicum. L.

247. Melissa. Melisse. Meduka.
Kalich seschlý, po kraji trochu plochý; hoejší pysk

témé stejn vysoký. Hoejší pysk koruny klenutý,

2klaný; stední cíp dolejšího pysku srditý. XIV. í.

Medunice; Rojovník; Medu; Doubravník; Mateník.
Kvtní stopky prosté, jednoduché. Kalichy seschlé; hoejší

pysk Bzubý, stední zub malý. Koruna bílá. Pesleny polo-

viní. Listeny obdýlné, stopené, jehlinaté, vlasaté, kratší

kalich. Listy vejité, srdité, pilované, apavé, vonné. Prut

1 ^/^—2 st, zdélí, vztýený. V Rakousích, Uhích. c. Zá.
Meduka lékaská •, Rojovník. M. officinalis. L.

Stopky vidlinaté, v lížlabikách. Kalich v hrdle nahý,

rozevený, tém 21aloný; dolejší jeho zuby delší, brázdité.

Koruna bílá, Skrát zdélí kalicha; dolejší pysk ve 2 radách

nachovými skvrnami znaený. Od píbuzného Doušníka

(Calam. Nepeta, et officinalis) rzní se i tém plsfnatými

stopkami, dolejšími kališními cípy, jenž sotva delší jsou než

hoejší pysk kalicha , kvty v dlouhý hrozen sestavenými,

postavou nižší. Na vápencích, ano na samých bolech; v Chor-

vatsku. c. Srp. M. bílá» M. alba. W. Kif.

248. Melitlis. Immenblait. Doubravmk*

Kalich zvonkovitý. Hoejší pysk koruny plochý,

pímý; dolejší pysk s opak vejitým, plochým sted-
ním lalokem. Prášníky po páru v kíž sestavené.

XIV. 1. Bezvrška, Dobronika, Medovník.

Více prut z koene, 1— 1 ^^ st. zvýší, vztýené, vlasaté.

Listy vejité, slab srdité, drsné; 1—3 kvty, stopené,

úžlabiné, jednostranné. Hoejší pysk koruny celokrajný

neb vykroužený ; koruna vehká, bílá a nachová. Na krajích

les hornatých; v Cechách, Morav, Uhích. Kv. B. ržová.

M, Melissophylhtm. L.
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249. Origanum. Dost. DobrámysL

Kvéty v klasech, s listeny stechovitými. Tyinky
u vrchu rozcházivé. Kalich stejn 5zubý, neb šikmo
klaný a na špici ozuby neb celý. XIV. 1.

Kalich 5zubý. Listy vejité, konité, tém holé. Frut

vztýený, dole tém kosmatý, nejvíc hndoervený, 1—

2

st. zvýší. Listeny tmav ržofialové. Koruny nachové,

menší neb vtší. Kvty mnohodomé. Na výslunných ka-
menitých pdách. Cc. D. obecná. O. vulgare. L.

Kalich na dolejší stran hluboce rozísnutý, bezzubý, vej-

itý. Listy apíkaté, eliptiné, tupé, po obou stranách šedo-

plsfnaté. Listeny hust strechovité. Koruny bílé. Bytem
v Portug^alsku a severní Africe : w nás pstovaná. c. Srp.

I), majorán : Marjánka. O, Maiorana. L.

250. Prunella. Braunelle. ernohlávek.

Kalich 2pyský , 5zubý. Korunní trubka krátká

s mýitým kroužkem. Hoejší pysk Icbkovitý, na
hbete žlábkovaný; dolejší pysk s 2 vejit kopovi-
tými, ostrošpiatýnii zuby. XIV. 1. Hlavnka; Hla-
vuška; Svalník.

1. Dolejší pysk kalicha pímými žilkami znaený: zuby hebe-
nité, tuhými, dlouhými brvami ovlášené. Neplodný zub del-

ších tyinek trnovitý, ku pedu nachýlený. Koruna žlutobílá.

C. bílý ; Klavnka bílá. P. alba. Pall.

Dolejší pysk s kivými boními žilkami : zuby jen málo br-

vité. Koruna obyejn modrá. Lisíy nerozdlené. 2.

2. Delší tyinky na špici malým hrbem opatené. Hoejší

pysk kalicha s širokovejitými, konit osinatými zuby. Ko-
runa 3—4krát delší než kalich, fialová; hoejší pysk na

hbet pýitý. Na lukách, pomezích. Kv. n. (Prunella vul-

garis /?. grandiflora, L.) C. velekvtý. P. grandiflora. L.

Delší tyinky na špici trnovitým zubem znaené. Hoejší

pysk kaUcha s 3 setelými, dolejší pysk s 2 vej itými ostni-

tými zuby. Prut dole položený neb vstoupavý. Listy a-
píkaté, s roztroušenými, jehlitými vlasy, vejit obdýlné, roz-

vlán zubaté. Pesleny v obdýlnou konení hlavu sadné,
2 listy podepené. Koruna fialová neb bílá ; hoejší pysk

holý. Na lukách, mezích. n. Zá. . obecný. P. vvlgaris. L.
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251. Scutellaria, Helmkraiit. Sišák.

Kalich s 2 celokrajnými, po odkvelu zavenými
pysky ; hoejší pysk s dutou, posléz odpadavou šupi-

nou na hbete. Korunní trubka v hrdle rozšíená,

bez kroužku; hoejší pysk Sklaný; dolejší pysk ne-
rozdlený; 4 rovnobžné tyinky. XIV. 1.

1. Dolejší listy šípovité neb slelovité, s ostrými rohy, celo-

krajné. Kvty po 2, k jedné stran obrácené. 2.

Listy srdcovité, zubaté neb vrubované. 3.

2. Korunní trubka pímá, krátká. Kalich krátce vlasatý beze

žlazek. Rostlina menší než následující. S. malý. S.minor.

Korunní trubka dole tém do uhlu skivená , delší než

kalich; tento žláznat pýitý. Koruna modrá; hrdlo nadmuté.

Pi zákopech, na vlhk5'ch lukách, v houštích, u cest. Cc. Srp.

Š. stelolistý. S. hastifolia. L.

3. Kvty v oblých, tém 4hranných klasech, stechovité. 4.

Kvty jednotlivé po páru, v jednostranných klasech. 5.

4. Koruna jasn nachová, fialová. Listeny na špici ervenavé;

kvty v jejich úžlabickách jednotlivé. Kalichy s lepkými

vlasy. Listy tupé, na rubu tené, po kraji brvité, jako i

apíky. Prut na dolejšku ležící, tém kenatý; vtve kívo-
!aké, nachové. Na chorvatských holech. c. Srp. Š. horní.

S. alpina.

Koruna bledožlutá , žláznat kropenatá ; hoejší pysk na

špici po každém boku s modrou skvrnou; zuby v hrdle modré,

dolejší pysk okrouhlý, málo vykroužený. Prášníky 2klané,

kosmaté, ernoniodré. Listeny vejité, konité, mázdité,

bledé, na špici modré, po kraji vlasaté, odpadavé
;
pod kaž-

dým jeden kvt. KaHchy v cas zralosti 3krát vtší než za

kvetení; dolejší pysk kusý. Kvtní stopky vztýené, zdélí

kalicha, kosmaté, žláznaté. Listy tupé , trochu dužné , na

rubu tené, krátce rapíkaté, s širokými brvitými apíky, té-m holé. Prut vstoupavý, pioble 4hranný, v mládí sivoze-

lený. V Uhích ; v Halii. Dub. Kvt. S. jarní. S. vrna. Bess.

5. Listy pilované. Klasy dlouhé. Listeny stopené, vejité. 6.

Lf.sty rapavé, vroubkované, krátce rapíkaté, odstávavé, žil-

naté, na rubu bledší. Prut ^/^— 1 st. zvýší, slabý, z dolejška

vtvitý, oste 4hranný. Kalichy holé; kvty fialové, modré;

dolejší pysk uvnit mode tený; hrdlo tém zavené. Praš-
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niky vousaté. Pi zákopech, ua behách potok. n. Srp.

Š. hrálový ; Produšnik. S. galericulafa. L.

6. Listeny delší než kalich. Klasy ^^— 1 st. zdélí, uvrchu

pevislé; hoejší pysk .koruny nachofialový ; dolejší blavý
neb žlutavý. Listy na dolejšku trochu prodloužené, hrub
a tup pilované, na líci holé, tmavozelené, narubu bledozelené.

Prut 4hranný, vstoupá vý neb vztýený s vtvemi kížem
položenými, V lesích okolo Budína; v jižních Uhích.

Kv. S. cizí, S. peregrina.

Listeny kratší kalichu. Koruna 3krát vtší než u pede-
^ šleho, 9— 12 árek zdélí. Prut nižší, 9— 12 palc zvýší.

V jižních Uhích. S. Kolumnv. S, Columnae.

252. Thymus. Thymian. Douška.

Pesleny v klasy neb hlavy sestavené. Tyinky
u vrchu rozcházivé. Kalich 2pyský. Kvéty mnoho-
domé, proto jedny s vtšími korunami a njícími
tyinkami, jiné s menšími koiainami a zavenými ty-

inkami. XIV. 1. Mateídouška.

1. Listy kosmaté. 2.

Listy holé. 5.

2. PÓloke. 3.

Byliny. 4.

3. Listy na rubu útle plstnaté, s krajem vyvinutým. Nízký

poloke. Pstovaný. D. zahradní; Tymián. Th. vulgaris.L.

Listy vejcit eliptiné, tupé, ploché, 2— 3 árek zdélí,

na líci kosmaté, s dlouhými bílými vlasy, jakož i na rubní

stední žilce. Prut plazivý, chlupatý, s bílými hustými vlasy.

V Uhích, Cc. D. vlnatá. Th. lanuginosus.

4. Prut vstoupavý, 6 palc zvýší, dole vtevnalý, asto dev-
natý, chlupatý. Listy po kraji trochu vyhrnuté, obdýlné, tupé,

celokrajné, 4— 5 árek zdélí, po obou stranách chlupaté.

Kalich velmi vlasatý. Koruna bled fialová , hoejší pysk

pímo široký. V Cechách; Uhích. Cc. Zá. D. uherská.

Th. pannonicus. AU.

Prut plazivý, pýitý ; vtve vstoupavé, kosmaté. Dolejší

protni listy okrouhlé, hoejší vejité, na líci kosmaté. nlka
delší než koruna ; tyinky kratší. V Trenanské stolici. c.
Zá. D. okrouhlolistá. Th. mimmularius. M. Bieherst.
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5. Listy vejcité. 6.

Listy kopovité neb árko vité. 8.

6. Prut položený. 7.

Prut z mládí vztýený, pozdji vstoupavý; vlasy na hra-

nách zpt sehnuté. Listy 4— 5 árek zdélí, vejité, celokrajné,

tupé, holé, na dolejšku nco brvité. Stopky 1 kvte. Kalichy

jen po kraji tuhými vlasy obsazené. Koruny bled íialové*

Na pahrbkách, v jižních Uhrích, vBanátu. c. íj. D. chluniní.

Th. tnoutanus.

7. Dolejší zuby kalichu delší než jeho trubka. Listy eliptiné,

na rubu pruhované, tuhé. Vtve na plochách pýi^ité, na

hranách vlasaté neb kosmaté. Koruny nachoervené neb

fialové, aneb bílé. Dle Friesa jest tento pravý Thymus Serpyl-

lum, L. Na písité pd, v sboeninách, vesoviskách. c. Srp.

(Thymus Serpyllum /? angustifolium, Koch, Syn.) D. lízkolislá.

Th. anglistifolius. Pers.

Dolejší kališni zuby zdélí jeho trubky. Listy ovální iieb

okronhlé, stopené, na rubu rovné, mnohými prohloubenými,

olejnatými žlázkami tené. Prut a vtve na hranách vlasaté

neb kosmaté. Koruny ržonachové neb bílé. Na trávníkách,

u cest, c. Zá. (Thymus Chamaedrys, Fries.). D. mateí.

Th. Serpyllum. L.

Poznani. «. glabratus : kalich a listy holé ; tyto asto

okrouhlé. Viz níže.

§, vulgaris: kalichy vlasaté; listy opak vejité; hlavy

kvt krátké.

y, caudatus: kalichy vlasaté; listy vejité^ kvtní klasy

velmi dlouhé.

. adscendens: kalichy vlasaté; listy eliptiné; vtve

velmi dlouhé, vstoupavé, nahoe plsnaté ; dolejší pe-
sleny vzdálené, hoejší v obdýlné hlav,

í. lanuginosus : kalichy chlupaté, listy po obou stranách

vlasaté. Th. lanuginosus, W. et Gr. sil. Viz výše.

8. Listy kopovité, tupé, holé, na dolejšku brvité, soužené,

celokrajné, ploché, 4 árek zdéh, na líci tmav, na rubu

jasn zelené. Kalich s krátkými tupými vlasy. Koruna

tmavofialová. Prut položený . chlupatý. V Uhrích. c.
D. holá. Th. glabrescens.
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Listy árkovité, na rubu zilnalé a brázdité, ^lábkovité,

Inhé. Hoejší pysk kalichu nahý. Koruna nachoer-
vená. Prut plaivý ^ vétve kratší. Na vápencích ; v Chor-

vatsku. Cc. Srp. D. jehliná. Th. acicularis. W. Kit,

63* Nepeteae. Marulkovité.

253. Ajuga. Giinsel. Zhhovec,

Hoejší pysk koruny z 2 malých lalock sestá-

vající; dolejší pysk 31aloiiý. Trubka s dokonalým
mýrovým kroužkem. XIV. 1. Trak.

1. Koruna modrá. 2.

Koruna žlutá. Listy Sdílné', s cípy árkovitými , vla-

saté. Prut 2 — 4 palc zvýší , chlupatý. Na suchých

kamenitých úhorech. Kv. Cn. (Teucrium Chamaepitys, L.

Chamaepitys vulgarís, Link.) Z. yva; žlutý trak.

A. C. Chamaepitys. Schreb.

2. Plazivé výhonky. Prut \'^ st. zdélí, vztýený, listnatý,

nachový, tém holý. Listy tém holé, obdýln opak
vejité, tupé, slab vroubkovan zubaté, k apíku sou-
žené. Pesleny mnohokvté. Kalich vlasatý. Koruna
modrá, fialová, ervená, masová, bílá •, dolejší pysk 4-
laloný. Na vlhkých lukách , lesích, v houštích. Kv.

n. Z. plazívý. A. reptans. L.

Žádných výhonk. 3.

3. Listeny zelené, chobotít zubaté, šedivé. Listy tém
nahé, trochu tlusté, nožené, husté, chobotité. Prut vstou-

pavý, vtevnatý, pýitý. Kvty malé, tmavomodré, v

koneních peslenech. Na horách ; v Uhí ch. Z. listnatý.

A. foliosa. Tratt.

Listeny obyejn barvité. 4.

4. Klas 4hranný, pyramidální, kosmatý. Listy koenní velmi

veliké. Listeny slab ozubené, kížem v jehlanec se-

adné ; hoejší 2krát zdélí kvt, na rubu obyejn na-

chové, fialové. Kvty modré, nkdy bílé. V lesích, na

horách; v Uhích. B. íj. Z. velkolistý. A.pyramidalis, L.

Kvty v peslenech, klasaté. 5.

5. Pesleny 6kvté, v obdýlném klasu. Kvty modré, nkdy
fialové, ervené a b^é. Dolejší listeny ponejvíc 3!aIo-

né ; hoejší kratší kvt, ozubené, pímodralé. Listy

15
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kosinatc, obdýlné, vezan zubaté , opak vcjcité ; listy

korenní zdcií aneb menší pnitníih ; tyto šedivé. Prut

pímý, 1 str. zvýší. Na lukách, krajích les, v štpni-
cích. Kv. n, (Ajuga alpina, L. AYim.) Z. malolistý.

A. genevensis. L,

Pesleny lOkvtc', v peslenech vzdálených. Kvty
tmav modré neb masové. Listeny barvité neb zelené.

Listy jen trochu vlasaté, obdýln vejcité ; koenní nestej-

n zubaté, zdélí prutních. Prut vstoupavý, j si. zdélí.

Na suchýcii horních lukách; v Rakousích, Uhích. c.
Z. horní. C. alpina L.

254. Balloia. Gotíesvergess. Šedivka.

Kalich nálevkovitý. Korunní trubka nerozšíená
s šikmým kroužkem. Hoejší pysk plocho klenutý;

stední lalok dolejšího pysku opak srditý. Tyinky
po odkvtu pímé, Nažky pítupé. XIV, 1. Mernice.

Kalich s 5 vejcitýrai, osinatými zuby; osiny delší než

samy zuby. Listy tém obdýln Shranné
,
pilovit zu-

baté. Prut mén více vlasatý, vtvitý, 1— 2 st. zvýší.

Koruna špinav nachová neb bílá. (Ballota alba, L.), ze-

vnit pýitá. Rostlina tmavozelená, asto špinav erve-
v

iiá. V houštích; u plot, zdí, u cest;, obecná. Cc. Srp.

(Ballota vulgaris, Link? Ballota ruderalis, VVim.) L. erná.

B. nigra. L,

Kalich ozbrojený osinami, které nejsou delší než samy
zuby. Snad jen odrod druhii pedcházejících. S. smr-

dutá. B. foetida.

255. Detonica. Betonie. Bukvice.

Korunní trubka válcovitá, bez kroužku, v hrdle

nerozšíená ; hoejší pysk klenutý ; stední lalok do-
lejšího pysku tupý. Nažky piokrouhlé, pítupé. XIV. J.

1. Hoejší pysk koruny celokrajný. 2.

Hoejší pysk 2klaný, 3.

2. Stední cíp dolejšího pysku vykroužený. Kalichy tém
holé. KofTuiy zevnit pýité, nachové. Listy vlasaté neb

holé, obdýiné, vejcité, na dolejšku srdité, rapavé. Prut

jednoduchý, tuhý, vztýený, tém nahý, 1 — 1 ^/o st-
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zvýší. Na suchých luciiatých pahrhkáih , mezi hoiišlnu*.

c. Srp. B. brunatá. B. ofpicinalis. L.

Stední cíp dolejšího pysku vrubované vlnitý. Kalichy

vlasaté'. Koruna zevnit vlasatá
,

pýitá ; trubka kratší

než u pedešlé. Listeny tepenité. Listy širší i kosma-
tjší, prut tužší i vlasatjší než u pedešle'. Na sUchých

pahrbkách, s pedešlou. B. vztýená. B. strícta. Ait.

3. Koruna žlulobílá. Pesleny 16 — 20kvete. Tyinky
kosmaté, nkdy v stranu nachýlené. Listeny celokrajné,

mkké. Listy koenní , srdit vejité, tupé, pýrité ; oby-
' ejn 2 páry listu prutnícii. Na bolech a pohoích. c.
Srp. (Sideritis). B. žlutá. B. Alopecurus.

Koruna nachová, zevnit plsfnalá; trubka 2krát kratší

než kalich. Kalich obdýlný , prostranný ; zuby pímé,
bodlavé, zvení chlupaté, 3krát kratší než trubka koruny.

Listy hloubji vrubované než u B. brunaté; 2 — 3 páry

na prutu, nejhoejší na dol zvrácené. Rostlina chlupatá,

s vlasy na dol schýlenými. V Halii; Srp. B, zšedivlá.

B. incana. Ait,

256. Chaeturus. Kaízenschwanz. Koí chtost.

Kalich obhomolý. Korunní trubka bez kroužku,

nerozšíená ; hoejší pysk plocho klenutý ; dolejší

pysk témé vzlýený s tupým stedním lalokem. XÍV. 1.

Listy obdýlné, nahoe i dole soužené, zubaté, vejité.

Prut vzlýený, od dola vtevnatý, 1 — 2 sir. zvýší, py-

rity. Rostlina jasn i slab zelená. Koruna ržová, bíle

kropenatá. Tyinky ledva trubky zdélí. Pi plotech,

zdech. c. Zá. (Chaeturus leonuroides, Ehrh, Leonurus.

Marrubiastrum, Lín.) K. obecný, Ch.Marrubiastrum. Reich.

257. Galeobdolon. Waldnessel. Vrdik.

Kalich trubkovitý. Korunní trubka v hrdle roz-

šíená; hoejší pysk do lebky klenutý; dolejší pysk

s konitými cípy. XIV. 1. Piíulník, Pr.

Listy okrouhle vejité, nožené, prvnjší skvrnité. Prut

dole koenivý, s vstoupavými, na hranách vlasatými vt-

vemi ^ vlasy nadol sehnuté. Pesleny 6—1 2kvté. Koruny

veliké, žluté, uvnit hnod skvrnité. V stinných místech,

pod houštmi. Kv. n. (Pollichia, Willd. Leounrus., Scop.
15*
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Lamium , Crantz. Galeopsis GaleobdoIotiV Li".) U. žlutý.

G. lufetim. Sm.

Poznám. /?. montanum. Hoejší lisly kopovité, dlou-

ze konité. Pesleny Gkvte'.

258. Galeopsis. Hohhahn. Žabr.

Kalich trubkovitý. Korunní trubka nahoe rozšíe-
ná; hoejší pysk slab klenutý; dolejší pysk s tu-

pým neb vykrouženým stedním cípem ; v hrdle dva

duté zuby. Prašníky ve 2 klapky otevené. XIV. 1.

Konopice. Pr.

1. Listy kopovité neb ouzce vejité, s 3 — 8 zuby na

každém boku. Kališní zuby, asi polovinu délky jeho

trubky obsahující, osinaté. Prut na dol pillaenými vlasy

posetý, pode lánky F.epatrn ztloustlý. 2.

Listy široce vejité , s 10 — 18 zuby po stranách.

Kahšní zuby asi zdélí kališní trubky, v silnjší osinu

vybíhavé. Prut pod listy neb lánky znan tlustý. 3.

2. Kvt ervený, zvení pýitý, s dlouhou trubkou; ho-

ejší pysk slabc zubený. Kalich žláznatý, vlasatý. Listy

úzce kopovité, neb obdýln kopovité ; hoejší asto celo-

krajné. Prut s mkkými, na dol pitlaenými vlasy. Na

rolích, úhorech. Cc. Srp. Z. rolní. G. Ladanum. L.

Poznani, a. latifolia. Listy obdýln kopovité, stejn

zubaté, pilovité. Kalichy drsné, chlupaté. Pesleny vzdá-

lenjší od sebe než u pedešlé. S pedešlým. (Gal.

intermedia Vili.) Ž. širolistý. G, latifolia. Hojfm.

b. angustifolia. Listy árkovit kopovité, nestejn zu-

baté. KaUchy šed kosmaté, beze žlázek ; zuby nestej-

né, 3 z nich zdélí samého kalicha. Prut vtevnatý, hndý,

hladký. Na suchých rolích. Ž.úzkolislý. G. ang ústifolia. Ehrh.

Kvt bledožlutý, znan vtší než u pedešlých; ho-

ejší pysk silnji zubatý neb vezaný; dolejší veliký,

vrubovaný, u prosted žlutý , delší než hoejší. Kahch ^

bodlavý, dlouhý, zelený, chlupatý, krátce osinatý. Pe-
sleny chudokvté, vzdálené. Listy vejit kopovité, zu-

baté, pilovité, šedozelené, kosmaté. Prut kosmat vla-

satý. Na pohch , rolích. (Galeopsis ochroleuca , Pers.

Gal. villosa, Smith.) Ž. velokvtý. G. grandiflora.
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3. Prul s mkkými, na dol obrácenými pitlaenými vlasy,

pode lánky tuhými vlasy obsazený, 1—2 st. zvýší,

asto vtvitý. Listy široce vejité, zakoníte, dolejší té-m srdité, mkké, brzo vadnoucí. Hoejší pesleny

sblížené. Kalichy po kraji brvit vousaté ; zuby žláznaté.

Koruna nachová, Yg neb '/^ menší než u následujícího

;

hoejší pysk zídka žlutý; stední lalok dolejšího pysku

útle vrubovaný ; trubka delší než kalich, bílá neb hndo-
žlutá, U cest; píkop, pí plotech, v houštích. c. Srp.

Ž. pýitý. G. pubescens. Bess.

Prut tuhými, odstávavými vlasy posetý. 4,

4. Kališní zuby k hrdlu koruny sáhající. Koruny malé,

rozlin barvité. 5.

Kališní zuby jen do polovice korunní trubky dosahující.

Koruna veliká, žlutá ; stední lalok dolejšího pysku útle

vrubovaný, nachový. Listy obdýln vejité, dlouze kon-

ité. Prut 2—3 st. zvýší, hákovitý. Pesleny 4— 12-

kvté , hoejší hust stojící. Na mokrých , bažinatých,

lesních polohách, mezi houštmi. Cc. Srp. (Galeopsis Te-

trahit /9. L. Gal. cannabina, Roth.) Ž. strakatý ; horská

kopiva. G. versicolor. Curt.

5. Stední lalok dolejšího pysku tém 4hranný, ozubený,

tupý, neb slab vykroužený, plochý, strakat árkovaný.

Koruna nachová, masová neb blavá, se žlutým, erven
skvrnitým polem na dolejšku dolejšího pysku; trubka té-m kalicha zdélí. Listy obdýln vejité, dlouze konité.

Prut vztýený, do 1 st. zvýší, prostý neb vtvitý. Na

rolích, pi plotech; na behách potoku. c. Zá. Ž. polní.

G, Tetrahit. L.

Stední lalok obdýlný, celokrajný, hluboce vykroužený,

posléz po stranách zpt vyhrnutý. Koruna ervená. Na

podobných místech. Z. vykroužený.

G, bi^dia T. Bonninghausen.

259. Glechoma. Gundelrebe. Opoka.

Kvty v iižlabiných zdánlivých peslenech. Sled-
ní cíp dolejšího pysku plochý, opak srditý. XIV. 1.

Popenec, Oponec, Budra, Zádušník.

Listy ledvinité, vrubované, hoejší tém srdité. Pruty
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plazivé, korcnivé, na lánkách, vlásky okroužené. Kvtní
stopky 2 — 5kvté, vtvité jednostranné, kratší apíka.

Koruna menší neb vtší, modrá, zídka ervená neb bílá.

Kališní zuby 3krát kratší než korunní trubka. Pi plo-

tech, zdech. Dub. Kv. O. obecná. G. hederaceum. L.

Poznám. /?. rig-idum. Trubka koruny zdélí kalicha.

V lesích, na vrchu Strašove (?) v Trenanské stolicí.

Listy srdité, vroubky celé. Stopky tém 3kvté.
Koruna víc než 2krát zdélí kalicha. Kališní zuby šídlo-

vité. Tyinky pod špicí prášníky opatené , zdélí cípu

hoejšího pysku. Rostlina šedozelená, ve všem 3král

vtší než pedešlá. Rapíky zdélí neb delší lánk prut-

ních. V lesích, v jižních Uhích, Dub. O. chlupatá.

G. hirsuta. W. Kit,

260, Hyssopus. Izop.

Kalich 5ziil)ý. Dolejší pysk koruny Sdílný; sted-
ní cíp vrubovaný. Tyinky pHiní3, odslavavé. XIV.
1. Hysop.

Malý ke. Listy kopovité, konité, bezzubé, na rubu

tcné. Kvty v jednostranných hroznech , na krátkých

innohokvtých stopkách, modré, ideji bílé neb erve-
navé; s!rední cíp 2laloný. Prášníky kížem k sob
vespolek chýlivé. V Chorvatsku divoce; zde pstovaný
i zdivoelý. Cn. Zá. L lékaský. //. ojficinalis. L.

261. Lammm. Bienensaug. líluchacka.

Kalícli trubkovitý. Korunní trubka v hrdle rozší-

ená ; hoejší pysk v lebku klenutý; boní laloky

dolejšího pysku uaté, zubotvárné, stední lalok ši-

roký, vykroužený, na dolejšku soužený. Blizny za-

koníte. XIV. 1. Hluchavec; hluchá kopiva; Jas-

nota, Poser.
1. Prut hladký, 9—12 palcíi zdélí, nachoi rvenavý. Ka-

lichy holé, zdélí korunní trubky, zuby 2krát zdélí samého

kalichu. Pesleny obyejn lOkvté. Boní zuby ko-

runy kopovité, nikoli šltinovité; dolejší pysk odstávavý

;

cípy nevyhrnuté. Lisíy srdité, pilovité , trochu pýité.

V Halii. H. hladká. L. laemgatutn.

Prut vlasatý; aneb jiné známky neshodné. 2.
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2. Kalich barvitý, na špici nachový, s kopovilými, šidlo-

vitými zuby. Koruna 1 palce zdélí , v hrdle nadmulá;
hoejší pysk nachový, 3-Gzubý; dolejší pysk po každé
stran 3zubý, nachov prouhovaný ; stední cíp 2ialocný.

Prášníky holé. Pesleny 12 — 20kvlé, Listy srdité,

velmi veliké, nkdy pídidlouhé , konité, hrub pilovité,

po obou stranách pýité. Prut 1—2 st. zvýší, jedno-
duchý, 4hranný. Koen plazivý. V lesích, mezi houštím;

v Chorvatsku a sousedním Uhersku. Kv. c. H. vele-

kvetá. L. Ortala.
Kalich zelený, aneb jiné známky koruny a list se ne-

shodují. 3.

o. Korunní trubka pímá : koruna menší než u následují-

cích. Listy ponejvíc tupé, aneb s tupou špicí a tupými

zuby. 4.

Korunní trubka zkivená . uvnit cmýitým kjKužkem
opatená. Koruna asi palce zdélí. Listy osle konité,

nožené. 6.

4. Trubka uvnil s kroužkem. Koruny po 10—12, na-

chové neb masové, tídka bílé: hoejší pysk celokrajný.

Listy vejeit srdité, noz-ené, nestejn pilovité, apavé,
dolejší piokroulilé, asto, zvlášt z jara, ervené Prut
^',, si. zvýší, lesklv, tém holý, vstoupavý, s odstáva-

vými vtvemi. V dlané pude. Un. Praš. H. krvavá.

L. pvrpiirenm. L.

Trubka beze kroužku. 5,

5. Listy srdité neb vejité, vezaii vrubkované: i hoejší

ješt krátce nožené, Kališní zuby po odkvtu otevené.

Koruna užší než kolich. Na rolích, zahradách; okolo

Ptikostel, v UhícI). Kv. Cn. H. vezaná. L. incisnm. Willd.

Listy piokrouhlé, Icdvinité, tupé: hoejší objímavé, té-m lalonaté. Zuby kalichu ped kvetením a po kvetení

tém sevené ; kalichy kosmaté. Koruny nachové s dlou-

hou tenkou trubkou, asto nevyvinuté. Prut V^ st, zdélí.

Na rolích v orné pd. B. Kv. a v jeseni. (Pollichia am-
plexicauiis). H. objímavá. L. amplexicaule. L.

6. Koruny bílé. Kroužek trubky šikmý ; trubka zkivená.

Kraj hrdla s 8 zoubky, a po každé stran vtším šídlo-

vilým zubem opatený. Listy srdité, dlouze konité, ne-
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stejn vrezané, rapíkaté. Prašníky erné, jako i kalichy

na dolejšku; zuby kalichu štétinovité. Pesleny 12— 20
kvte. Pi plotech, u zdí. Kv. ij. H. bílá ; hluchá kopiva.

L. album. L.

Koruny ervené'. Trubka skivená, u vnit vodorov-

ným kroužkem ovlažená. Kraj hrdla po každe'm boku
šídlovitým zubem obsazený. Listy asto z mládi bíle

skvrnité, srdité, tup konité. Kvty v peslenu po
10— 16. Prut u dolejška koenivý, zdola vtevnatý, dole

položený a vstoupavý, 1—2 st. zvýší, lesklý. Pi plo-

tech, v lesích ; Kv. n. H. plamatá. L. maculatum. L.

262. Lavandula. Laeendel. Levandule.

Kalich vejCitý, listenem podepený. Prašníky u
vnit trubky. XIV. 1. Nevendula.

Liaty sedavé, árkovité kopovité, s krajem vyvráce-

liýmrklas pervaný, nahý; listeny vejité, konité. P-
stovaná neb zdivoelá. Ke. c. L. lékaská. L, Spica, L.

263. Leonurus. Lówenschwanz. Srdenik.

Kalich homolovitý. Korunní trubka nerozšíená,
kroužkem opatená. Hoejší pysk tém plochý ; laloky

dolejšího tupé, obyejné vyhrnuté. XIV. 1. Hojika.
Dolejší listy dlanité 5dílné, Vrezan pilované; ho-

ejší obdýlné. Sklané, dole klínovité, tém celokrajné.

Pesleny listnaté. Kalichy bodiavé. Koruny malé, r-
žové neb bílé. Pi plotech, stnách, v ddinách, c. Zá.
Rostlina tmavozelená, vztýená, vtvitá, 1 — 2 si. zvýší.

S. obecný. L. Cardiaca. L.

264, Marvuhium. Andorn. Jablenik.

Tyinky a nélka v trubce skryté ; trubka s pe-
trženým kroužkem. XIV. 1. Šedivá zelina.

5 šídlovitých, pímých, plsfnatých zubfi na kalichu. Pe-
sleny 6—20 kvte, skupené. Kvty bílJ, malé v úžla-

bikách. Listy obdýlné, rapavé, žilnaté, zubaté, šedo-

zelené, stíbrné. Na suchých pahrbkách, u cest ; Cc. íj.

J. šedivý.
*

M. peregrinum.

7— 8 pímých, šídlovitých, kališních zub. Pesleny mnoho-

kvté, vzdálené od sebe. Listy obdýlné, blozelené, ra-
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pavé, žilnaté, zubaté. V Uhrích , okolo Ptikostel, na

suchých místech u cest. Cc. Srp. (Marrubium peregrinum^

Hal. Fl.) J. vzdálený. M. remotum. Kil.

10. hákovitých, šttinovitých , stídav menších kalíšnicli

zub. Pesleny mnohokvté, velmi kosmaté. Koruny bílé,

malé. Listy priokrouhlé, vejcilé, žilnaté, rapavé, apíkaté,

blošedé, pisfnaté. Prut do 1 — 1 '/^ st. zvýší, vtvitý

s jednoduchými, vstoupavými vtvemi. Rostlina celá blo-
šedá. Pi zdech, zboeniskách, u cest a silnic. Cc. Zá.

J. obecný M. vulgare, L.

265. Mentha. Munze. Máta.

tyry tyinky s prašníkoma ; koruna nálevkovitá

s 4, téiné stejnými cípy. Rostlina mnohodomá:
kvty s malými korunami a krátkými tyinkami

;

kvty s vtšími korunami a njícími tyinkami. XIV.

1. Divoký balšán ; balšínek; koský balšám
;

polajka.

f. Kalich po odkvtu brvitým vncem zavený. 2.

Hrdlo kalichu bezbrvé. 3.

2. Stopky holé, nachové. Kalichy trubkovité, tené, s dlou-

hými kopovitými, špiatými zuby, chlupaté. Kvty malé, lila-

kové, s tupými cípy ; hrdlo chlupy uzavené ; tyinky

v hrdle skryté. Listy vejité, apíkaté, pilované, chlu-

paté, zuby malé, vzdálené. Prut pídi dlouhý, na hranách

chlupatý, s chlupy na dol vrhnutými, vztýený. Na vlh-

kých lukách; v Rakousích, Uhích. Srp. M. rakouská.

M. austriaca. .

Stopky pisfnaté jako i kalichy ; tyto 2pyské , trubko-

vité, v as zralosti vncem chlupfiv zavené. Listy vej-

ité, tupé, roztracené, zubaté. Koruny lilakové. Prut dole

korenivý, vstoupavý, cíilupatý. Na vlhkých trávníkách,

pi ekách, lesních jezerech. c. Srp. M. polajka.
- '""« M. Pulegium. L.

3. Listy tém sedavé. Klasy árkovit válcovité. 4. >

Listy znan apíkaté. 5.

4. Listeny kopovité, delší než kvty. Kalichy kulat bako-
vité, malé, s kopovit šídlovitými, k sob chýlivými zuby.

Prašníky delší než koruny. Listy vejité, ponejvíc okrou-
hlé, tupé, s krátkou špicí, apavé, zvlášt na rubu šedo-
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plsfnalé, vrubované. Na vlhkých lukách; v Rakousích. Srp.

Zá. M. okrouhiolistá. M, rotundifolia.

Listeny úzké, cárkovit šídlovilé. Kalichy obdýln ba-
kovité ; zuby árkovite šídlovité, mén zavené, v as
zralosti k sob pichýlené. Listy vejité, až i úzce ko-
povité, zubat pilované, tém sedavé. Kcuna bled mo-
drá. Pesleny v klase válcovitém. Pi potocích, na vlh-

kých místech. Srp. Zá. M. lesní ; koní naf. M. sihestris. L.

a. nemorosa : Prut a listy na líci tém holé, na rubu

ídce plsfnaté, šedozelené; klas oblý, skupený. c. Srp.

iV. nemorosa. W.

§. genuina : Prut ídce plsfnatý. Listy na líci ídce
plsfnaté, sivozelené; na rubu hust šedoplsfnaté.

y. tomentosa : Prut a listy po obou stranách hust b-
loplsCnaté.

Poznám. Píbuzná máta zelená : Pesleny v petrženém
klase. Listy tém sedavé, kopovité, konité, holé. Listeny

jehlité. Kalichy vejité, holé; zuby chlupaté, jehlité.

Prut velmi vtvitý, holý, ervenavý, 1—2 st. zvýší.

V Slezsku, echách, Uhích, Rakousích. c. Srp. (Mentha

silvestris, S. glabra, Koch. Syn.) M. viridis, L.

5. Kvty v koneních hlavách neb klasech. 6.

Kvty v peslenech, tak že se s prntními listy koní. 7.

6. Zaokrouhlená kvtní hlava na konci prutu, kalichy obdýlné

s jehlitými, šídlovitými zuby. Listy vejité, apíkaté, pi-

lované. Prut ponejvíc vztýený, Vg
— 2 st. zvýší. Na

.vlhkých n')ístech. c. Srp. M. vodní. M. aquatica. L.

a. capitata: Hoejší pesleny v hlavu skupené (Mentha

aquatica, Koch. Syn), a) glabrata : Listy a prut tém holý.

Stopky a kalichy chlupaté, b) hirsuta: Listy, pruty, stopky

a kalichy chlupaté.

/?. verticillata: Pesleny oddlené. (Nenthasativa, Koch.

Syn.) a) glabrata: Listy a pruty tém holé, 69 Listy a

pruty krátce chlupaté.

Obdýlné, válcovité klasy. Kališní zuby kopovité, šídlovité.

Kalich brázdný. Pstovaná i divoká. c. Srp. M. peprná. Ho-

ejší listeny kopovité. Listy obdýlné, vejité. M.peperita Hud.

Poznám. Píbuzná Máta marulková: Listy široce vej-

ité jako u máty vodní: klas delší skupenjší, s užšími

listeny, jako u M. lesní. M. nepetoides.
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Poznám. Máta kadeavá : Klas hlavatý, petržený. Listy

vejité, srdité, konit pilované , vlnité, tém sedavé,

píhladké. Kalich na dolejšku hladký. Pstovaná i divoká.

Cc. Srp. M. erispa. L.

7. Kalich trubkovitý, s 3hrann kopovitými zuby. Ostatn
velmi promnlivá. Na behách. M. zubatá. M. sativa.

Kalich krátce zvoncitý, s široce Shrannými zuby, je-

jichž šíka délce se rovná. Listy vejité, zubat pilované,

apíkaté. Koruna modrá a lilaková, na vlhkých místech,

zvlášt na rolích po žních. c. Srp. M. nátchová^ Nát-

chovice. M. arvensis. L.

a. aquatica: Tém holá. Listy vejité, pilované.

^. lancifolia : Listy obdýlné, kopovité, k obma kon-

cm špiaté.

;'. legilima: Prut a stopky kvtní chlupaté.

266. Nepefa. Katzenmiinze. Marulka.

Tyinky rovnobžné. Koruna 2pyská. Stední cíp

dolejšího pysku piokrouhlený, dutý. XIV. 1. Koií
dunda. Santa.

1. Listy apíkaté. 2.

Listy sedavé, tupé, žilnaté, špinav zelené, pilované,

obdýln srdité, po obou stranách drsné. Prut do 2 st.

zvýší, v stáí erven hndý, s prutovými vtvemi. Kvty
v nahých z peslen složených hroznech. Koruny hned bílé

s ervenavými punkty na dolejším pysku, hned bled mo-
dré. Na pahorkách, mezi houštím, u plot. (Nepcta pan-

nonica, L.) M. nahá. N. nuda. Jacq.

2. Kvty v tupých klasech ; klasy neb hrozny hustší, moc-

njší, více listnaté, mén vtvité; dolejší pi^esleny dlouze

stopkaté ; stopky hojnokvté. Kališní zuby ostnité, tém
stejné; kalich žilnatý. Koruny bložluté, v hrdle fialov

tené, adou chlupv znaené. Semena hladká a holá. Prut

do 2 st. zvýší, blošedý", vztýený. Listy apíkaté, od-

visle odstávavé, útle pýrité, na líci rapavé, na rubu šedo-

plsfnaté, vejité, zubat pilované. U plot, zdí, v štpnicích,

u cest. Cc. Srp. M. koií; koií dunda. A', Cataria. L.

Kvty vrcholinaté, v složených latnatých hroznech,

s dlouhými prutovými vtvemi. Stopky vidlinaté. Kališní
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zuby bez ostnfi. Koruny bílé neb bled- modré, lilalu)vé,

v hrdle tmavji Iené; boní laloky ohrnuté. Listeny št-
tinovité, brvité. Semena ovlášená. Prut do 2 st. zvýší,

holý, drsný. Listy tém holé, dolejší krátce apíkaté,

hoejší tém sedavé, obdýln kopovité, srdité, nepatrn

vrubované. Y houštích, u plot. (Nepeta paniculata, Crantz.

Nepeta nuda, Murray). M. uherská. N. pannonica. Jacq.

267. Phlomis. Sápá,

Kalich hranatý. Koruna nachová; hoejší pysk po-
ložený, stlaený, kosmatý. Listeny šídlovilé. XIV.

1. Sap.
Prut 2 st. zvýší, s mnohými odstávavými vtvemi,

chlupatý. Listy apíkaté, pilované, na dolejšku celokrajné,

na líci drsné, na rubu plsfnaté, tém Sžilné, obdýln
kopovité, dolejší obdýln vejcité. Pesleny 6—Skvlé;
4dílné listeny pod každým peslenem. Kalichy s 10 hlu-

bokými brázdami ; zuby žílovité, odstávavé ; zdélí listen.

Koruny nachové; trubka ledva delší kalicha ; lebka veliká,

dutá, trochu tupá ; stední cíp srditý. Na Tatrách, S. bo-

dlavá. Ph. pungens.

Prut 3 — 5 st. zvýší, holý. Dolejší listy srdité, drsné;

hoejší obdýln kopovité. Listeny šídlovité, hákovité.

Kalichy chlupaté s odstávavými zuby. Koruny špinav
nachové; hoejší pysk ozubený. Na písitých polích;

okolo Mostu u Litavy. Cn. c. S. hliznatá. Ph. hiberosa.

268, Satureja. Pfefferkraut. ibr,

Kalich 5zubý. Laloky koruny tém stejné, hoejší
vykroužený. Tyinky od sebe rzné, pod hoejším
j)yskem. 'XIV. 1. ubík ; Sanloinka; Saturajka;

abr; ubr.
Kališní cípy dlouze konité, mkkoostnité. Koruny

malé, bílé neb bled fialové, zídka ervenavé. Kvty
tém jednostranné, v úžlabiných vrcholíkách. Listy tuhé,

árkovit kopovité, celokrajné, vstícní, k dolejšku zou-

žené a trochu brvité, tené. Prut s hndými, oblými,

trochu chlupatými, položenými vtvemi. Na výslunních vá-

penných skalách ; v Chorvatsku, Banáté. c. íj. . chlumní.

S. montana.
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Kališní cípy tupé, bezostenné. Koruny ervenobílé s na-

chovými skvrnami. Kvtenství jako u pedešlého. Listy té-m okrouhle vejcilé, na dolejšku soužené, zubaté, trochu

tupé, vstícní, tené. Prut devnatý, 6 palcfiv zvýší a

jako vtviky 4hranný, hndý. Na vápencích ; v jižních

Uhích. . skalní. S. rupestris. Wulf.

Poznám. ibr zahradní: Prut bilinný, letní, sám se

vyšívající, ramenatý. Stopky úžlabiní. Listy kopovité, celé.

c. Srp. ^\ hortensis.

269. Sideritis. Gliedkraut. Chlapina.

Kalich Sklaný. Koruna tlamatá; hoejší pysk 2

—

Sklaný ; dolejší pysk 2—Sdílný. Tyinky v korunní

trubce. XIV. 1.

Rostlina bylinná bez listenv. Prut vstoupavý neb vztý-

ený. Listy obdýlné, chlupaté, zpt vyvrácené, nepatrn

zubaté. Pesleny 4— 6kvté. Kalichy brzo vtší než koruny,

trnité; hoejší 2 trny zpt vyvrácené. Koruny dív žlutavé,

posiéz po kraji nachové: hoejší pysk malý. Na suchých

pahrbkách ; okolo Vídn : v Uhích. n. c. Ch. chlumní.

L. montana.

270. Siachys. Ziest. istec.

Korunní trubka válcovitá, uvnit kroužkem ovlá-

šená; v hrdle nerozšíená; hoejší pysk málo kle-

nutý neb plochý; dolejší pysk s velikým obvejitým
neb srditým stedním cípem. Tyinky po odkvtu
v stranu nachýlené. Nažky okrouhlé, tupé, XIV. 1.

1. Listy bílou vlnou pokryté. Pruty na dolejšku položené

a koenivé. Pesleny mnohokvté. V Uhích. Cn. Cc.

. vlnatý. S. lanata.

Udané známky se neshodují. 2.

2. Koruna bložlutá. 3,

Koruna ervená neb ervenavá. 5.

3. Listy obdýln kopovité. 4.

Listy šikmo srdité, vroubkované, tupé, chlupaté, 4

—

5krát delší než širší. Listeny celokrajné, kratší než ka-

lichy, vejit kopovité, dlouhými chlupy obrvené, po 8— 10

pod každým peslenem. Prut vztýený neb vstoupavý,

pídi zdélí, jednoduchý, blochlupatý. Pesleny hoejší
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6 , dolejší lOkvté. Kvty krátce stopené v pe-
slenatých klasech. Kalich clilupalý, trochu žláznatý, 5zubý-,

zuby bodlavé, dolejší pímé, hoejší odstávavé. Koruna

2krát delší kalicha, sírožiutá; dolejší pysk dutý, vlnitý,

6erven tený, rovný, nevyvraceny. Na suchých kame-

nitých místech, lukách, v Chorvatsku, ídce. Cn.

C. šikmý. S. obliqva. W. Jut,

4. Pesleny 4—6kvté. Prut u vrchu pýitý, jednoduchý

neb dole vtvitý, '/> st. zvýší. Listy apíkate', vrubované

pilované'; dolejší eliptine', obdýlné ; hoejší kopovite',

celokrajné. Listeny árkovité. Kalichy kosmate' s pýitými

ostny. Koruny bložluté. Koen 1 roní. Na suchých ro-

lích, úhorech. Srp. Zá. C. roní. S. annna.

Pesleny 6— 12kvte'. Prut vstoupavý, chlupatý, tuhý,

1 st. zvýší. Listy apíkate, obdýln kopovite, vrubo-

vané pilované; hoejší vejité, zakoníte, celokrajné. Lis-

teny kratší pesleníjv, vejité, celokrajné, osinaté. Kalichy

chlupaté, se žlutými, holými ostny. Koruny žlutavé, uvnit

hndoervené, árkované. Koen mnoholetý. ISa suchých pa-

horkách, pomezních cestách. n. Srp. C. pímý. S. erecta L.

5. Pesleny z vtvitých stopek složené. Viz Ballota. 254,

Vesleny z sedavých kvtv složené. 6.

6. Listy sedavé, aneb jen dolejší krátce apíkate; srdité, ko-

povite, vrubované pilované, pýité ; hoejší poioobjímavé.

Prut pímý, vztýený, 1 — 2 st. zvýší, se šttinovítými,

na dol obrácenými vlasy, prostý, asto ervenavý. Pe-
sleny 6— 12kvté. Kališní zuby šídlovité, ostnité. Ko-

runy 2krát delší kalicha, nachové, s plamatým dolejším

pyskem. Na vlhkých místech, rolích, v mokrých houštích.

c. Zá. . bahní. S. palmlris, L.

Poznám. Píbuzný istec podezelý : Listy patrn a-
píkate. Svou tmavjší barvou koruny a chudokvtými,

vzdálenými pesleny podobá se istei lesnímu. S. ambigua.

Listy znan apíkate, nanejvýš hoejší sedavé. 7.

7. Pesleny Gkvté. 8.

Pesleny mnohokvté. 9.

8. Koruna daleko delší kalicha, špinav nachová; dolejší

pysk krvav tený. Kalichy zkivené, barvité; zuby ší-

dlovité, ostnité. Listy vejité srdité, zakoníte, pilované,
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chlupaté, tmavozelené: listeny kopovilé. Pesleny z ásti
hezlisté. Prut 1'/^—2 sir. zdélí, chlupatý, u vrchu roz-

vtvený, žláznalý
;

poskytuje vlákna ku pedení, jako len.

V mokrých a stinných lesích, v bahnitých pasekách, n.
Srp. C. lesní ; Medrunicc vonná. S. silvatica. L.

Koruna ledva delší než kalich, malá, bledé ervená. Kali-

chy chlupaté, s kopovitými, ostnitýini zuby. Listy vejcité,

srdité, tupé, vrubované, slab chlupaté. Pesleny 3—6kvté.
Prut slabý, jednoduchý, aneb od spodu vtvitý, V„ str,

zvýší, tuhými chlupy odný. Na úhorech, suchých rolích.

Cc. Zá. . polní. S. arvensis. L.

9. Celá rosthna hustou, bílou, kosmatou plstí pokrytá, beze

žlázek. Prut vlnatý, 1— 1
'/^ st. zdélí. Listy obdýlné,

vejit srdité, vlnate : hoejší kopovité, sedavé. Hoejší
pesleny velmi husté, tém klas psobící, 40— 50kvté.Ka-
lišní zuby vejcité, konité, ostnité. Koruny malé, nachové.

Ve všech, pi plotech. Cc. Srp. C. nmecký. S. germanica.

Rostlina zelená, nahndlá, mén chlupatá. Prut chlu-

patý, nahoe žláznatý, 2— 3 st. zvýší. Listy vcjit srd-

ité, konité, pilované, širší než u pedcházejícího. Zuby
kalichu tupé, králce osinaté, na špici nahndlé , široce

kopovité, nestejné, 3 hoejší vtší a širší. Koruny špi-

nav krvavé. V horských lesích, pohoích, suchých po-
lohách. Cn. Srp. C. horní. S. alpina, L.

271. Teucrium. Gamander. Ozanka.

Korunní trubka krátká, bez kroužku. Hoejší pysk

hluboce 2dí!ný, jeho cípy leží na dolejšku dolejšího

pysku, lakže tento 5dílný vypadá; tyinky vynikají

pres poltu hoejšího pysku. XIV. 1.

1. Listy hluboce v árkovité cípy rozdlené. 2.

Listy nejsou pes polovici. 3.

2. Listy Sklané, 5 nerozdlenými laloky. Kvty žluté. Viz

Ajuga. 253.

Listy dvojnásobn protisené. Koruny bled nachové,

se žlutavým, ern teným hrdlem. Kvty po 2— 6 v pe-
slenech. Prut V., st. zvýší, od dolejška vtvitý, trochu

lepký. Na rolích, úhorech, kamenitých, suchých místech,

v Slezsku, Rakousích, Uhrích; n. Srp. O. hrozniková.

T, Boírys. L,
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3. Listy celokrajné, aneb jen maliko ke špici ozubené. 4.

Listy zubat vrubované, neb pilované. 5.

4. Listy celokrajné, árkovit kopovité, na rubu bloplstnaté.

Žlutavé kvty v hlavatých chocholíkách. Prut položený,

na špici vstoupavý, 3—9 palcv zdélí. Na suchých pa-

hrbkách, skalách, c. Srp. O. chlumní. T. montanum. L.

Listy tém celokrajné, vejcit obdýlné, kosmaté, tqené,

drsné, žilnaté, sedavé ; dolejší užší a kratší, ke špici

trochu pilované. Kvty špinav žluté, nachov árkované.

Kalichy vejité, zvení i uvnit chlupaté, sedavé, jedno-

tlivé v úžlabikách. Prut pímý neb vstoupavý, neb ko-

Een položený, 1 — 1 V2 s^^* dlouhý. Koen plazivý, s bí-

lými bambulinami. Na výslunných prostorách; od Pešti a

Blehradu dol po Uhích. Kv. n. 0. Laxmanová.

T. Laxmanni.

5. Kvty ervené v úžlabikách neb peslenech. 6.

Kvty žlutavé v jednostranných hroznech; hrozny v úžla-

bikách. Listy apíkaté, srdité, obdýlné, vrubované, ra-

pavé, pýité, trochu lepké, odporn pavé a hoké. Prut

do 2 st. zvýší, pímý, chlupatý. Pi plotech, v horách;

v Chorvatsku, c. C. pavá. T. Scorodonia,

6. Listy na dolejšku klínovité , v apík soužené, vezan
vrubované, trochu lesklé, tuhé. Prut chlupatý, oblý, po-

ložený. Listeny pilované neb celé. Kalichy ervenavé,

chlupaté. Kvty stopené, po 2— 4, v úžlabikách, na-

chové, zídka bílé. Na suchých, luních pahorkách. Cc.

Za. O. Kalamandra. T. Chamaedris. L.

Listy sedavé, obdýlné, kopovité, hrub pilované, pýité.

Prut vztýený, kosmatý, y^— ^ st. zdélí, s krátkými list-

natými výhonky na dolejšku. Kalichy kosmaté, po 2— 3

v úžlabikách, stopené, asto i po 4 v peslenech ; ko-

runy bledé nachové. V píkopech, pi rybníkách. c. Srp.

O. bahní. T. Scordium. L,

64. Yerbasceae. Diviznovité.

272. Verhascum. WoUkraut. Dwhna.

Koruna kruhovitá, s Sdílným, tém stejným pokra-

jem; 5 trochu nestejných tyinek. Tobolka na špici
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2klapená. Rostlina vlnatá ; dlouhé kvtní klasy. V. 1.

Divizna ; Onuca ,• Divina ; Devina.

1. Koruna bílá. Prašníky ervenožluté. Klas vtevnatý. Prut

hranatý. Listy srdité, obdýlné, tém vroubkované , do-

lejší apikaté, hoejší sedavé, stídavé. Rostlina plsfna-

tjší i hroznaléjší než Verb. Lichnitís. V Ifclii: n. c.

D. bílá. V' album. íflónch.

Koruna žlutá ne Halová. Listy obyejné vejité. 2.

2. Kvty v svazeckách po 3 neb více pospolu, hustý, kla-

sovitý hrozen psobících. 3.

Hrozny z jednotlivých, vzdálených, delších, Ikvtých sto-

pek složené. 12.

3. Koruna zvení zrzav brunátná, uvnit žlutoervená, k

trubce fialov skvrnitá; hoejší cípy velmi malé. Vlna na

tyinkách fialová, 3 dolejší tyinky na špici blovlnaté.

Listeny kratší než stopky. Kvty po 2— 4 v hroznech

svinutých. Listy na líci asto holé, na rubu kosmaté, s ce-

lou asto šikmo skroucenou špicí ; dolejší apikaté, dvoj-

násobn vrubované; hoejší sedavé, prost vrubované.

Prut nahoe vtvitý, asto ervenobrunatný, 3— 4 st.

zvýší. Okolo Pešti, Vácova. Kv. n, D. rezavá.

V. rubiginosum. W, K.

Koruna žlutá neb fialová. 4.

4. Dv delší tyinky málo ochlupené. Listy ponejvíc mén
neb více sbíhavé. 5.

Všecky tyinky vliíite. 9.

5. Listy vroubkované, dolejší obdýhi vejité , v apík sou-

žené, na líci pýité. na rubu slab šedoplsnaté; hoejší

sedavé, vejité neb piokrouhlé, s dlouhou útlou špicL

po obou stranách slab plsfnate. Prut vtvitými chlupy

plstnatý, u vrchu oste hranatý. Hrozen ídký, z od-

dálených, 3 — 5kvtých chomáv složený: kvty krátce

stopené. Tyinky nestejné ^ 2 delší tém holé, s obdýl-

nými prašníky, 3 kratší bled fialovou vlnou pokryté.

Rostlina u prosted mezi V. thapsiforme a nigrm. V Slezsku,

u Vratislavi. c. D. zvrhlá. V, adulterinum. Koch.

Listy mén více sbíhavé; neb jiné známky se neshodují. 6.

6. Listy až k nejbližším listm sbíhavé. 7.

Listy krátké neb polosbihavé. 8.
'

(15)
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7. Koruna tém nálevkovitá, */j.palce široká, sírožlutá. Ty-
inky nestejné: 2 delší s delšími prašpíky. Klas z malých

•chomá složený, pímo vztýený; stopky krátké. Listy

útle vrubované, s ídkou žlutavou plstí. Prut 2— 5 st.

zvýší. Korunní cípy obdýlné, tupé U silnic, na výslunných

místech, v lesích. Cc. Srp. (VerbascumThapsus, Schrad. Verb.

Schrad. Mey.) D. obecná. F. Thapsus. Lin. dle Wahl. a Fries.

Koruna kruhovitá, 2— 3krát vetší; cípy opak vejité,

zaokrouhlené. Tyinky nestejné ; 2 delší hole, s obdýlnými

prašníky, 2krát zdéli prašníkv. Koruna tmavožlutá. Hro-
zen obyejn hustý, jen zídka na dolejšku petržený

:

stopky velmi krátké. Listy vrubované, hustou žlutavou plstí

pokryté. Na písitých, kamenitých , neúrodných piidách.

vysokých úlehlích. c. Srp. (Verb, Thapsus. Koch. Syn).

D. velekvtá. - V. thapsiforme. Schrad.

8. Prašníky 2 delších tyinek obdýlné, jejich nitky hole,

2krát zdélí prašníku. Koruna kruhovitá. Klas obyejn je-

den, dole peiržený : stopky krátké. Lisly vrubované, hu-

stou žlutavou vlnou pokryté; hoejší obyejné široké,

tém okrouhlé, náhle v útlou kopovitou špici pecháze-

jící. S pedešlou, však ideji. Cc. Srp. . D. sápovitá.

V. Phlomoides. L.

Všecky prašníky tém stejné. Koruna menší než pi
pedcházející. Obzvlášt v horkých místech. D, chlunmí.

F. montanum. Schrad.

9. Vlna tyinek bílá neb žlutavá. Dolejší listy v krátký a-
pík soužené. 10.

^
Vlna tyinek nachová neb fialová. 11.

10. Listy siln vrubované, na líci tém hole, na rubu plstí

poprášené, blošedé ; dolejší eliptin obdýlné, v apík
soužené; hoejší sedavé, vejité, dlouze konité. Prut u

vrchu vtvitý, pyramidáln lalnatý, 3— 4 st. zdélí. Ka-
lich bloplsfnatý, koruny jasn žluté, ledva poloviní délky

od V. thapsiforme. Tyinky blovlnaté. Na suchých pa-

hrbkách a písinách. Cc. Srp. D. knotovkovitá.

V. Lychnitis. L.

Listy slab vroubkované, vejité, sedavé; dolejší tém
apíkaté, na rubu hust vlnaté, plsnaté. Prut vtvitý, 3—

4

st. zdélí, pod plstí nachový, zcela listy pokrytý, hust
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plsfnatý. Listeny dlouze konité, Kališní cípy árkovité,

špiaté. Koruna žlutá, s tém vykrouženými cípy. Ty-

inky 'vlnité, 3 hoejší zcela, dolejší jen u prosted blo-
vlnité. Celá rostlina plstí bílá. V Šomodské a Saladske

stolici. n. Cc. D. bloplsfnatá. V. floccosum. W. KU.

11. Listy vrubované, na líci tém holé, tmavozelené, na

rubu plsfnaté; dolejší pri-itní listy obdýln vejité, na do-

lejšku srdité, dlouze apíkaté; hoejší vejit obdýlné.

Prut 2— 4 st. zdélí, vtvitými chloupky potroušený, na-

hoe oste hranatý , s prodlouženým hroznem. Koruna

tmavožlutá. Nitky purpurové, vlnaté. Stopky 2krát zdélí

kalicha. V houštích, pi plotech, u cest. Cc. Srp. D,

erná, V. nigrm. L.

Listy vrubované, polosbíhavé, plsfnaté; hoejší obdýlné,

konité. Prut nahoe oste hranatý. Hrozen z Skvlých

chomá složený. Koruna žlutá. Nitky nachov vlnaté;

prašníky stejnotvárné. Stopky zdélí kalichu. Rostlina

uprosted mezi V. nigrm a Thapsus. V. Slezsku. c.
Srp. D. kopení. V. coUinum. Sclirad.

12. Koruna fialová. Prut vztýený, pýitý, chudolistý, je-

dnoduchý, 1 '/->— 2 st. zvýší. Listy na líci lesklé, na rubu

pýité; dolejší apíkaté, vejité, vrubované, na dolejšku

široké. Na travnatých krajích lesfiv. Cn. Cc. D. bru-

nátná. F. phoeniceum. L.

Koruna žlntá , zídka biavá. Prut vztýený, l^o—

2

st. zdélí. Listy holé, dolejší obdýln chobotnaté. Kvtní

stopky a kalichy stopenými žlázkami poseté. Prašníky

stejnotvárné; dv delší tyinky jen na dolejšku, 3 kratší

pak veskrz fialové vlnaté. Na cestách , krajích zákopu,

na výslunných kamenitých místech. Cn. Cc. D. ervíkova.

V. Blattaria. L.

65. Solaneae. Lilkovité.

273, Atropa. Tollkirsche. Rulik.

Koruna zvonkovitá. Tyinky zastírají hrdlo, ii vrchu

i s cnélkou skivené. Plod 2pouzdrá rnalvice. V. i.

Lulák: Psinkv.

Listy vejité. celokrajné, široké, konité, krátce apí-

katé, trochu dužné. na žilách pvité. Prut bylinný. 3—

4

(15^0
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st. zvýší, tlustý , lesklý , hndoervený , nahoe vtvitý.

Stopky úžlabíné po 1— 3, žláznat ovlášené. Koruna

špinav fialová, hnd árkovaná, s krátkým, vyvráceným

pokrajem. Malvice kulatá, dív zelená
,
pak ern modrá.

Na výslunných lesních polohách, v pasekách. n. Oc. R.

zlomocný. A. BeUadonna, L.

274. Durata. Stechapfel Durman.

Koruna nálevkovitá s Slaloným asnatým pokra-

jem. Tobolka 4pouzdrá, 4klapená. V. 1. Svinské

jablko.

Koruna bílá, veliká, asnatá, v rozsochách prutu; kvty
jednotlivé , stídavé , krátce stopené. Tobolky veliké,

trnité , zelené , mnohosemenné. Listy okrouhle vejité,

holé, do uhlu aneb chobotu zubaté. Prut do 4 st. zvýší,

jednoduchý neb vtvitý ; hoejší vtve listm vstícní. Pi
plotech, u zdí, silnic, na píkopech. n. Zá. D. obecný.

D. Stramonium, L.

Koruna lilaková, bled modrá. Tobolky trnité, vztý-

ené, vejité. Listy vejité, tém srdité, holé, hranat

zubaté. Prut nachový, jako i žilky listv a kalichy, blo-
skvrnitý. Podobný pedešlému , však vtší. V jižních

Uhích. n. Zá. D. lilakový. D. Tatula. L.

275. Hyoscyamus. Bilsenkraut. Blin.

Koruna nálevkovitá s Slaloným, trochu nestejným
pokrajem, žilkovaná. Tobolka 2 pouzdra, pokrývkou
opatená. V. 1.

1. Listy apíkaté, tém okrouhle vejité, tupé, hranat zu-

baté. Koruny blavé neb bledožluté , sedavé neb sto-

pené. Prut nižší a mén vtvitý než pi následujících.

V Štýrsku. B. bílý. H. albus. L.

Listy sedavé, polosbíhavé neb objímavé, Kvty sedavé 2,

3. Prut vztýený, nahoe vtvitý, 2— 3 st. zvýší, kosmatý

a lepkav chlupatý. Listy vejité , obdýlné , chobotnat
protisené , kosmat lepce chlupaté; nejdolejší apíkaté,

prutní poloobjímavé. Kvty jednotlivé , sedavé v lížla-

bikách. Koruny bložluté , s halovou sítí , žilkované.

Tobolky, na dolejšku bakovité, nahoe nabrané, v jedno-

stranný klas sestavené. Tyinky dole chlupaté, s fialo- I
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vými prášníky. Na zboeništích, u zdí ; Cn. Zá. B. erný.

H. niger. L.

Prut jednoduchý pýitý, do 1 st. zvýší. Listy sedave',

polosbíhavé, plitkými choboty zubaté, te'm hole'. Kvty
menší, bledžlute', v úžlabikách, však nikdy v klas ne-,

sestavené. Rostlina 1 roní, žlutozelená. Na rolích (Hyosc.

niger /5 annuus.) B. rolní. H. agrestis. W. K.

Pozn. Píbuzný Blín bledý: Listy objimavé, rohaté,

hranat zubaté. Koruny bledožluté, jednobarevné, nežil-

naté. H, pallidus.

276. Lycium. Bocksdorn, Kustovnice.

Koruna trubkovitá ; hrdlo vousami tyinek zavené.
Malvice 2 pouzdra, mnohosemenná. V. 1. ervený trn.

Pruty bílé, devnaté, položené, trnité. Listy kopovité.

Kalichy 2—3 laloné. Koruny uvnit bled ervené; ty-

inky zdélí pokraje koruny; malvice vejité, žlutoervené.

Ke. V Uhích, Morav. Cc, Srp. K. barbarská.

L. barbarm. L.

277. NicoHana. Tabák. Tabák.

Koruna nálevkovitá s 5laIoným asnatým pokrajem.

Tobolka na špici 4klapená. V. 1. Dohán. Bašák.

1. Koruna s 5konitýnii cípy; hrdlo bahkovit nadmuté. 2.

Koruna s tupými, zaokrouhlenými cípy, žlutozelená. Listy

apíkaté, vejité, celokrajné, žlutavé. Prut 2—3 st. zvýší.

Korunní trubka válcovitá, 2krát zdélí kalicha. V Uhích.

c. Srp. T, prýzlový; Prýzl. JS. rustica. L.

2. Listy obdýln kopovité, dlouze konité. Prut 3— 6 st.

zvýší. Koruny ržové. V Uhích. c. Srp. T. dohán.

IS. Tabacum. L.

Listy vejit kopovité, na dolejšku ušetnaté, sbíhavé.

Jako pedcházející. (Nicotiana macrophylla; Spr.) T. ši-

roký. N. latissima. MUL

278. Physalis. Judenkirsche. Mochyné.

Kalich 5zubý. Koruna kruhovitá. Tyinky k sob
chýlivé. Malvice 2chlopní v nadmutém kalichu. V. i.

Židovské tešn; Psí višn; Židoviny; mccliuka;
moská višn; liší jablíko.
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Listy vejcité, po 2, celokrajné, konité, tém srdité.

Prut bylinný, z dola vtvitý, vztýený, 1— 1 '/^ st. zvýší.

Kalichy v as zralosti nadmuté, žlutoervené. Koruna

špinav bílá. Malvice ervená. V lesích , hájích , vini-

cech. Kv. Srp. M. baborolka. Fh. Alkekengi. L.

279. Scopolina. Visalka.

Koruna trubkovité zvonitá, 51aIoná. Tobolka pri-

okrouhlá, na dolejšku obíznute pukavá. V. 1.

Prut 1 st. zdélí, píobiý, vztýený,' vidlinat vtvitý,

ve dv prosté vtve rozdlený. Listy ovální, celokrajné,

holé, trochu apavé, apíkaté, na prutu jednotlivé, pod
rozsochami po 3, na vtvích po 2. Kalichy nadmuté.

zvonkovité , hladké, dlouzestopené , visuté, jednotlivé;

stopky tenké. Koruna hndo^rvenavá , uvnit zeleno-

žlutá. Cnlky odpadavé. Tobolky kížem árkované, pio-
krouhlé, na dolejšku kolem pukavé. V Krajinsku, Slezsku,

Uhich. Dub. Kv. (Scopolia carniolica, Jacq. Hyosc. Sco-

polia, L.) V rulíková. S. afropoides. Schuk.

280. Solanum. Nachtschatten. Lilek.

Koruna kruhovitá. Prašníky v homoli skupené, na

špici dírkou pukavé. Plod malvice. V. 1.

1. Prut devnatý, oblounatý, pnivý, 3— 4 st. zdélí, asto

pimodralý, vtvitý. Listy vejit srdité, hoejší šípo-

vité neb ušetnaté. . Kvty v rozevených chocholíkách:

chocholíky listm vstícní. Koruny fialové, na dolejšku

s 10 zelenými skvrnami. Malvice ervené. V houštích,

na vlhkých místech, pi rybníkách. c. Srp. L. sladko-

hoký; potmchuf; psí víno. iS. Dulcamara. L.

Poznám. 1. Lilek skalní: prut vztýený; listy vej ité,

celokrajné; hrozny chýlivé, visuté, málokvté, vidlinaté.

S. rupestre. Schm.

2. Lilek devnatý: listy chlupaté. Kvty jako pí
pedešlých. (Dulcamara marina). S. lignosum. Rayi.

Prut bylinný. 2.

2. Listy jednoduché. 3.

Listy nestejn speené. Koen hlíznatý. Pstovaný v mno-
hých odrdách. n. c. Brambor; zemské jablko

;
jablíko;

zemák; zemák; zemják; zemce; zenia; krumpel; krum-
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polec^ krompach; grumbír; grumbolec ; bobal; kobzola

:

švábka ; baudúrek ; budka
;
griíl ; šupák. 5. tuberosum, L.

3. Listy celokrajné, holé, vejité, vodorovn odstávavé, Pruly

oblé , holé. Stopky nitovilé , chudokvté. Vrcholíky i

s ovocem vztýené odstávavé. L. Dilleniv.

S. Dillenii. Sc/mlf.

Listy mén více zubaté neb vrubované. 4.

4. Maivice erné (nkdy však i ervené). 5.

Malvice jiné barvy. 6.

5. Prut trochu bodlavý ; bodliny ku spodu skrivené ; v-tve

mkkooslnité. Listy vejité, rohaté, tém holé; apíky

sbíhavé a proto vtve 4hranné. Hrozny stojí pod listy.

Koruny bílé; prašníky žluté. Malvice ku spodu skrivené.

V Halii, c. Srp. L. židovský. Solanum judaicum.

Prut vztýený, vtvitý, \'o — 3 st. zvýší. Listy vej-

ité, routovité, vykrajovan neb chobotnat zubaté, mén
více holé. Kvtní stopky na špici ztluštné, dol se-

hnuté. Koruny male , bílé. Malvice zvící hrachu. Na

rolích, zahradách, pi zdech, plotech. Cn. Ríj. L. erný.

S. 'nigrm.

a. genuinum : útle chlupatý. Listy chobotnat zubaté.

Malvice erné. S. nigrm^ Koch, Srp.

/j. humile : nízký, tém holý. Listy celokrajné neb

vykrajovan zubaté. Malvice zelenožluté. Viz Solanum

humile, Bernh.

y. miniatum: chlupatý neb slab kosmatý. Listy cho-

botnat zubaté. Malvice ervené. Víz Solanum miniatum.

6. Malvice ervená. Listy málo chlupaté, tém holé, vej-

ité, vykrajované. Hrozny tém v okolíkách, stopkaté,

mimo listy. Vtve šttinat pýité, zubat hranaté. V Uhích.

L. ervený. S. miniatum. Bernh,

Malvice žluté, hndé neb zelené. 7.

7. Vtve holé, zubat hranaté. Prut nízký, rozložený. Listy

vejité , tém vykroužené , hoejší celokrajné. Hrozny

tém v okolíkách , mimo listy stopené. Malvice malé,

zelené. V Uhích. L. nízký. S. humile. Bernh.

Prut a vtve chlupaté neb plsfnaté. 8.

8. Listy rohat zubaté. 9.

Listy tém celokrajné
,

jen na dolejšku vykrajované,
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písfnal pýrilé , ledva 1 palce zdélí. Chocholík chudo-

kvtý; obyejn jen 4, zídka 5 barvitých malvic. V Uhích.

L. Kitaibelv. S, Kitaibeli. Sch,

9. >Ialvice žlutá. Hrozny te'm v okolíkách, mimo listy

stopecné. Listy kosmaté, pýité, vejcité. Vtve oblé,

chlupaté ; X. kosmatý. S. mllosum, L.

Malvice žlutavá, pozdji ernohndá. Kvty v chocho-

líkách trochu naklonných, žlutavé; chocholíky chudokvté.

Listy kopovit vejcité, chlupaté. V Uhích. L. žlutý.

* S. flavum. Kit.

66. Boragineae. Piplovité.

281 , Anchusa. Ochsenzunge. Pilát.

Korunní trubka píníiá neb skivená, s plocho kle-

nutými šupinami, které hrdlo koruny zavírají ; 4 volné,

dole vyhloubené tvrdky. V. 1.

1. Koruna žlutobílá. Kalich Sklaný, zdélí korunní trubky,

v as zralosti nadmutý, pevislý. Klasy jednostranné;

kvty trochu vzdálené. Listeny kratší než kalichy. Listy

trochu vlnité, brvité, tené, šttinaté, árkovit kopovité.

Na luních pohrbkách; v Sremsku. P. hlinožlutý.

A. ockroleuca.

Koruna modrá neb jinobarvá. 2.

2. Listy árkovit kopovité. 3.

Listy obdýln kopovité. 4.

3. Listy vykrajovan zubaté, vlnité, poloobjímavé, blošt-
tinalé. Prut vztýený, ponejvíc jednoduchý, 1 st. zdélí.,

bílými, tuhými šttinami posetý. Patrné šupiny ili klapky.

Kalichy i po odkvtu vztýené. Koruny bled modré,

» uvnit ervenavé , s nestejnými cípy , trubkou uprosted

v kolénko sehnutou. Na rolích. c. Srp. (Lycopsis ar-

vensis, L.) P. rolní; Prlina. A. arvensis. M. Bieb.

Listy tupé , blochlupaté. Koen ervenohndý , více

vstoupavých, 3— 6 palc dlouhých prut ženoucí, které

na vrchu asto vidlinat rozdleny jsou. Kalichy Sdlné,

kratší než trubka korunní ; cípy árkovité. Koruny modré

neb fialové, s tém oteveným hrdlem. Semeno hrbaté,

nebrázdné. Kvty v jednostranných klasech, stechovite

na sob ležící. Na písitých neúrodných pahrbkách; v Uhích.

Kv. c. P. barvíský. A. tinctoria. L.
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4. Kalich 5dílný. Koruny tmav fialové, v hrdle purpurov
vousaté. Kvty vzdálené

; hrozny jednostranné, po páru
Listy tmavozelené, lesklé, tém chrastav šttinaté, k obmakoncm soužené. Prut asto do 2 st. zvýší; celá rost-
lina šttinatá. Na suchých trávníkách

; v jižních Uhích
Rakousích. P. vlaský. ^, .Ya/íco /.

'

Kalich 5klaný neb 5zubý. Korunní trubka pímá 5*
5. Kahch 5zubý. Koruna blankytná, menší než u pedchá-

zejícího. Kvty klasaté; klasy neb hrozny po páru, 21isté
Listy tém cárkovit kopovité, tém útlé zubaté, tma-
vozelené, chlupaté, však nikoli šttinaté. Prut 1— 1 V,
st zvýší. V Rakousích. Kv. P. lízkolistý. A. angv^dfolia.

Kalich Sklaný, v cas zralosti tém kulat vejcitý Ko-
runa fialová, s bílými, plsfnatými klapkami v hrdle, zídka
ervená neb bílá. Klasy jednostranné po páin. Listy ko-
povité, šttinaté. Prut do 2 st. zvýší, té.u vtvitý
latnatý, chlupatý s odstávavými chlupy. U cest, na su-
chých, neúrodných místech. n. c. P. lékaský.

A, officinalis. L.
282. Asperugo. Scharfkraut. Ostrolist,

Kalich 5klaný, s 2 zuby v každém chobotu. Ko-
runa nálevkovitá, s tupými , hrdlo zavírajícími šupi-
nami. V. 1.

j F

Prut hranatý, dlouze vtvitý, s kivými mkkými ostny
Listy obdýlné, zpedu širší, 2-3 blízko sebe sedící
s ostnitými šttinami po kraji a kýle. Kvty listm vstí-
cní, tém sedavé po 2—3. Koruny malé, purpurov
mode. Rostlina chytlavá jako svízel, položená. Na rolích
pi plotech. O. položený. A. procumbens, L.

'

283, Bessera. Srstnaka.
Kalich zyonkovitý, s nestejnými vezy, na doleišku

5hranny. Koruna trubkovit zvonkovitá, v hrdie
s 5 brvitýrai šupinami. V. i.

Prut na píd dlouhý, vztýený, oble hranatý, listnatý,
se srstí ku spodu obrácenou. Listy šttinat hákovité •

koenní obdýln kopovité, dbuze špiaté, celokrajné'
ploché, na rubu ješt více šttinaté, na pí dlouhé, palec
široké, v apík soužené; apík obroubený; hoejší ár-

16
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kovit kopovilé, na dolejšku objímavé, soužené, sbíhavé.

Hrozny volné, zavité, konení; stopky vas kvtu vztý-

ené, tén o polovici kratší než kalichy, pozdji chý-

livé a zdélí kalicha, bákovité, listenité. Kalich do po-

lou 5klaný, zvonkovitý ; cípy nestejné, konité, na do-

lejšku kýlnaté, proto kalich prismaticky 5hranný. Trubka

koruny válcovitá, na dolejšku 4hranná, u prosted zten-

ená, kratší než kalich : pokraj 5ušetný, zvonitý, delší

kalicha ; ušty piokrouhlé, odstávavé. Hrdlo otevené, 5

šttikami obsazené. Prašníky v trubce skryté. nlka ni-

ovitá. (Pulmonaria azurea, Bess. Pulmonaria austriaca,

Cl. Pulmon. angustifolia, L.) V Rakousích, Uhích, Cechách.

n. c. S. modrá. B. azurea. Schult.

284. Borago. Boretsch. Brutnák.

Koruna kruhovitá, s tupými vztýenými šupinami

v hrdle. Nitky 2ramenné, vnitní kratší nese pra-

šník. Prašníky v homoli skupené ; 4 volné, vydlené
tvrdky V. 1. Borák.

Listy eliptiné, tupé, a podobn prutu tuhými štti-

nami poseté, trochu dužné. Prut vztýený, vtvitý. Ko-
runa blankytná. Prašníky piernalé, celá rostlina drsná,

bodlavá. n. c. B. lékaský. B. officinalis.

285. Cerinthe. Wachsblume. Voskovka.

Koruna tém válcovitá, bez jazyk v hrdle. Pra-

šníky šípovité, na dolejšku spojené. Dvé 2pouzdré

volné tvrdky. Rosthna holá. V. 1. Voskovka Pr. Ho-
lica. Mlécka.

1. Listy ušetnat objímavé, celokrajné. 2.

Listy mnohem užší, delší; nejhoejší delší než kvty,
hust nad sebou ležící. Koruny žluté a fialové, špiaté,

trochu otevené. Cípy odkvetlého kahcha árkovit ko~
povité, trochu špiaté. Na Tatrách. V. horní. C. alpina. Kit,

2. Tupé, trochu otevené na špici, bakovité, zvonité, žlut

a erven stinkované, jen na kraji 51aloné koruny kratší

než kalich. Tyinky kratší než koruna. Listy v stáí na-
v v

modrale zelené, jazykovité. V jižních Uhích, Cn. Cc»

V. vtší. C. major, L.
v

Špiaté, zavené, tém do polou Sklané, žluté ko-
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runy, delší než kalich. Tyinky 4krát kratší než prašníky.

Koenní listy obdýlné, opak vejité, bloplamate'; listy

prutní široké, jazykovité, ušetnat objímave', sivé, modro-
zelené, pridužné. Prut vztýnný, 1 str. zvýší. Mezi obilím,

na krajích rolních, u cest. Kv. Cn. V. menší. C, minor. L.

286. Cynoglossum. Hundszunge. Uzanka.

Koruna nálevkovitá, s vztýenými, hrdlo z ásti

zavírajícími jazyky; 4 bodlavé, nahoe ploché tvrdky.

V. 1. Myšinec.

1. Koruna špinav ervená. Nažky obroubené, s šípovitými

mkkými listy. Listy siv plsSnaté, dolejší eliptiné. v a-
pík soužené, hoejší kopovit poloobjímavé. Prut vztýený,

2 st. zvýší. Hrozny jednostranné. U cest, pi veských plo-

tech. Kv. n. U. lékaská; Myšinec. C. officinale. L.

Koruna modrá. 2.

2. Listy kopisfovit, kopovité, lesklé, jasnozelené, neplsf-

naté, tém nahé, na rubu drsné, k dolejšku trochu chlu-

paté. Prut chlupatý. Hrozny roztracené. Kalich chlupatý.

Koruna modroervená, nevonná. Na stinných místech. n.
Co. U. lesní. C. sihaticutn. Smith.

Listy kopovité, plsfnaté neb po obou stranách drsné. 3.

3. Listy plsfnaté, hoejší vejit kopovité, srdité, objímave.

Cípy- kalichu vejité. Koruny rozestené, ledva delší než

kalichy, jasn modré aneb bílé a erven árkované. Na
lukách, u cest, v Uhích. Oc. Srp. (Cynogl. cheirifoliura,

Jacq.) U. peestá. C. pictum.

Listy po obou stranách drsné, ploché, tém sedavé,

vzdálen stojící. Rostlina sivozelená. Semena apavá. Ko-
runy namodralé. Prut nižší než pi U. lékaské. Na lesních

pahorkách, pi plotech ; v Uhích. Cn. Cc. (Cynoglossum

oíTicinale íi W. silvaticum.) U. Haenkova. C. Haenkei. Schult.

287. Eckinospermum. Igelsame. Jezanec.

Koruna repicovitá, s plochým pokrajem a ploše

klenutými šupinami, hrdlo zavírajícími. Tvrdky Shranné,

po kraji bodlavé. V. 1. Strošek.

Stopky kvtní vztýené; koruny blankytné; tvrdky

dvma adami šípovitých, mkkých ostnv obsazené. Listy

kopovité, piléhav chlupaté. Prut vztýený, 1 str. zdélí,

16 *



364 Piplovité.

nahoe vtevnatý. Rostlina hedbávitými šedými chlupy

posetá. Na zdech, stechách, místech kamenitých. Kv. n.
i v.jeseni. (Myosotis Lappula, L.) J. obecný. E, Laputa. Lehm.

Stopky ohnuté ; tvrdky jednou adou šipovitých ostnv

obsazené. Listy kopovité s odstávavými chlupy. Prut od

stedu vtvitý. Na kamenitých, výslunných lesních pa-

hrbkách. n. (Myosotis deflexa, Wahlenb.) J. skivený.

E. deflexum, Lehm.

288. Echiufu. NaiterJwpf. Hadnec.

Koruna nálevkovitá, s šikmým, tém 2pyským po-

krajem, bez jazyk. Prašníky ovální, volné ; 4 volné

tvrdky na rovném Shranném teri. V. 1. Liší ocas;

vlí ocas; žebrák; panská láska.

1. Listy kopovité. 2.

Listy cárkovit kopovité. 3.

2. Koruny dív ržové pak fialové, ideji bílé ; korunní

trubka kratší než kalich. Tyinky sehnuté, na kraji ko-

runy položené. nelka na špici rozeklaná. Listy kopo-

vité. Prut 1— 3 st. zvýší, drsný, šttinatý. Na rolích,

úhorech, Cn. Zá. H. obecný. E, vulgare. L.

Koruny fialové, árkované, chlupaté; trubka kratší než

kalich. Tyinky holé, zdéií koruny. Cnlka chlupatá, hro-

zny dlouhé. Listy tém vstícní, hákovité; hoejší na

dolejšku srdité, objíniavé. Pruty volné, velmi vtvité,

hákovité. V Rukousích, Uhích. n. íj. H. fialový.

E. molaceum.

3. Koruna karmazínová, tém pravidelná. Klas konení,
1—2 st. dlouhý, z krátkých hroznv složený. Prut vztý-

ený, 3—4 st. vysoký, hákovitý, podobn listm. V ji-

žním Rakousku, Uhích. n. H. ervený. E, rubrum.

Koruna bílá, nkdy naervenalá neb namodralá, tém
pravidelná. Klasy skrácené; kvty stechovit na sob
ležící. Tyinky 2krát delší než koruny. Kalichy tém
bodlavé, velmi drsné, žlut chlupaté. Prut vztýený, asla

pes 6 st. zvýší, blochlupatý, jakož i listy. Listy št-
tinaté, drsné, dolejší žilnaté, trochu pitloustlé. U cest,

kamenišf; v Rakousích, Uhích. c. Srp. (Echium altis-

simum) H. italský. E. italicum.
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289. Helioiropium. Sonnenioende. Otonik.
Koruna epicovitá, 5klaná, s malými zuby mezi cípy.

Hrdlo rasnaté stažené. V. 1.

Prut pímý, bylinný. Listy mkké, sivozelené, apíkaté,

vstícní, plsCnaté, apavé, celokrajné, vejcité. Dolejší klasy

obyejn jednoduché, hoejší po páru, zpt svinuté. Kvty
bílé, jednostranné. Na výslunných místech; v jižním Ra-

kousku; v Uhích na píscinách. Cc. Zá. 0. evropský.

H. europaeum.

290. Liihospermum. Steinsame. Kamejka,

Koruna nálevkovitá, s 5 krátkými šupinami v oteve-
ném hrdle; 4 volné tvrdky va plochém teri. V. 1.

Vrabí semeno. Kamýka.
1. Koruna blankytná, pozdji nachoervená, s bílou hvz-

dou, 2krát zdélí kalichu. Kalich cervenavý; cípy velmi

úzké. Kvty v dvojitých hroznech. Listy kopovité, špi-

até, bezžilné.

Kvtní pruty vztýené; neplodné pak položené, kore-

nivé, rozložené. Koen devnatý. Nažky hladké. Na

lesnatých chlumech. Kv. u. K. fialová.

L. purpureocoeruleum.

Koruna bílá neb žlutavá, sotva delší kalicha. 2. •

2. Koruna špinav žlulá. Tvrdky hladké, lesklé, bílé, tvrdé

;

5 šupin v hrdle. Listy široké, kopovité, žilnaté, trocha

konité. Prut velmi vtvitý, hust listnatý, 1 — 2 st.

zdélí. Na neúrodných místech, u cest , v houštích. Kv.

n. K. lékaská. L. officinale, L.

Koruna žlutobílá, ídce namodralá, bez jazykv. Tvrdky

apavé, hndé. Listy jazykovité, árkovit kopovité, hed-

bávit šedé. Prut Vo— 1 st- zvýší, jednoduchý neb vt-
vitý. Koen erven barvivý. Na rolích , úhorech. D.

Kv. (Rhytispermum arv. Wim). K. rolní. L. arioense. L.

29 i, Lyropsis. Krummhals. Piplá*

Koruna nálevkovitá, epicovitá ; hrdlo vncem chla-

pv neb malými drsnými šupinami obsazené ; 4 volné,

vydlené tvrdky na ploše klenutém teri. V. 1.

Prut položený. Koruna sotva delší kalichu, tmav fia-
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lová. Kalichy v as zralosti nadmuté, odvislé. Na poli

;

u Vídn; v Cechách. Cn. Cc. P. nadmutá (Nonnia).

/;. xiesicaria. L.

Prut vztýený, ^/q— 1 st. zdéií, prostý. Kvty je-

dnostranné', delší než kalichy. Koruna hndoervená
;
po-

kraj zdélí trubky; trubka 5hranná, s 5 punkty na do-

lejšku, a 5 nachovými šupinami. Kalichy nadmuté, od-

vislé. Listy kopovité , s pitlaenými chlupy, podobn
pedešlé celokrajná. U cest, na písitých místech. Kv.

n. (Nonnia pulla, De C.) P. osmahlá. L.pulla. L.Matt.

292. Maitia. Mattie. Kosmaiec.

Koruna trubkovit nálevkovitá: trubka hranolit

5hraniiá ; cípy poknijní árkovité; vykroužené šu-

piny v hrdle; prašníky nad n vynikající; tvrdky

kídlaté. V. 1.

Prut jednoduchý, vztýený, 1 st. zvýší, na špici bráz-

dný. Listy kopovité , šedozelené
,

pýité , celokrajné,

vztýené. Kvty v hroznech, po 10—20, odvislé, po-

zdji pímé, žlutoervené, s nachovými šupinami ; hrozny

v okolík sestavené. Kalichy kosmat vlnaté, 5dílné, s ár-
kovit kopovitými, tupými cípy. Koruna s krajem Sdíl-

ným, cíny árkovitými, tupými. Na písitých pahrbkách
;

v Banálu. Dub. Kvt. (Cynoglossum umbellatum). K. oko-

Jinatý. M. umbellata. SchuU,

293. ' MyosoUs. Mauseohr. Pomnnka.

Koruna nálevkovitá neb repicovitá s ploše klenu-

tými šupinami, které hrdlo zavírají ; 4 volné tvrdky*

V. 1. Vranní oko; Žabí oko; Zuzanka; Nezabudka.

1. Kalich s pitlaenými chlupy, trávozelený, v as zralosti

otevený, zvonitý, dlouze stopený. Tvrdky po kraji

.
hladké. 2.

Kalich s odstávavými , u spodu s hákovitými chlupy,

šedý. Tvrdky hladké neb apavé. 3.

3. Kalich 5 zuby. Cnlka zdélí kalichu. Koruna rozliné

velikosti, vonná neb nevonná, dív ržov pletní, potom

blankytná, ideji pouze ržová neb bílá. Prut hranatý,

^2—2 st. zdélí. Listy obdýin kopovité , trochu kon-

ité. Koen šikmý, plazivý. Na vlhkých místech, lukách.



Piplovité. 367

Kv. c. P. bahní; Nezabudka; Zuzanka-, Žabí oko,

]}/. palustris. Wither.

Kalich 5klaný. nlka velmi králka. Koruna vždy

malá. Hrozen velmi dlouhý. Prut oblý. Listy koenní

jazykovité; dolejší prulní cárkovit obdýlné, pítupé. Ko-
en vlásenitý, letní. Pi píkopech, bažinách. c. Zá,
P. trsnatá. M. cespilosa. Schultz.

', 3. Tvrdka Shranná , apavá ; korunní trubka 4hranná jako

pi Anchusa ; koruna blankytná s bílou hvzdou. Kalich

5dílný, delší než stopka: cípy velmi tupé, tém kopi-

sCove', bíle chlupaté. Listeny cárkovité. Hrozny po páru,

nahé. Listy obdýlné kopovité , konité : hoejší sedavé,

tém ostnit zubaté; dolejší apíkaté. Prut pímý, lat-

natý, 1 — 2 st. zvýší, tup hranatý. Pi plotech ; v Uhích,

Halii. n. c. (Anchusa Barrelieri). P. tupá.

M. ohtusa. W. Kil.

Nažka hladká, neb na kraji útle pilovitá. 4.

4. Prut chudokvtý
,

jednoduchý; hrozny asto jen 2— 3-

kvté. Kalichy plsfnaté. Koruny veliké, blankytné. Tvrdky

Irochu hladké, na kraji útle pilované. Listy šedozelené,

trochu tuhé. Výška 1—4 palce. Na bolech ; na Snžce,

Krkonoších; Kv. n. (Myosotis tergloviensis). P. trpa-

sliná. M. nana. Vili.

Prut kvtnatjší, aneb jiné známky se neshodují. 5.

5. Stopky dolejších kvt zdélí aneb i delší kalichv. 6.

Stopky dolejší zdélí aneb kratší kalichv. 9.

6. Hrozny 5— lOkvté, na dolejšku listnaté, tak že dolejší

kvty jsou úžlabiné. Stopky mnohem delší kalich, zpt
vyvrácené. Kalichy hluboce 5klané, chlupaté. Koruny

bled modré. Listy prutní obdýln kopovité, špiaté.

Rostlina zelená, rozvláíte vtvitá, brzo vadnoucí, podobná

Pupkovci (Omphal. scorpioid.) Koen vlásenitý , dol
sloupavý. V stinných houštích. Kv. n. (Myos. sepium,

Schultes). P. rznokvtá. M. sparsiflora, Mikan^

Hrozny hojnokvté, bezlisté. Koen šikmý. 7.

7. Pokraj koruny ploše rozestený. Kališní cípy v as zra-

losti k sob schýlené. Koruna obyejn veliká, blankytná.

Kalichy hluboce Sdílné, s odstávavými chlupy. Stopka

trochu delší než kalich. Prut V2— 1'/> st. zvýší. Rošt-
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lina chlupy šedolesklá. Y lesích, Kv. c. P, lesní.

M. silvatica. Ehrh. Hoffm.
Pozn. Píbuzná Pomnnka podhorní : nižší ; hrozny

kratší ; chlupy hustší. Listy kopovité, trochu tupé a drsné,

na dolejšku Sžilné. Koruna tmavomodrá. Na holech,

v Korutanech, Uhích, echách, Slezsku. M. alpestris. Schni.

Pokraj koruny vztýený, a proto koruna poddutá. 8.

8. Kalich 2— 3krát kratší než stopka, zcela zavený, hlu-

boce Sdílný, odstávav chlupatý. Koruna bledší a méné
význaná než u Ž. lesního. Listy obdýln kopovité, hust
chlupaté, šedé. Pruty nejvíce trsnaté, 1—l*/^ st. zvýší.

Na rolích, zahradách. Cn. Srp. P. stední.

M. iniermedia. íAnk.

Kalich dolejších kvlv asi stopky zdélí, trochu ote-

vený, tém 2pyský, 5klaný, odstávav chlupatý; hoejší

stopky velmi krátké. Koruna velmi malá, modrá. Listy

šedé, s píníými chlu-py. Prut ^/g— 1 st. zvýší^^ Pi
plotech, násypech, travnatých pahorkách. Dub. Cn. P.

draslavá. M. hispida. Schlechtendal.

9. Koruna zprvu jasnožlutá; trubka zdélí kalichu; pozdji

modrá s prodlouženou trubkou, zídka až do konce žlutá.

Kalich hluboce 5klaný, v cas zralosti zavený, chlupatý.

Stopky kralsí než kalich. Hrozny stopkaté. Listy šed
chlupaté, mimo to po kraji jednotliv dlouze brvité. Prut

'/^ st. zvýší. Na krajích rolí, v úhorech, houštích. Kv.

n. P. strakatá. M. versicolor. Pers,

Koruna hned zpoátku modrá. Ip.

10. Stopka tém zdélí kalichu. Žluté patrné klopky v hrdle

koruny. Viz výše M. hispida 8.

Kalich tém sedavý, hluboce Sklaný, v cas zralosti

homolovit zavený, chlupatý. Koruna velmi malá , ble-

domodrá , s nepatrnými pimodralými klapkami. Hrozny

dole listnaté. Listy na rubu háckovit chlupaté. Pruty

asto trsnaté, 3—9 palcv zdélí. Rostlina šedá, hust
chlupatá. Na rolích, úhorech, píscinách. Dub. Cn. hojn.

P. tuhá. M. stricta. Link,

294. Omphalodes. Gedenkmein. Pupkovec.

Koruna epicovitá, s šupinami v hrdle; 4 tvrdky,

u vrchu vtlaené. V. 1. Pupenka.
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Koenili listy srdité, vejcité. Kvtní pruty hroznité,
neplodné, pak plazivé. Koruny jasn blankytné', s bílým
hrdlem, kruhovité. Obyejn 1 tvrdka

, po kraji zubatá.
V lesích uherských, chorvatských. B. Dub. P. jarní.

O. vrna. Mónch.
Dolejší listy kopistovité, hoejší kopovité, pídrsné.

Stopky úžlabiné, I kvte, v cas zralosti sehnuté. Pruty
položené, nahoe vidliuaté, posléze mnohovelvé, slabé,
do 1 st. zvýší. Koruny bled blankytné. Na výslun-
ných místech, v pasekách, lesích. Dub. Kv. (Cynoglos-
sum scorpioides L.) P. žabiky. P. pomnnkovitá.

O. scorpioides. Lehm.

29o. Omosma. Lotwurz. Ruménice.
Koruna zvonkovitá, bakovitá neb válcovitá, s ote-

veným hrdlem; 4 hTdky. V. 1.

1. Koruna válcovitá, 2.

Koruna bakovitá, žlutá, s hrdlem oteveným. Kalich
až na dno rozdlený. Kvty visuté ve 2 hroznech, v nž
se prut na špici rozkládá

;
prut na pí dlouhý, vstoupavý

neb pímý. Listy kopovité, hákovité, trochu špiaté;
šttiny hvzdité. Na vápnitých skalách; v Chorvatsku*
n. R. hvzdovitá. O. stellulatum. W. Kit.

2. Koruna žlutá, válcovit palikovitá, 2krát zdélí kalichu.

Vtve kratší, velmi odstávavé, zpt skivené; listy širší

a tupjší; listeny vejité, kopovité; kališní cípy kopovité,
kratší než pi následující. Více prutv z koene. Praš-
níky po kraji patrn štrbené. Na suchých

,
písitých

lukách. Kv. n. R. písená. O. arenarium. W. K.

Koruna bílá, posléz žlutavá, pevislá^ s pokrajem velmi
krátkým, válcovitá, tupá; prašníky na špici mázdrité,

hrdlo zavírající. Listy hákovité. Vtve, lížlabiní stopky
a kalichy chlupaté. Prut nachoervený , bíle chlupatý.

Koen eryenayý. Na suchých pahrbkách; v Rakousích,
Uhích. n. c. (Cerinthe, Scop. Symphytum, Halí). R.

hadncovitá. O. echioides.

296. Pulmonaria. Lungenkraut. Plicnik.

Koruna nálevkovitá s 5 šttikami v oteveném
hrdle; tyry volné tvrdky na rovném teri. V. 1.
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Listy koenní vejcit kopovité, pýité; prutní objímavé.

Kalichy Sklané. Viz Bessera.

Koenní listy rapíkaté, srdité; dolejší prutní obdýlné,

hoejší maliko sbíliavé; drsné, asto bíle plámaté. Prut

šttinami a žlázami posetý. Kalich zvonkovitý. Koruna

v hrdle bakovitá, dív ervená, posléz nachofialová. Zvýší

y^_l str. V lesích. B. Kv. P. lékaský. P. officinalis. L.

297. Syniphytum. BeinwelL Kostiml

Koruna válcovité zvonitá, s 5zubým pokrajem a

šídlovitými , v homoli skupenými šupinami; 4 volné,

vydlené tvrdky. V. 1.

1. Listy vejité, mén více sbíhá vé. Koruna ervená neb

žlutobílá. 2.

Listy srdité, vejité, dlouze konité, drsné, celokrajné;

dolejší rapíkaté hoejší sedavé, tém vstícní. Prut prostý.

Koruny zelenobílé. V Uhích. Kv. n. K. srditý.

S. cordatum. W. K.

2. Prut jednoduchý aneb u vrchu 2 klaný, '/q— 1 st. zvýší,

drsn šttinatý. Hoejší listy málo menší než dolejší,

drsn chlupaté, málo úzce sbíhavé ; dolejší vejité, v apík

soužené. Kalich do polovice koruny sáhající. Koruna

bložlutá. Ve vlhkých lesích. Dub. Kv. K. hlíznatý.

S. tuberosum. L.

Prut vtevnatý, šttinat chlupatý, 2—3 st. zvýší.

Listy po kraji vlnité neb vykrajované, sbíhavé; dolejší

vejité kopovité, v apík soužené, hoejší kopovité. Ka-

lich sáhá až do špice koruny. Korsna nachová neb er-
ven modrá, nkdy bílá. Na vlhké pd, na lukách. Kv.

n. K. lékaský. S. officinale. L.

67. Acanthaceae. Akantovité.

298. Acanthus. Bárenklaue. Paznehimk.

Kalich 2Iupenný, 2 klaný. Koruna 1 pyská, se-

hnutá, Sklaná. Tobolka 2 pouzdra. Prašníky kos-

maté. XIV. 2. Medvdí pazour.

Listy chobotnaté, speen rozesané, lesklé, bezbranné.

Prut pímý, vztýený, jednoduchý', 2 st. zvýší. Kvty
od stedu až do špice prutu, žlutobílé. Ve vlhké pd;
v jižních Uhích, Banátu, Sremsku. P. pravý. A.mollis.L.
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Listy speené, trnité, tmavozelené, lesklé, ponejvíc jen

korenní, aneb jen na dolejšku prutu. Prut do
1 Y^ st.

zvýší. Koruny bílé neb erven avé , v konením klasu.

V Semsku, na vlhkých místech. P. bodlavý. A. sjíinosus,

68. Convolvulaceae. Svlacovité.

299. Convohulus. Winde. Svlaec. •

Koruna nálevkovit zvonitá, hranat Slaloná, s 5
*

rasami. nelka nerozdlená, 2 blizná. V. 1. Šlak;

svlak; opletník; pupenec.

1. Listy árkovit kopovité, konité, trochu sivozelené, po

obou stranách chlupaté. Prut vtvitý , trochu vztýený.

Kalich chlupatý; ponejvíc 2kvté stopky; koruny bled
rftžové, erven árkované. Na výslunných, neúrodných

místech. Kv. n. S. ržový. C. cantabricus.

Listy šípovité, srdité neb ledvinité. 2.

2. Listy ledvinité. Kvtní stopky kídlaté. Na pomoí. S.

pomoský. C. Soldanella.

Listy šípovité neb srdité. 3.

3. Listeny árkovité, šídlovité, od kvtu vzdálené. Listy

šípovité, se špiatými ušty. Stopky lížlabiné, obyejn
Ikvté. Koruny bílé neb ržové , vonné. Pi plotech,

na rolích. n. c. (Convolvulus prostratus^, Schm.) S.

rolní. C. arvensis.

Poztiam. Convolvulus arvensis , Schmidt : prut pnivý

;

listy, k obma koncm tupé; stopky 2kvté; koruny bílé, í

na dolejšku ervené, nikoli zelené.

Listeny srdité neb vejité. 4.

4. Listy šípovité srdité, s ufatými , ozubenými ušty. Prut

pnivý, do 4— 5 st. zdélí. Kalich dvma srditými li-

steny obestený. Stopky 4hranné, Ikvté. Koruna ve-

liká, bílá. V stinných, vlhkých plotech, v houštích. Cc.

Zá. (Cálystegia Sepium, Brown.) S. plotní : Opletník.

C. sepium. L.

Listy srdité , laloky hranaté. Prut asto do 3 sáh
dlouhý. Listeny vejité, nadmuté , bakovité, tupé, jako

i kališní cípy. Koruny bílé, vtší. U Mehadie, u Her-

kulových lázní. S. lesní. C. silvaticus. W, Kit.
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69. Cuscuteae. Zezulinovité.

300. Cuscuta. Flachsseide, Zezulina.

Kalich 4—Sklaný. Koruna zvonitá, 4—Sklaná;
1—2 nélky. Tobolka kolem pukavá. IV. 2. Koko-
tice; Vláník; Kopnvník; Kazilen; Hubilen.

1. Jediná nlka s bliznoii hlavatou. Tobolka vejitá, ve-

Hká. Korunní trubka válcovitá, 2krát zdélí pokraje, s vztý-

enými, k trubce piléhavými šupinami ; kvty posléz sto-

pecné , v klasech. Rostlina vtevnatá
;

pruty ervené,

nco tlustší než pi Z. evropské'. Na vrbách, mladých

topolech. Cc. Srp. (Cuscuta lupuliformis, Krocker). Z.

jednoženská, C, monogyna. Vahl.

2— 3 nifovité cnlky. 2.

2. Prut vtevnatý. Klubíko jedním listenem podepené.

Koruna trubkovitá. Trubka v as kvtu zdélí pokraje. 3*

Prut jednoduchý. Klubíka bez listenfiv. Koruna ku-

latá, bakovitá; trubka 2krát zdélí pokraje koruny, s vztý-

enými, k trubce piléhavými šupinami. Tobolka kulatá.

Prut ztlouští silné niti. Ve lnu. c. Srp. Z. obecná,

C. EpiUnum. Weihe,

3. Hrdlo trubky pod tyinkami, svíravými šupinami zavené.

Prut nifovitý. Kvty hust skupené. Na lesních prosto-

rách; na ve^u, doušce, kruince. c. Srp. Z. menší.

C. Epithymum. L'. -

Supiny ke korun pitlaené, málo patrné, hrdla neza-

vírající. Tobolka vejitá. Kvty v hustých klubíkách.

Prut nifovitý, ponejvíc ervenavý, lesklý. V houštích;

na vrbách, topolech, kopiv, chmelu, vratii, konopía. j.

c. Srp. Z. evropská. C europaea. L.

70. Polemoniae. Jirnicovité.

301. Polemonium. Speerkraut. Jirnice.

Koruna 5dílná. Blizna Sklaná, Tobolka Spouzdrá.

Semena hranatá. V. 1.

Prut vztýený, 2— 3 st. zvýší. Listy speené ; lístky

vejit kopovité, celokrajné. Kvty vztýené ; kalichy delší

než trubka koruny. Koruny modré, zídka bílé. Mezi

houštím ; v Uhích, Halii, Cechách. Cn. J. modrá.

P. coeruleum.
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71. Oleaceae. Olivovité.

302. Ligustrum, Haririegel. Ptacizoh,

Kalich 4zubÝ, koruna ze 4klaným pokrajem: 2—4-

semenná malvice. II. 1. Zimolíz ; Zobáky.
Ke. Listy obdýln kopovité, holé, celokrajné. Kvty

v koneních latech. Koruny bílé, vonné. Malvice erné,

s mounatou fialovou dužinou. Cn. Cc. P. obecný'.

L. milgare. L.

303. Olea. Olivenhaum. Oliva.

Kalich srostlolupenný, dlený, stálý. Koruna 4klaná,

cípy tém vejité. Peckovice Isemenná. II. 1.

Strom, Listy kopovité, na líci tmavji zelené, na rubu

blostíbrné, celokrajné ; kvty bložluté, v hustých hro-

znech z úžlabiek vynikající, vonné. V Uhrích tu i tam

zasázený, však k ovoci nedospívající. O domácí.

O. europaea. L.

. 304. Syringa. Flieder. Šeík.

Kalich 4žubý. Koruna 4klaná Tobolka 1—2semennáy
2klupená. II. I. Stenka; španlský bez; vlaský bez.

Listy srdité, zašpiatné. Kvty v koneních latech,

bílé, ervenavé neb fialové, vonné. Ke, tém strom,

8—20 st. zvýší. Na vápenných skalách, v Banátu divoce,

Dub. Kv. S. obecný. S. nulgaris. L.

12,. Fraxineae. Jesenovité.

305. Fraxinus. Esche, Jese.

Kalich 3—4dílný neb chybící. Koruna 3— 4Iu-

penná neb žádná. Plod plochostlaená kídlatá nažka.

XXIÍL 2. Jasan. Jasen.

1. Kvty mnohodomé, bez koruny a kalicha, v piokrouhlých

neb obdýlných latech, s sedavými prašníky a cnlkami.

Listy speené; lístky sedavé, kopovité, dlouze konité,

pilované. Strom vysoký, hladkokorý, s pitlousllými vt-
vemi. V lesích. Dub. J. stepilý. F. excelsior. L.

Kvty s 3—4dílnými korunami a kalichy. 2.

2. Listy stopecné, obdýln kopovité, dlouze konité, pilo-

vané, vtícní, po 7—9. Strom 20—25 st., zvýší. Puky
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poprášené. Laty na koncích vtví. Kalich malý, 4dílný;

4 bílé árkovité kvtní lupeny. V Uhích. Kv. J. zimná.

jP. ornus, L.

Lístky tém sedavé, okrouhlé, trochu konité, pilované,

po 7— 9, na dolejšku klínovité. Strom nízký se žlut

kropenatými vtvemi; puky hndé. V jižních Uhích.
Dub. J. okrouhlolistý. F. rotundifolia. L.

73. Ilicinae. Cesminovité.

306. Ilex, Hillsen. Cesmína.

Kalich 3—4zubý. Koruna llupenná, kruhovitá, 3

—

4klaná. nlka chybí; blizny 4. Malvice 3—4semenná.
IV. 4.

Ke, 3— 5 st. zvýší, s korou zelenou. Listy vždy ze-

lené, stídavé, apíkaté, vejcité, špiaté, vlnité, lesklé, tr-

nité. Kvty tém v okolíkách úžlabiných. Stopky Ikvté ;

kvty bílé neb ervenobílé ; malvice ervené, zvící hrachu.

V Uhích ; v lesích. Kv. n. C. bodlavá. I. Aquifolium.

74. Asclepiadeae. Tolitovité.

307. Cynanchum. Schwalbenwurz. Toliia.

Koruna kruhovitá, hluboce Sklaná. Tyinky v 51a-

lonou korunku srostlé. V. 2.

Kyly bílé v úžlabiných okolíkách. Listy vstícní vej-

cité, dlouze konité, krátce apíkaté , hoejší kopovité.

Prut jednoduchý, 1 — 2 st. zdélí, vztýený. V houštích,

Cn. Srp. (Asclepias Vincet. L. V. vulgare. Med.) T. po-

spolitá. C. Vincetoxicum. R. Br.

Kvty hndoervené; okolíky jednoduché, chudokvté;

stopky krátké. Listy užší, srdité, vejité, kopovité, dlouze

konité, vstícní, na dolejšku vousaté. Prut pnivý, 2—

4

st. zdélí. Kv. n. (Vincetox. nigrm). T. erná. C, nigrm.

75. Apocyneae. Brálovité.

308. Vinea, Sinngrun. Brál.

Koruna epicovitá s 5hraným hrdlem; Blizna ter-

ovilá; 2 tobolky. V. 2. Barvínek; Zimozelen.

1. Listy a kališní cípy brvité. V Uhích. B. veliký. V. major.

Listy po kraji nechUipaté aneb šttinaté. 2.
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2. Listy vždy zelené, kožnate', kopovit elipticné vstícní,

lesklé. Prut položený, koenivý. Koruny mode fialové,

s bílým hrdlem. Kalich zvonkovitý s krátkými bezbr-

vými cípy, Kvty stopenú. V lesích a horách. Dub. Kv,

B. menší. V. minor. L.

Listy pes zimu netrvavé, holé, s lítlými šttinatými

chlupy po kraji, obdýln kopovité. Pruty položené, oby-

ejn jednoduché, do 2 st. zdélí. Kvty fialové, zídka

bílé, v hrdle chlupaté, 4— 5 na jednom prutu, na jednot-

livých vztýených stopkách. Na písinách, vápenitých skalách,

okolo Budína, Pešti. D. Kv. B. bylinný. V. herbacea. W. K,

76. Wenyantheae. Vachtovité.

309. Menyanthes. Bitterklee. Tilisinik.

Koruna nálevkovitá, s vousatým pokrajem. Vajeník
na brvitém kroužku. Semena okrouhle stlaená. V. 1.

Hoká jetelina; Trojan; Bobek; Vachta ; Limonka.
Listy strojené na dlouhých, dole pošvatých apících;

lístky široce vejité, lesklé, trochu dužné. Dlouhý lížlabiný

stvol nese obdýlný klas neb hrozen, s krátce stopkatými

blorftžovými kvty. V bažinách, rašeliniskách. Kv. Cn,

T. obyejný. M. trifoliata. L.

310. Villarsia. Seekanne. Platin.

Koruna kruhovitá s vousatým hrdlem ; 5 žlázek mezi

tyinkami, na dolejšku vajeníka. Semena obroubená,

brvitá. V. 1.

Prut oblý, vidliuat rozdlený. Listy srdité, okrouhlé.

kožnaté, splývavé. Koruny zlatožluté. Tobolky ovální,

dlouze konité. V stojatých vodách a rybníkách, Cc. Srp.

. (Limanthemum nymphoides, Gmel. Menyanthes nymph^

L. Waldschmidia nymph. Pers.) P. leknínovitý.

V. nymphoides. Vent.

. 77. Gentianeae. Hocovité.

311. Chlora. Biiterling. Žarcanka.

Kalich Slupenný pod vajeníkem. Koruna 6—Sdílná.

Tobolka Ipouzdrá, 2klapená, mnohosemená. nlka
do polou 2klaná. VlIL 1.

Listy tém Shranné, dolejškem svým na prutu srostlé,
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celokrajné; korenní vejcité, Prut vztýený, t — 2 str. zdélí,

nahoe vidlinatý. Koruny žluté; blízna Sdílná cihlová.

Kalich kratší koruny. Na vlhkých místech, podunajských

lukách; v Uhích, echách. Kv. n. (Gentiana perfoliata).

Ž. prorostlá. Ch. perfoliata.

Listy vejcit obdýlné, na dolejšku zaokrouhlené'.

Kališní cípy širší, tém zdélí koruny. Ž. pozdní.

Ch. serotina.

312. Erythraea. Tausendguldenkraut. Zeméžlu.

Koruna nálevkovitá s Sklaným pokrí^*em. Prašníky

po vypylení šroubovité svinuté. V. 2. Hlístník.

1. Listy árkovité, obdýlné ; koenní hvzdmo rozložené.

Prut z prosledu latnatý, se vztýenými vtvemi. Cípy ko-

runy vejcité. ISa lukách. Z. lízkolistá. E. linarifolia. Pers.

Listy vejcité. 2.

2. Cípy koruny obdýlné, na špici vykroužené, blonachové.

Kalichy pes tetinu délky klané ; cípy šídiovité. Listy

kratší než lánky prutu, po kraji prozrané, obdýln vej-

cité, nepatrn 5žilné. Prut 4hranný, na špici vidlinatý,

zdélí prstu. Kvty stopené. Na vlhkých lukách ; v Pešían-

ské stolici, v Banátu. Zá. (Hippocentaurea emarg. W.
Kit.) Z. vykroužená. E. emarginata.

Cípy koruny vejcité neb kopovité. 3.

3. Prut jednoduchý, pímý, vztýený, 4hranný, 1 st, zvýší.

Listy koenní v ržiku sestavené, ováln obdýlné, 5žilnó.

Koruny tmav ržové, s blavou trubkou ; cípy vejcité,

Kvty v chocholíkách. Na výslunných místech, v pasekách.

n. Srp. (Gentiana Centaurium, L. Hippocentaurea Cen-

taurium. Chironia Centaurium.) Z. lékaská.

E. Centaurium. Pers.

a Koenní listy delší , tém kopisfovité ; Prut do 2
st. vysoký, velmi vtvitý; vtve prutnaté, vztýené, na

konci Sdílné, vidlinaté; letorostky 2klané, na každém

konci Skvté. Trubka tikrát zdélí kalichu.

Cent. majus. Schm.

^. Koenní listy širší, opak vejcité, zaokrouhlené, 5žilné;

prutní poloobjímavé, ovální, tupé
,

prut 1 st. zdélí, oa

dolejšku vtvitý j vtve vztýené, jednoduché; na špici
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3diln vidlinalé, s Sklanými, Skvlými letorosly; listeny

šttinovilé ; kalichy zdélí koruiini trubky.

Cent. medium. Schmidt.

y. Korenni listy opak vejité ; dolejší prutni obdýlné,

hoejší árkovité, všecky tupé; prut jednoduchý , vztý-

ený, zdélí prstu, 2—Sklaný, 2— Skvlý na konci vtví;

jeden kvt seda\K-, druhý stopkatý. Cent. minus. Schm.

^. Koi-enní listy jako u /?. Prut zvýší dlan. Sdíln

vidlicnatý; vtve rozdlené; prutni listy obdýlné, trochu

špiaté. Cent. palustre. Schm.

s. Koenuí listy trochu drsné. Cent. colUmim. Schm.

Prut nízký, mnohovtvý, 1 — 6 palcv zvýší. Listy ovální.

Kvty krátce stopecné , lížlabiné. Koruny ržonachové

neb bíle ; cípy kopovité : trubka bílá z kalicha nející.

Na vlhkých písitých místech, úhorech, Srp. Zá. (Erythr.

ramosissima, Pers. Hippocent. pulchella, Smith.) Z. pkná,
E. pulchella. Fries.

313. Exacum. BiUerhlait. Hoepntk.

Kalich 4dílný. Koruna tém zvonkovitá, 4klaná.

Tobolka 2pouzdrá, stlaená. nlka 2klaná. IV. 1.

Prut niovitý, tém vtvitý, ledva 2 palc zvýší; vtve
astji vidlinatc. Koenní listy tém okrouhlé; prutni

šídlovité. Koruny malé. bložluté V bahnitých místech;

v Rakousích. Srp. Zá. (Gentiana filoformis, L.) H. nifo-

vitý. L. filiforme.

314. Gentiana. Enzian. Hoec.

Korunní trubka válcovitá neb nálevkovitá. Pokraj
5—9klaný. Prašníky po vypylení nepromnné, stejné.

Tobolka 1 pouzdra. V. 2. Trlí, Prostelenec.
Koruna bud jen po kraji brvitá, bud v hrdle opatená

vncem šupinatých brv. 2.

Koruny zcela bezbrvé. 10.

Konina 4klaná, s brvitými cípy, blankytná. Listy árko-
vité kopovité. Pruty trochu vstoupavé, oblounaté, 3—

•

13 palc zvýší, obyejn 1— Skvté. Na výslunných hor-

ských polohách, chlu mnich lukách. c. Zá. (Hippion ci-

liatum Schm.) H. brvit5\ G. ciliata. L.

Koruna v hrdle brvitým vncem opatená, 3.

(16)
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3. Koruna žlutavá, nkdy jasné modravá, zvoncitá, 4—5-

klaná, se vztýeným pokrajem; trubka kratší než kalich.

Kalich nehluboce klaný ; dva cípy širší, aneb vždycky le'-

ni stejné'. Listy koenní opak vejité, kopisCovite', velmi

tupé. Rostlina vztýená, zdélí prstu; vtve Ikvté. Na
Krkonoších. Zá. H. tupolistý. G. obfusifolia, L.

Koruna modrá neb fialová. 4.

Listy vejité. 5.

4. Listy kopovité, dlouze ko nité neb piíkoniíé. 8.

5. Koruna 4klaná. 6.

Koruna 5klaná, 7.

6. Kališní cípy nestejné, dva zevnitní široce eliptiné,

Kvty úžlabiné vstícní, jednotlivé aneb na Skvtých
vtévkách stopené. Koruny modré. Listy vejit kopo-

vité ; koenní opak vejité, apíkaté. Prut vztýený, 3— 5

pale. zdélí. Na lukách, horských prostorách. Srp. Zá.
(Hippiou campestre. Schni.) H. polní. G. campestris. L.

Kališní cípy nestejné, dva kopovité, vtší: nkdy však

stejnév Trubka bledá ; cípy tmavomodré, obdýiné \ stopky

dlouhé, Ikvté: prut sám nkdy 1 kvty. Listy vejité,

tupé. Na holech ; v Korutanech, na Tatrách. Cc. Zá.

H. lední. G. glacialis. L.

7. Koruna 3— 5kíaná, zvonkovitá, tmavomodrá, zídka bílá.

v hrdle blochlupaté. Stopky dlouhé. Listy vejité, tupé;

asto jen 4—6 na koenu. Prut tém vídlinatý, nkdy
jednoduchý. Na horách korutanských. Srp. Zá. K. nízký.

G. nana.

Koruna 5— 4klaná, kruhovitá, modrozelená. Stopky

velmi dlouhé. Prut vstoupavý, asto jednoduchý, 1 kvty.

Listy vejité, tupé. Vajeník Shranný. Na holech koru-

tanských. Srp. Zá. (Swcerlia carinthiaca, Sturni.) H. ko-

vulanský. G. carinthiaca.

8. Kalich cípv stejných. 9.

Kališní cípy nestejné, árkovité, dva vtší ; kalich zvon-

kovitý, o polovic menší než koruna. Koruny 4— 5klané,

jasn fialové, nachové; líšty vejité, tupé. Stopky hra-

naté, asto velmi krátké. Listy kopovité, špiaté, po kraji

ostré; koenní kopisfovité. Prut 6hranný, 3— 6 palcv
zdélí. Na Tatrách; Babí hoe. Srp. íj. (Gentiana cam-
pestris, Pallas.) H. luní. G. pratensis.
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9. Koruna 4— 5klaná, blankytná. Listy sedavé, obdýlné,

špiaté ; koenní opak vejcité, rapíkaté. Prut vztýený,
4—6 palc zdélí, innobokvtý. Vajecník dole siln sou-
žený. Na bujných, trochu vlhkých lukách. c. Zá. H.

nmecký. G. germanica. Willd.

Koruna 5klaná. te'm o polovic menší , liiaková neb

bled fialová. Listy sedavé, s dolejškem širokým, objí-

mavým, kopovité, dlouze konité; koenní obdýlné rapí-

katé. Prut vztýcen^s 4—6 palcv zdélí, prostý neb vt-
vitý. Vajecník dole sotva soužený. Na vlhkých lukách, Srp.

Zá. (Hippion Amarella Schm.) H. hoký. Trlic.

G. Amarella. L.

10. Kvty v peslenech; obyejn žluté, zídka modré. H.
Kvty jednotlivé, v lížlabikách neb na konci : oby-

ejn modré, zídka žluté. 16.

11. Koruna 4klaná, modrá, blankytná, epicovitá; trubka pa-

liko vitá. Prut pitloustlý, vstoupavý, do 1 si. zvýší.

Listy kopovité, 3žilné, na doiejšku pošvat spojené. Na
výslunných polohách lesních a chlumních ; c. Srp. (Hipp.

cruciat. Schm.) H. kížatý; Prostelené koení. G.cruciata. L.

Koruna 5—Sklaná, žlutá; obyejn zvonkovitá. 12.

12. Koruna kruhovitá, 6— Tklaná, zlatožlutá. Prašníky srostlé.

Tobolka vejitá. Kalichy touicovité. Listy vejcité, žilnaté;

prut do 27^ st. zvýší, listnatý. Na bolech chorvátských
;

na Krkonoších. Cc. Srp. H. žlutý. G, lutea.

Koruna zvonkovitá. 13,

13. Koruna Tklaná, nekropenatá; 6 — 9 tyinek. Kalichy

blavé, zamodralé, pánvicovité, krátké, tém uEaté. Va-
jecník 2 modrými árkami znaený. Listy tmavozelené,

5— Tžilné; 2 — 3 pesleny. Na Alpách, v Korutanech.

Cc. Srp. H. zvonkovitý. G. campanulata.

Koruna tená. 14.

14. Koruna árkovan tená, zvenku žlutavá, uvnit tmavo-

nachová
,

pólo 5— 7klaná, cípy piokrouhlé. líalichy

kožnalé, pošvaté; tyinky s prašníky srostlými. Listy

vejile kopovité, Sžilné. Prut do 1 st. zdélí. Na Kr-

konoších. H. ervený. G. purpurea.

Koruna hust nepravideln kropenatá. 15.

15. Koruna 6klaná, s trubkou zvonitou, žlutá s ervenými
(16*)
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punkty. Kalich zvonkovitý s oválními vztýenými zuby.

Listy veliké; žilnaté; dolejší apíkaté, elipticné. Prut jed-

noduchý, s 3—4 pesleny, do 1'/^ str. zvýší. Na eských,

štýrských, korutanských, uherských alpách. c. Srp. H.

kropenatý. G. punctata.

Koruna 5— 7 klaná, nálevkovit zvonitá, žlutavá, po

kraji purpurová , ernocerven tená. Kalichy kožnaté,

uCaté, zvoncité, neznan 6hríinné. Prašníky srostlé, žluté.

Vajenik erné tený. Listy prutní kopovité, dlouze kon-

ité. Na horách a pohoích. Srp. Zá. (Pneumonanthe,

Schm.) H. uherský. G. pannonica.

16. Koruna žlutá, Sklaná, nálevkovitá , s krátkými, šídlovi-

tými, odstávavými cípy: blizna žlutá. Kalich trochu ba-
kovitý, žlutozelený. Kvt ledva 3— 4 árek zdélí. Prut

Ikviý, listy stechovit pokrytý. Na suchých pastviskách;

v Rakousích. n. c. H. malokvlý. G. flava.

Koruna modrá. 17.

17. Koruna lOklaná, nálevkovitá, v sláií epicovitá; cípy

tupé, stídav menší, vrubované; 2 tupé blizny. Kalich

5hranný: cípy šídlovilé. Kvt ponejvíc zvící samého

prutu. Listy kopovit árkovité
,

prut koiem obalující.

Na Bereckých Tatrách. CV. H. pyrenejský. (/. pyrenaica.

Koruna 5klaná. 18.

18. Koruna epicovitá, modrá, zídka bílá; pívsky na do-

lejším cíp 2klané. Blizna uprosted vtlaená , štítovitá.

Kalich kýlnatý, kídlatý, 5— 6asý. Prutní listy kopisfo-

vité, vejité. Prut prostý neb vtvitý, 4hranný. Na Al-

pách. c. Srp. H. lákovitý. G. utriculosa.

Koruna zvonkovitá neb nálevkovitá. 19.

19. Koruna zvonkovitá. 20.

Koruna nálevkovitá. 23.

20. Prut Ikvtý; kvt asi zdélí prutu ili stopky; tato 4hranná.

Na bolech
;
pi horních ruejích. Kv. Srp. H. bezepový.

G. acaulis.

Prut vícekvtý. 21.

21. Prut velmi krátký. Kvty obyejn po 2, na konci

sedící; koruny tém prozrané, papírovité, jasn modré,

tené; cípy tupé. Koenní listy obdýln árkovité; ho-

ejší bezžiiné, kopovité. Na Tatrách. c. H. prozraný.

G. frigida. Hánke.
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Prut 1—2 str. zvýší, mnohokvtý. 22.

22. Listy cárkovité, aneb úzce cárkovit kopovité , na do-

lejšku jen málo srostle', krátce pošvate', tupé, Szilne', s kra-

jem vyhrnutým. Prut 1 st. zvýší. Kalich ufatý, s dlou-

hými, cárkovit kopovitými cípy. Koruna veliká, asnatá,

s zelenými záhyby, zvení tmavomodrá, zelen kropenatá.

Na vlhkých a bujných lesních lukách. Srp. Zá. (Pneu-

monanthe vulgaris Schm.) H. hoepník. G. Pneumouanthe.

Listy z vejitého dolejška kopovité', dlouze špiaté', se-

dave'. Prut 1 — 2 st. zvýší. Kalich ufatý s krátkými

kopovitými zuby. Koruna blankytná s hrdlem teným.
Cnlky odstávave', zpt vykroucené. Pi lesích, na les-

ních lukách. Srp. Zá. (Pneumonanthe asclep. Schm.) H.

tolitový. G. asclepiadea. L.

23. Listy kopovité cárkovité. Prut velmi krátký , 1 kvty.
Kalich oste 5hranný; cípy dlouze konité. Koruna tém
epicovitá , tém pilovaná , velmi tm.av modrá ; žlutá

trubka
;
pívsky blavé, 2klané. Na nejvyšších vrcholech

horních. Cc. Zá. H. trpasliný. G. pumila. L.

Listy širší, kopovité neb vejcité. 24.

24. Listy husté, stechovité. 25.

Listy nikoli stechovité. 27.

25. Listy tupé. 26.

Listy konité, vejcité, po kraji ostré. Koruna delší než

prut, tmavomodrá. Na štrýských a korutanských bolech.

Srp. Zá. H. stechovitý. G. imbricata.

26. Kalich zelený, blozubý. Koruna obyejn zavená,

modrá, se svtlými pívsky. Listy tupé, tém stecho-

vité. Prut 1 kvty
,

položený; kvt tém zdélí prutu,

s cípy kopovitými, celokrajnými. Na štýrských, korutan-
v

ských holech. Cc. Srp. H. položený. G. prostrata.

Kalich fialový. Koruna blankytná; pívsky 2klané,

Shranné; blizna dvojitá. Listy vejcité, tupé; dolejší husté;

hoejší vtší. Prut 1—3 palcv zdélí, Ikvlý, Na štýr-

ských, korutanských, eských holech. H. bavorský.

G. havarica.

27. Kalich tém prozraný, žilnatý. Koruna Sklaná, kvt '

sedavý. Listy opak vejcité, všecky sedavé; prutní vzdá-

lené od sebe. Na Tatrách. H. tatranský. G. carpathica.
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Kalich líýlnatý neb kídlatý. Listy špiaté. 28.

28. Listy elipticné, zakoníte; koenní ržikovité. Pruty

Ikveté, 2—3 palce zvýší, vstoupave', s 2—3 páry listv.

Kalich 4klaný, s kídlatýnií hranami. Koruna tmavomo-

drá, trubka válcovitá. Na vlhkých pramenitých místech,

a polohách horních. Cn. Cc. H, jarní. G. vrna.
Listy prutní kopovité; koenní vejite', gpiaté. v malé

ržice. Prut krátký, vztýený, listnatý, s rozloženými

vztýenými vtvemi. Kalich kýlnatý , 5hranný. Kvty
vztýené, štíhlé, blankytné, zevnit zelené. Pedcházející

rzní se od tohoto dílem ješt trubkou úzkou, patrn

odstavenou; ulkou nerozdlenou; listy po kraji pí-
drsnými. Na horách a pohoích. Cc. Srp. H. snžní.

G. nivalis.

I

I-

3Í5. Sweeriia. Dubanka.

Koruna kruhovitá s plochým pokrajem, 5díliiá; na

dolejšku každého cípu 2 hrvité mední jamky. To-
bolka 1 pouzdra. V. 2.

Prut Y2— ^ ^^^'' zdélí, jednoduchý. Listy elipticné,

stídavé^ máloetné, krátce neb dlouze apíkaté, trochu

dužné. Kvtní stopky tém kídlat 4hranné. Koruny

modré, kropenaté. Na bažinných horních lukách , mezi

skalaiP-i na Krkonoších. Cc. Srp. D. ozimá. S. perennis.

78. Ericineae. Yesovité.

316. Andromeda. Grdnke. Bahniika.

Kalich Sklaný; koruna s Sklaným pokrajem. Plod

tobolka 5klapená, Spouzdrá. X. 1. Bahenka.

Peh Y„— 1 st. zvýší, vstoupavý. Listy kožaaté, ár-
kovit kopovité , na líci lesklé , na rubu sivé

,
po kraji

vyhrnuté. Stopky a kalichy ržové. Koruny obdýln

džbánovité, pletní. Na rašeliniskách, v lesích, vesoviskách.

n. Cc. B. polejolistá. A. polifolia. L.

317. Arciostaphylos. Bdrentrauhe. Medvdice.

Kalich 5klaný. Koruna vejitá s Sklaným pokra-

jem; 10 tyinek; prašníky u vrchu dírkami pukavé.

Plod 5semenná malvice. X. 1. Toloknnka, Kostrnek.
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Listy pilované, apavé, opak vejité, koncile, na do-

lejšku v apík soužené. Pruty položené. Listeny brvité.

Kvty bílé v konecních hroznech. Malvice kulatá , er-
vená, pak erná. Na bolech. Kv. M. horní. A. alpina.

Listy celokrajné, obdýlné, opak vejité, vždy zelené,

sífožilnaté , kožnaté, na líci lesklé. Pe rozložený, na

špici vstoupavý, velmi vtevn?tý. Listeny vejité, kon-

ité. Kvty bledé, pletní, v krátkých konecních hroz-

nech. V rašeliniskách, veroviskách. Kv. Cn. fArbutus

Uva Ursi). M. lékaská. A. officinalis. W. Gr.

318. Azalea. Odur.
Koruna zvonkovitá. Tyinky na lžku. Tobolka

2—5pouzdrá, mnohosemenná. Kalich Sklaný. V. 1.

Listy kopovité, holé, brvité. Kvty v konecních oko->.

líkách. Korunní trubka žláznat chlupatá. Koruny žiuté.

V Halii, na ruských hranicích. Cn. Cc. O. ernomorský.

A. ponica.

Listy vejité, na kraji ohrnuté, vstícní, fapíkaté. od-

stávavé , celokrajné ; apíky brvité. Vtve rozestené,

položené. Stopky po 2 ; koruny vztýené , ržové. Ka

Snžce. Kv. Cn. O. položený. • A. procnmhens

319. Calluna. fíeide. Ves.

Kalich 4Iupenný, delší než koruna. Tálo 4klaná;

8 tyinek. Tobolka 4pouzdrá, 4klapená. Modravé
neb ržovéervené kvty. VIIL i. Modrý rozchod;

Chvojina. Bezíní.

Ke vtvitý, 1— 3 st. zdélí. Listy 4adé, stechovité,

šípovité , vstícní. Kalich dvojitý, vnitní barvitý. Kvty
pevislé, v jednostranných hroznech; koruny zvonkovité.

Cnelka njcí. Prašníky na dol^jšku 2osinné. Na ne-

ourodných planinách. Cc. Zá. (Erica vulgaris L ) Ves
obecný. C. vulgaris. Salishury.

320. f rica. fíaidekrant. Chvojina.

Kalich 4lupenný neb 4dílný. Koruna 4klaná ; 8 ty-

inek. Tobolka 4pouzdrá, 4klapená. Pehrádky na

prostedku klapek. VIIL 1. Bao Pr.

1. Prašníky na dolejšku 2 pívsky opatené. 2.

Prašníky bez pívéskv. 3.
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2. Listy nejvíc po 4, brvité, árkovité. Ko 4— 8 palc

zvýší. Rapíky plsEnaté. Kvty konení v hlavatých oko-

líkách. Koruny ržové. V rašeliniskách. c. Srp. Ch.

bahní. E. Tetralix. L.

Listy po 3, holé, árkovité, Shranné. Prut 1
'/^ str.

zvýší. ílrozny konení, v peslenech. Kvty pevislé,

modrocervené. Kalich holý. Semeník Sbrázdý. V Halii,

echách. Cn. Cc. Ch. popelavá. E. cinerea.

3. Listy po 5 v peslenech , árkovité , holé , odstávavé.

Koruny ervené , zvoncité. Stopky zdélí kvtv , úžla-

bicné. Kališní cípy vejité, po kraji brvité. Prut 3— 5

st. zvýší. Mezi vesem. Cn. Cc. Ch. mnohokvtá.
E. multiflora. L.

Listy po 3 — 4 v peslenech, árkovité, holé. Koruny

r&žové, trubkovit zvoncité. Kvty jednostranné, úžla-

biné. V hornatých lesích; v Slezsku, Cechách. B. Dub.

(Eríca carnea, Jacq.) Ch. kíkovitá. E. herbacea. Willd.

321. Ledm. Porst. Rojovmk

Kalich velmi malý, 5zubý. Koruna 51upenná. Praš-

níky nahoe dírkami pukavé. Tobolka 5pouzdrá, od

dola k vrchu 5 klapkami pukavá. X. J.

Ke do 5 st. zvýší : vtve zrzav plsfnaté. Listy ár-
kovité, po kraji vyhrnuté, na rubu zrzav plsnaté. Kvty
konení v okolíkách neb chocholíkách. Stopky dlouhé,

útle. Koruny bílé, lupeny obdýlné. V rašehniskách, les-

nich bažinách; v Rakousích, Cechách, Uhích. Cc. Srp.

R. bahní. jL. palustre. L.

322. Pyrola. Wintergriin. Hruštice.

Kalich Sdílný. Koruna Slupenná. Tobolka 5pou-
zdrá, v 5 puklin se otvírající. Pehrádky z prostedku
klapek. X. 1.

1. Stvol Ikvtý, bezlistý, 1—3 palcv zdélí. Listy tém
okrouhlé

,
pilované. Koruna mlékobílá. Tyinky po 2

k sob nachýlené; nitky tíhranné. nlka pímá. V stin-

ných mechovitých lesích, Cn. H. jednokvtá. P.uniflora.L.

Stvol neb prut vícekvtý. 2.

2. Kvty chocholinaté. Nitky pi dolejšku v ter roze-

stené. Koruny ržonachové. Listy uprosted prutu
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v 1 — 2 nepravidelných peslenech, kopistové, pilované,

kožnaté, na líci lesklé, tmavozelené. Prut vstoupavý,

6—10 palcv zdélí. V jehliných lesích. n. c. (Chi-

mophila, Pursh.) H. okolínatá. P. umbellata. L.

Kvty v hroznech. 3.

3. Koruna vejcitá , zelenavá, s obdýlnými lupeny. Hrozen

jednostranný. Listy pilované, vejcité. Prut do polovice

listnatý , 2 — 5 palc&v zdélí. nlka njící. V lesích.

Kv. Cn. H. odvislá. P. secunda. L.

Koruna kulatá neb otevená. Kvty na vše strany roz-

ložené. 4.
v

4. Prašníky nad vajeníkem stejn schýlené. Cnlka pímá
neb šikmá, však nikoli skivená. Koruna kulatá, bílá neb

ervenavá. 5.

Prašníky k vrchu skivené. Cnlka na stranu schý-

lená, na konci sehnutá. Koruna otevená. 6.

5. Cnlka kolmá na vajecníku; blizna ješt jednou tak ši-

roká jak cnlka , 5zubá. Kvty malé; koruny blavé
neb bled pletní; hrozen hustý. Listy menší než u ná-

sledující. Prut 6 — 8 palcv zvýší. V lesích. n. H.

menší. P. minor. L.
v

Cnlka šikmá, u vrchu širší než blizna. Koruny bílé.

Listy veliké. Prut 1 st. zvýší. Rostlina vtší než pe-
dešlá. V lesích; Cn. H. stední. P. media. Swartz.

6. Lupeny bílé, duté, opak vejcité. Kališní cípy kopovité,

o polovic kratší koruny, na špici vyhrnuté. Cnlka se-

hnutá, ku pedu oblounatá. Prut 1 st. zdélí. V lesích.
v

Cn. H. okrouhlolistá. P. rotundifolia. L.

Lupeny zelenavé. Cípy kalichové vejcité, pitlaené,

tikrát delší než koruna. Cnlka jako u pedešlé. Listy

malé, tmavji zelené než u pedešlé. Prut 6— 8 palc
zvýší. V lesích ; Cn. H. žlutozelená, P. chlorantha. Sw.

Poznám. Tento a 4 pedcházející druhy mají šídlo-

vité tyinky, a kraje klapek plsfnatou vlnou spojené. Dva

první jsou snad zvláštní rody.

323. lihododendron. Alphalsam. Pnišmk.

Kalich Sdílný. Koruna kruhovité nálevkovilá. Ty-
17



386 Vesovilé,

inky sehnuté. Tobolka 5hranná, 5pouzdrá, mnoho-
semenná. X. i. Yždyzelen.

1. Konina nálevkovilá. 2.

Koruna kruhovitá s tupými ušty, namodrale ervená;

prašulky erné. Kalich cervenavý; stopky kosmaté, je-

dnotlivé neb po 2. Listy ovální trochu konité, žláznat

brvilé, nahé. Ke. Na rakouských a štýrských vápenných

holech. Kv. Cn. P. žláznatý; Yždyzelen. R. Chamaecistus.

2. Lisly holé, elipticné, konité na obou koncích, kožnaté^

po kraji trochu vyhrnuté, na rubu zrzavými šupinami po-

kryté. Kvty v šedivých okolíkách , ervené , žlá^.nat&

tené; 2 dolejší lupeny užší. Na Alpách. Cn. Cc. P.

zrzavý. R. ferrugineum.

Listy brvité, elipticné, trochu špiaté, na dolejšku sou-

žené , trochu vrubované, na rubu tené, vždy zelené.^

Kvty na koncích vtviek, dlouze stopené; po 4— 7,

ržové cípy: tupé, tepenilé. Na Alpách a pohoích. Cn.

P. chlupatý. R. hirsutum.

324. Vaccinium. Heidelbeere. Brusnice.

Kalich 4—5zubý. Koruna 4—5klaná neb zubá.

Malvice kulatá. VIÍL 1.

1. Vždy zelené listy. Konina rozdlená neb klaná. 2.

Listy v zim odpadavé. Koruny pod ústím nabrané,.

s krátkými zuby 3.

2. Koruna až na dno rozdlená, kruhovitá, bílá a bledona-

chová. Malvice kulatá, veliká, ervená, nakyslá, jedlá»

Listy vejité, špiaté, na rubu popelavé. Prut plazivý

;

vtve niovilé, roztažené. Stopky dlouhé, chýlivé. Y ra-

šeliniskách , bažinách. Cn. c. (Schollera (Oxycoccos,

Willd.) B. klikva. V. Oxycoccos. L.

Koruna asi na tetinu klaná, zvonkovitá, pi ústí nena-

braná, ervená. Malvice ervená, kyslavá, trpká, zrající

až v Záí. Kvty v koneních odvislých hroznech. Prašníky

bez osin. Listy opak vejité, na rubu tené , kožnaté.

Y lesích. Kv. n. B. Kyhanka. F. Vitis idaea. L.

3. Koruna kulatá, blozelená, k vrchu ržová. Malvice er-

nomodrá. Listy vejité, útle pilované, kožnaté. Kvty
jednotlivé odvislé, úžlabiné, králce stopené. Ke do
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1 '/g si. zvýší. V jehliích lesích, caslo veliké' prostory

kryjící. Dub. Kv. zrající v ci. Srp. B. borvka ; Brusinky

;

icurátka; ecerjetky. V. MyrtUlus. L.

Koruna vejitá, bílá neb ervenavá. Malvice cernomo-

drá, vtší než u pedešlé. Listy špinav zelené', opak

vejite', celokrajné, kožnaté. Kvty skupené', odvislé. Ke
s vlKemi oblými. V lesích baiinných. Kv. n. B. bažinná.

V. uliginosum, L,

79. Monotropeae. Samovratcovité.

325. Monoiropa. Ohnblatf. Satnovratec,

Kalich 21upenný. Koruna 51upenná, lupeny na dolej-

škii hrbaté. Tobolka 4—5pouzdrá, až do polovice ve
4— Sklapkách pakavá. X. 1. Podbílek; Hnilák.

Stvol '/g— 1 st. zvýší, vejitými šupinami pokrytý,

bezlistý. Kvty v konením, hustém
,

pevislém, pozdji
vztýeném klasu. Lupeny obdýlné, trubkovité, útle zubaté.

Všecky ástky bložluté; rostlina cizopaska, na stromech

jehHcnatých. n. c. S. cizopasný. M. Hypopitys, L.

a. glabra : všecky ásti holé. Somovratec hladký (Mo-
notropa hypophegea, Wall.) M. glabra. Bernh.

/?. hirsuta: prut u vrchu pýitý. Lupeny, tyinky a

cnlky chlupaté.

80. Gampanalaceae. Zvonkovité.

326. Campanula. Glockenblume. Zvonec,

Kališní trubka obhomolá. Koruna zvonitá, s ote-

veným Sklaným pokrajem. Tyinky na dn rozšíené.

Tobolka 2—Spouzdrá, boními poltami pukavá. V. 1.

1. Tyinky na dolejšku rozšíené, vejité, dno kvtu za-

krývající. 2.

Tyinky šídlovité, na dolejšku jen maliko rozšíené. 41,

2. Choboty kališních cíp opatené pívsky, které jsouce

vyvrácené tobolku zastírají. 3.

Choboty kališní bez pívskv. 9.

3. Listy árkovité; celokrajné, vlnité neb nepatrn vrubo-

vané; prutní objímá vé. Prut 1 st. zdélí, vtvitý; vtve
a prut v dlouhý kvtnatý klas vybihavé. Kvty stídavé,

17*
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sedavé, trochu malé, válcovité, svetlomodré. Celá rost-

lina bílými chlupy háckovitá. Na Krkonoších. c. Z. kla-

sovitý. C. spicata.

Listy kopovité neb ovální. 4.

4. Kvty na konci v hlavu skupené, po 3 v chomái, dlou-

hým brvilým listenem podepené; korunní trubka 5hranná;

cípy vztýené, špiaté, fialové. Listy kopovité, tupé, vru-

bované, po kraji vlnitJ. Prut jednoduchý, 1 sir. zvýší,

blošttinatý. V Sremsku ; okolo Karlovic ; v Banátu,

u Mehadie, v lesích. Kv. Z. jazykovitý. C. lingulata. W. KU.

Kvty nikoli v hlav 5.

5. Koruna vousatá, pevislá, obdýln zvonitá, tmav blan-

kytná, ídce blavá. Kališní cípy vejit kopovité. Kvty
stopené, úžlabiné, v krátkých hroznech. Listy obdýlné^

kopovité, asto celokrajné. Stopky oblounaté. Prut

1 st. zdélí, vstoupav vztýený, chudolistý, 3— 5kvtý»
Celá rostlina chlupatá. Na horních lukách. c. Srp. Z.

vousatý. C. barbata. L.

Koruna z pedu holá, aneb jiné známky neshodné. 6.

6. Prut háckovitý, jednoduchý, nkdy vtvitý, L'Sty kopo-
vité, tup pilované, sedavé, na dolejšku 3žilné. Kvty vztý-

ené; koruny více než 3krát zdélí kalichu, obyejn svtle

fialové, zídka bílé ; blizna obyejn 5dílná. V jižních

Uhích, divoce. n. Srp. Z. velekvtý. C. Medium.

Prut pýitý neb holý. 7.

7. Listy eliptiné, žlutozelené, chlupaté, pitlaené. Prut

jednoduchý, 3— SOkvtý, Stopky úžlabiní, 1 kvte, 21i-

stenné. Kalich hndý ; medníky a vajeník zamodralé. Ko-
runy bledomodré. Rostlina 4— 12 palcv zvýší, nkdy
Ikvtá, tém holá. Na nejvyšších Alpách; na Snžce^
Cn. Srp. Z. horní. C. alpina.

Listy kopovité; stopky asto Skvté, pevislé. 8.

8. Prut latnatý, trochu hranatý, vztýený, dole ervenavýy
'/-'— 1 st. vysoký, krátce blošttinatý. Listy kopoviteVvl-

nité, trochu tupé, po obou stranách drsné, trochu kos-

maté a objímavé. Kvty asto po 3 na jedné stopece;

kalichy brvité, cípy kopovité šídlovité; koruny obdýlné,

kulat zvonité, bledofialové, pevislé, zídko vztýené, na

žilách chlupaté. Rostlina krátce chlupatá. Na lunatých
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pahrbkách; v Rakousích, Cechácli, Uhích. n. Srp. Z.

sibiský. C. sibirica. L,

Prut prostý, tlustší
,
pýitý. Vtve chudokvté. Listy

Skrát širší než pedešle'ho, kopovite', tup pilované, se-

•davé, žilnaté; dolejší tém kopovite. Stopky Skvlé,
úžlabiní, hoejší pevislé, tém hole. Koruna 3krát vtší

než u pedcházejícího, a více obdýln zvoncitá, na hra-

nách chlupatá. Na vápencích, v Banát, okolo Mehadie.

Cn. (Campanula divergens, Willd. CapanuHa pannonica).

Z. kopisfovitý. C. spatliulata. W. Kit.

9. Listy hladké, neb skrovn chlupaté. 10.

Listy chlupaté neb drsné. 27.

10. Pruty l-3kvté. 11.

Pruty vícekvlé. 17.

11. Koruna zdélí kalichu. Listy obdýlné. Prut vztýený,

1 kvty. Na Tatrách. Cn. Srp. Ž. jednokvtý. C. tmiflora.

Koruna obyejn delší kalichu : aneb jiné známky ne-
shodné. 12,

12. Hoejší listy árkovité. 13.

Hoejší listy širší aneb vejité. 15.

13. Hoejší listy celokrajné; dolejší obvejité,klínovité, vru-

bované. Prut velmi jednoduchý, Ikvlý. Na Tatrách mezi

Liptovskou a Turanskou stolicí. Z. malolistý.

C. microphylla. Kit.

Hoejší listy zubaté, pilované neb vrubované. 14,

14. Rostlina pýitá. Korenní listy opak vejité, tém okrou-

hlé : prulní árkovit kopovite, tém zubaté. Prut je-

dnoduchý, ponejvíc 1 kvty, zídka vtvitý. Kališní zuby

šttinovité. Kvt modrý, pevislý, kratší než zuby kališné.

na lukách a rolích, v Cechách: na horách, v Rakousích,

Uhích. Cn. Zá. Z. Inolisfý. C. linifolia. Jacq.

Rostlina holá. Listy koenní vejité a obvejité; prutní

obdýln kopovite; nejhoejší árkovité; všecky tup vru-

bované. Prut jednoduchý, 1 kvty. Koruna otevená; ka-

lich chlupatý. Listy trochu vlnité, prozrané, na dolejšku

v dlouhý, brvitý apík soužené. V Spišské stolici, v le-

sích. Z. vlnatý. C. dasycarpa. Kit.

15. P'*ut položený, hranatý, chlupatý. Listy apíkaté, pilo-

vané, holé; koenní srdité; dolejší prutní vejité, osfatní
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kopovité. Koruny krátké, prostranné. Na skalách, v lesích;

v ecliách. n. e. Z. pyrity. C. pubescens. Schm.

Prut vstoupavý neb vztýený. 16.

16. Listy holé, srdité, pilované, dlouze apíkaté. Prut nej-

víc 1 kvty, st. zdélí, nkdy i 3— 4vtvý, ídce chlupatý,

vstoupavý. Stopky dlouhé ; kalichy^lepké, zpt vyvrácené

;

koruna prostranná, otevená, veliká, svtle fialová, nálev-

kovit zvoncitá. Na Tatrách. n. Srp. Z. tatranský.

C. carpathica.

Listy vejité, vrubované; ponejvíc srdité, dlouze a-
píkaté s odstávavými vroubky. Prut 1 kvty, nifovitý, 2—

6

palcv zvýší. Kalichy pevislé. Koruny tmavomodré. Na

horních lukách. n. Zá. Z. osmáhlý. G. pulla.

17. Listy kopovité neb vejcité. 18.

Hoejší listy cárkovit kopovité. 22.

18. Prut položený. Koruna krátká, prostranná. 15.

Prut vztýený neb vstoupavý. 19.

19. Prut kivolaký, zdélí prstu Listy vzdálen zubaté; ho-

ejší kopovité, dolejší vejcité: stopky 4— 7, jednokvté,

dvma krátkými listeny podepené. Kalich 1 Obranný; cípy

šídlovité, na dolejšku zubaté, odstávavé neb zpt vyvrácené.

Koruny vztýené, fialové, s tupými, hlubokými, zpt vyvrá-

ceným cípy. Rostlina obyejn hofá. Na skalách v Chor-

vatsku, c. Z. kivolaký. O. flexuosa. \V. Kit,

Prut vztýený, vyšší. Kvtenství v hroznech neb pyra-

midálních klasech. 20.

20. Prut pímý, vtvitý; vtve v jehlan stažené. Listy hladké,

chruplavin pilované, hoejší kopovité. Dolejší stopky

tém 3kvté; koruny svtle modré. V jižních Uhích. Z.

, jehlanitý. C. pyramidalis.

Prut klasatý neb hroznatý. 21.

21. Dolejší listy sedavé, tém rhomboiné, pilované; prutní

vejit konité. Prut jednoduchý, pruhovaný, 1 st. zdélí

i vyšší. Kvty tém v klasech, jednostranné; klas krátký.

Kališní cípy útlé, jehlité. Koruny svtlomodré, zídka bílé.

nlka kratší než kvt. Na bolech ; v Korutanech, Uhích.

c. Srp. Z. routolistý. C. rhomboidea.

Listy dolejší krátce apíkaté, pilované. Prut 1 — 3 st.

zvýší. Kvty v rozvlaitém latu. Kališní cípy žláznat pilo-
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váné. Koruna svllomodrá, zvonkovitá, s oteveným, Skla-

ným pokrajem: ze dna koruny vyniklý kroužek prodlou-

žený v trubku, která dolejšeka cnlky obtáí; nlka na bok

schýlená, palikovitá, z koruny njicí; blizna modrá.

.V hornatých lesích, v Slezsku, Orav. Srp. Zá. (Adeno-

phora suavcolens. Fischer) Z. liliolislý. O. liliofolia. W. Gr.

23. Prut hranaly. Listy skupené, dolejší holé, vejcité, pilo-

vané, trochu asnat zubaté; hoejší kopovit cárkovité,

celokrajué. Koruny pevislé, bakovité, tmavomodré, 4—
5krát delší než kališní cípy; tobolka 1 Obranná; nlka
obyejn 2— , nikoli Sklaná. Na bolech; v horním Ra-

kousku, Štýrsku. c. Srp. (Campan. rolundifolia y, Willd.)

Z. trsnatý. (7. cespitosa. Scop,

Prut oblý, aneb jiné známky se neshodují. 23.

23. Koenní listy piokrouhlé, srdité, aneb aspo u rapíku

zaokrouhlené. 24.

Listy koenní obdýlné, pozvolna v apík scházející. 25.

24. Všecky prutní listy cárkovité, celokrajné. Prut Ip.tnalý,

vtvitý, mnohokvtý, ponejvíc 1 si. zvýší. Kališní cípy

šídlovité. Koruny vejité, krátce zvonkovité, bledoblan-

kytné. Na suchých pomezích, lesních prostorách, veso-
soviskách. Cn. c. Z. okrouhlolistý. O. rotundifolia. L.

/9. grandiflora; s 1— 5 vtšími, hluboce zvonitými

kvty; nízkým, tém jednoduchým prutem; vrubovanými,

kopovitými listy na dolejšku prutu. Na Tatrách, c, Zá.
Z, Seuchzerflv. C, Schevchzeri, Vili,

y. pusilla: s 1 — 3 polokulat zvonitými kvty; krpi-

výrA prostým prutem, eliplinými dolejšími listy prutními..

Viz G. pusilla.

Prutní listy eliptiné, pilované ; koenní srdit vejjté,

apíkalé, tuhé, lesklé. Cípy kalichu šídlovHé. Koruny

2krát zdélí kališních cípv, svtle modré. Rostlina trsnatá.

Na Krkonoších. c. Srp. Z. maliký. C. pusilla. Hánke,

25. Kališní cípy kopovité. Kvty v chudokvtém hroznu.

Koruny veliké, širší než delší, dole polokulaté, bled
blankytné neb bílé. Listy s útlými, vzdálenými zuby;

koenní obdýln kopovité, v apík soužené. Prut tuhý,

vztýený, 2— 3 st. zvýší, jednoduchý. Na výslunných

lesních polohách. n. c, Z. broskvolistý. G. persicifolia. L.
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/?. eriocarpa: Kalíšni trubka bíle šttinaté.

Kališní cípy šídlovite. Hrozen neb lat složený. 26»

26. Vtve vztýcend; prut 2— 3 st. zdélí, pímý, tenký,

krátce chlupatý; lat dlouhý, úzký, mnohovtvý. Listy

trochu vlníte', vrubované; koenni obdýln vejité, v ra-

pík soužené, prutní cárkovit kopovité, sedavé. Koruny
modré, s pokrajem vztýeným. Na lesních trávníkách, mezi

houštím; v Slezsku, echách, Uhích. Kv. n, Z. latnatý.

C. Rapuncu/us. L.

Vtve rozvláíte, rozestené; mén kvt a však vtší;

prut slabý, vztýený, 1 st. zdélí. Lat rozvlaitý, témé
chocholicný. Listy ploché, vrubované. Koruny erveno-
modré neb fialové, zídka bílé. Na lukách, v houštích,

úhorech. Kv. Cn. Z. rozkladitý. C. patula. L.

/?. hirta : prut a vtve zdola krátce chlupaté.

27. Kvtenství sklubené, v hlavách koneních. 28.

Kvty obyejn stopecné, úžlabiní, v klasech obdýi-

ných neb kytkách. 33.

28. Listy elipliné neb vejcité. 29.

Listy árkovité neb cárkovit kopovité. 31.

29. Kvty mimo hlavu asto i v úžlabikách sedící. 30.

Kvty toliko v hlav skupené; listeny pod klubíkem
delší než kvty. Koruny tmavomodré. Prut jednoduchý,

hranatý. Listy clipticné , tupé , vtším dílem apíkaté,

v apík soužené, objímavé. Rostlina chlupatá. (Campan.

glomerata. /9 L.) Z. eliptiný. C. elliptica. KU.

30. Listy vejcit obdýlné, trochu tupé, pilované, chlupaté,

sedavé, na rubu plstnaté. Prut jednoduchý, hranatý. Kvty
fialové. Na Krkonoších; v Uhích. Cc. Srp, Z. skalní.

^
C. petraea.

^ Listy útle štrbené, dolejší vejcité neb vejcit kopo-
vité, na dolejšku zakulatné neb srdité; ostatn velmi

promnlivé. Prut jednoduchý, 1 — 3 st. zdélí, trochu

pioblý a drsný. Kvty fialové asto i v úžlabikách po

tech, nkdy bílé, uvnit blochlupé. Kališní cípy cár-

kovit kopovité, zakoníte. Listeny pod klubíkem kratší
v v

než kvty. Na suchých lukách. Cn. Cc, (Campan. be-

tonicaefolia, Gilib.) Z. klubinatý. C. glomerata. L.

31. Listy árkovité. Mnoho prutúv z koene. 32.
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Listy kopovit cárkovilé, po kraji vlnité. Prut 1—

3

st. zvýší, s tuhými, bílými šttinami. Kališní cípy vej-

ité, tupé. Kvty v úžlabicních a koneních hlavikách;

koruna jasn modrá, obdýln zvonitá. Celá rostlina

drsná, šttinatá, jasnozelená. Na suchých lesních prosto-

rách. Cc. Srp. Z. hadncový. C. cervicaria. L.

32. Kvty na konci v hlav po 12— 15; kalichy kosmaté;

koruny trubkovit zvoncité, fialové, uvnit Jakoby opavu-

ené; korunní cípy a tobolky vztýené. Listy útle št-
tinaté. Na vápencích, v Chorvatsku. n. c. Z. úzkolistý.

C. tenuifolia. W. K.

Kvty na konci prutu, obyejn po 5; koruny zdélí

palce, fialomodré; cípy trochu odstávavé; klapky tobolky

zpt vyvrácené ; blizna 2klaná. Listeny vejité, na špici

šídlovité. Listy árkovit šídlovité, na dolejšku brvité;

prutní objímavé. Prutv 6— 12 z jednoho koene, všecky

ervené, jednoduché, 1 — 5 palc zdélí, ledva delší list.

Pedešlému velmi podobný, jen nco menší ve všech ást-,

kách. V jižních Uhích: v Banálu. n. c. Z, trávolistý.

C. Qraminifolia,

33. Prut hranatý, drsný. 34.

Prut oblý aneb tup hranatý. 35.

34. Prut 1—4 st. zvýší, drsný, tuhý, pritloustlý, oste
hranatý. Listy hrub pilované, krátce chlupaté; dolejší

dlouze apíkaté, vejit srdité: hoejší obdýlné, sedavé.

Stopky 1— 3kvté, úžlabiní, klas psobící. Kališní cípy

vejit kopovité. Koruny obdýlné, modrofialové, zídka

bílé, uvnit chlupaté. V houštích, v lesích. n. c. Z.

modenkový. C. Tracholium.

Prut hranatý, hákovitý. Listy vejit kopovilc, hrub
pilované, dolejší srdité, hoejší na dolejšku soužené.

Stopky 1 kvte, úžlabiné, pevislé. Kalichy drsné. Ko-
runy veliké, modré. V stinných hornatých lesích. n.
c. Z. kopivový. C. nrticaefolia. Schm.

35. Velmi dlouhé hrozny neb klasy: neb obdýln vejitá

kytka. 36.

Kvty úžlabiní, neb v kratších hroznech. 38.

36. Koruna špinav bílá, krátce stopená, brvitá. Obdýln
vejitá kytka. Listy kopovit árkovité, brvilé, na ruba
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bledé. Prut nachový, chlupatý, drsný, jodnoduchý. Na

holech, na Snžce. n. c. Z. kytkovilý. C. thyrsoidea.

Koruna fialová^ velmi dlouhé hrozny. 37.

37. Oblý, plstnalý prut. Listy na rubu plsfnaté; dolejší

srdit kopovité, apíkaté ; hoejší sedavé. Kalichy šedo-

zelené; cípy vztýené. Koruny fialové. Velmi dlouhý

konení hrozen. Na výslunných kopcích, mezi houslemi;

v Uhích. c. Srp. Z. rusácký. C. ruthenica. Biéberst,

Prut pioblý, 2— 3 st. dlouhý, jednoduchý. Listy

jako i prut chlupaté, obdýlné, vrubované, sedavé. Kvty

v dlouhý, mnohokvtý klas sadné, velmi malé, dole po

6 7, na hoe po 3, trubkovité, bledofialové, dvakrát

zdclí cíp kališních. Listeny kratší než kalichy. V Ba-

nátu ; na vrchu Veršci. c. (Camp. macrostachya, Willd.)

Z. mnohokvtý. C. mulhflora. W, KU.

38. Stopky 1 kvte. 39.

Stopky asto vícekvté. 40.

39. Koruny veliké do 1'/.. palce zdélí, obdýln zvonité,

fialomodré, s dlouze špiatými, Iepenitými cípy. Kališní

cípy vejit kopovité, holé, trochu pilované, tém br-

vité. Stopky úžlabiní, Ikvté, odvislé, v hroznu. Prut

vztýený, 2—4 sir. zdélí, ponejvíc holý, pruhovaný.

Listy vejit kopovité, dlouze konité, hrub pilované, py-

rite, krátce apíkaté, tém sedavé ; dolejší v apík sou-

žené. V lesích, stinných houštích. c. Srp. Z. širo-

Ijgjý
C. latifolia. L.

Koruny malé, tmavomodré. Kališní cípy delší než

trubka, úzké. Stopky Ikvté, krátké; kalich holý. Hrozen

jednoduchý. Prut jednoduchý, pýitý. Listy pýité, se-

davé, vejit kopovité, vrubované; podkvctní ledva delší

než kvtní stopky. Na výslunných kamenitých chlumech.

c. Srp. (Campanula bononiensis, AUion.) Z. jednoduchý.

C. simplex. D. C.

40. Prut oblý, pýitý, do 4 st. zvýší. Listy vrubované

pilované, na rubu šedoplsfnaté; dolejší srdité, dlouze

apíkaté; hoejší vejité, zakoníte, sedavé. Kvtenství

v hroznu konením, jednoduchém neb latnatém, mnoho-

kvtém, na vše strany rozpoloženém, asto v jehlanci.

Kališní cípy vztýené. Koruny modré, tém homolovit
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zvoncité. Na lesnich, výslunných chlumech. c. Srp. Z.

boloský. Camp, bononiensis. L.

Prut tup hranatý. Listy nesl jn pilované', krátce

chlupaté, dolejší dlouze apíkaté, obdýlné, hoejší kopovité.

Kvtenství v koneních, bezlistých, jednostranných klasech.

Kališní cípy kopovité', posle'z zpt vyvrácené. Koruny
homolovit zvoncité, bledofialové. Rostlina dole holá,

1—3 st. zvýší. Koen plazivý, výhoncivý. Na rolích,

v zahradách. c. Srp. Z. epkovitý. C. rapunculoides.

41. Koruna tém kruhovitá. Kališní trubka prismatícky

hranatá. 42.

Koruna trubkovit zvoncitá. Listy piokrouhlé, 51alo5né.

Tobolka 3klapená. V slatinné pd. Z. brectánový.

C. hederacea.

42. Kališní cípy asi zdélí semeníka, delší neb kratší než

koruna; tato nachofialová, zídka bílá; kvty jednotlivé

v rozsochách. Listy obdýlné, trochu vrubované. Prut

'4— 1 st. zvýší, vtvitý, tém položený, rozestený. Na
rolích. n. Ríj. (Prismat a corpus Speculum). Z. úhledný.

C Speculum.

KaliŠRÍ cípy 2krát kratší semeníka, a asto 2krát delší

koruny. Kvty na konci sedavé, po 3—4, fialové, asto

.

nevyvinuté. Listy obdýlné (sedavé neb apíkaté), vroub-

kované, vlnité. Prut vztýený, pímý, na dolejšku trochu

vtvitý. Na rolích. c. Srp. Z. zvrhlý. C. hybrida.

327, Jasione. Pamnec.

Koruna Sdílná, s árko vitými cípy. Tyinky šídlo-

vité. Prašníky na dolejšku slepené. Tobolka 2pouzdrá,

na špici 2klapená. XIX., 6. V. 1. Chudina; Jasionka.

Pr. Chamúz.
Koen bez výhonkv, jednoduchý. Prut z dola dlouze

vtvitý neb jednoduchý, strboulní. Strbouly ploché, ko-

není. Listy obyejn krátce chlupaté, árkovité, vlnité

kadeavé. Koruny modré neb bílé. Rostlina chrastavcí

podobná. Na suchých místech, úhorech. n. c. P. chlumní;

Chudina. J. montana. L,

Koen vytrvalý, výhoncivý. Prut zcela jednoduchý;
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Jisty árkovité, tém holé, ploché, trochu tupé. Na po-

dobných místech^ ideji. P. ozimý. J. perennis. Lam,

328, Phytevma. Teufelskrallcn. epka.

Koruna ódílná s árkovitými cípy. Prašníky volné.

Tobolka 2—Spouzdrá, boními poltami pukavá. V. 1.

Zerva. Pr.

1. Kvty v okrouhlých hlavách. 2.

Hlavy vejcité, neb klasy obdýlné aneb listnaté. 4.

2. Koenni listy kopovité, na dolejšku nerovn srdité, pi-

lované; prutní árkovité, hoejší sedavé, celokrajné. Hlava

tém kulatá. Na horách a pohoích; v Orav. epka ne-

gtgjjjá. Ph. inaequaíum. KU.

Koenni listy jinak spoádané. 3.

3. Hlava kulatá, 20-50kvtá. Kvty modré, ped rozvi-

tím dovnit skiivené. Zevnitní listeny vejcit kopovité,

slab pilované. Dolejší listy apíkaté, obdýlné, srdité,

vrubované; hoejší árkovité. Prut V^— 1 s^- zdélí, jedno-

duchý, vztýený. Na lesních lukách, na chlumech. Cn.

Co. . kulatá. Ph- orbiculare. L.

Hlava tém kulatá. Kvty modré, zídka bílé. Listeny

vejilé. Listy árkovité, tém celokrajné, volné. Na bo-

lech ; v Štýrsku, Korutanech. Cc. Srp. . polokulatá.

Ph. hemisphaericum.

4. Koruna sírožlutá. Hlava obdýlná , homolovitá, pozdji

prodloužená. Listy dolejší hluboce srdité, okrouhle vej-

cité: stední Shranné, dlouze konité; nejhoejší árkovité,

celokrajné. Prut 1—3 st. zvýší, jednoduchý, holý,

u vrchu bezlistý. V pasekách, vlhkých lesích, podlé po-

tokflv hajních. On. c. R. klasatá. Ph. spicatum. L.

Koruna modrá neb lilaková. 5.

5. Listy árkovité kopovité, trochu vrubované. Listeny ve-

liké, srdité, vejcité, brvité. Hlav.a tém listnatá. Prut

vztýený, 1— 5 palcv zdélí, ern ervený, 2— 6kvtý.

Koruny tmavomodré, zídka bílé. nclka 2klaná; to-

bolka 2—Spouzdrá. Na štýrských, korutanských bolech.

n. c. . málokvtá. Ph. pauciflorum.

Listy kopovité. 6.

€. Celá rostlina útlou, šedou, plstnatou kosminou pokrytá.
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Prut 1—2 st. zdélí, vstoupavý neb položený, erveno-

hndý. Listy sedavé, vrubované', (každý vroubek útlým

zubem opatený); dolejší opak vejcite', pilované; hoejší

kopovite', celokrajné, Kvty krátce stopeué, úžlabiní;

hrozen z více malých, hust listnatých boních hroznv
složený. Kališní cípy odstávavé, kratší než koruny. Ko-
runy Silákové'; cípy jen na dolejšku trochu srostle', od-

stávavé, trochu zpt vyvrácené. Bli/.na 3klaná. i\a vý-

slunních chlumech, okolo Budína až k Sedmihradsku. Cc.

Ríj. R. ošedivlá. Ph. canescens. W. lút.

Rostlina zelená. Listy apíkaté. 7.

7. Hlava tém listnatá, vejitá, dvma velmi dlouhými, cár-

kovitými listeny podepená. Listy dlouze elipticné, dlouze

apíkaté, zubaté
;

prutní až po hlavu sáhající. Na Krko-

nošských pohoích. Cn. Cc. R. Seuchzerová.

Ph. Scheuchzeri. AU.

Hlava neb klas menšími listeny opatená. 8.
^

8. Koruna cernfialová. Klas vejitý; listeny šttinovité.

Listy jednoduše zubaté; dolejší srdité; prutní kopovite,

objímavé ; dlouze apíkaté. Okolo Karlových varv. Cn.

Cc. R. erná. Ph. nigrm. Schm.

Koruny modré. Klas vejitý, tlustý; listeny árkovité.

Listy apíkaté, dolejší srdité, dvojnásobn pilované ; ho-

ejší kopovite, jednoduše pilované. Cnlka chlupatá, vy-

kroužen 2klaná, delší než koruna. Na horních lukách.

Kv. n. . vejitá. Ph. ovatum. Schm.

81. Lobeliaceae. Chylanovité.

329. Lohelia. Lobelie. Chylan.

Prašníky spolusrostlé. Koruna 2pyská. Tobolka 2—3
pouzdra. Cnlka nifovitá. V. 1.

Listy árkovité, duté, 2pouzdré ; stvol nahý, jedno-

duchý, hroznatý, U jezer. V severním Nmecku. Ch.

potopený. L. Dortmanna.

82. Ambosiaceae. Durkomanovité.

330. Ambrosia. Ambrosie. Ambrož,ka.

Samí zákrov llupenný; koruna llupenná, 5klaná,

nálevkovitá. Lžko nahé. Samicí kalich llupenný^
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celý, Ikvlý. Koruna chybí. Nažka Isemenná. V.

2. XXI. 5. Božíbyt.

Listy tém holé, dvojspeené ; nožky dlouze brvité

;

hrozny konení, latnaté. RostUna prutnatá. Na úhorech.

A. vysoká. Ambrosia elatior. L,

Listy na rabu šedozelené, dvojspcené; nejhoejší spe-

ené; nejdolejši pi vzniku vtví nerozdlené, obdýinéy

celokrajné. Prut ledva 1 si. zvýší; 3 konení hrozny.

Vtve vyšší než u pedešlé. Na písených lukách ; v Ha-

lii. A. ernobýlová. A. arlemisiaefolia.

331. Xanlhium. Spiizkleiie. Durkoman.

Rostlina jednodomá; samí kv^ty trubkovité, ple-

vami rozmešené, mnoholupenným obalem otoené.

Samicí kvéty po 2, jednolupenným, 2zobanným ztvrd-

lým obalem ovinuté. XXI. 5. Bodlák. epka. Prsl.

Rostlina bez trn. Prut obyejn jednoduchý, i^^— ^

st. zvýší. Listy srdité, 3— 51aloné, stídavé, 3žilné.

Kvty na konci prutu, aneb v úžlabikách skupené. Se-

meník hákovit ostnitý. U cest, pi plotech, na násy-

pech, pi zákopech. c. íj. D. obecný. X. strumarium. L.

Rostlina trnitá; trny po 3 pi vzniku apík , žluté.

Prut 1 —
1
V^ st. zvýši, velmi vtvitý; listy 31aloné.

Samí kvty v chomáích; samicí obyejn po 2, v úžla-

bikách sedavé, žlutavé. V jižních Uhích; v Morav

u Holešova. Okolo Prahy (zídka). D. trnitý. X spinosum. L.

83. Cynareae. Pcháovité.

332, Carduus. Distel. Bodlák.

Zákrov sti^echovitý, s šupinami kopovitými, koni-

tými neb ostnitými. Kvty obojaké, trubkovité, Sklané.

Lžko šttinovité. Nažky stlaené. Cmýr spoený.

XIX. 1.

1. Listy sedavé. 2.

Listy sbíhavé. 4.

2. Listy bloskvrnité, objímavé, šípovit speené, trnité, roz-

esané, veliké, lesklé. Prut brázdný, 3 — 5 st. zvýší.

Kališní trny žlábkovité, vtevnaté. Kvty veliké, nachové.

Nažky ernobruné, lesklé. V zahradách, a zdivoelý. Cn.

c. (Silybum Mariánm, Gaertn.) B. volec. C. marianus. L,
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Listy zelené. 3.

3. Vnitrní šupiny zákrovu seschlé , barvité, zpt vyvrácené,

odslavavé. Kvt vztýený, stední velikosti, namodrale

nachový; stopka hranatá. Prut 1 kvty, jednoduchý, pi'ímý,

1— i\',, st. zvýši, trochu brázduý, hranatý, dole chlu-

patý. Listy tmavozelené, krátkými, bílými chlupy poseté,

trochu drsné, tém kožnaté , bezbranné. Chlapy cmýru
bíle, ploché. Na vápencích okolo Paloty ve Vesprýmské
stolici, h. lesklý. C. nitidus. W. Kil.

Vnitní šupiny mázdité, barvité, árkovité, dlouze vy-

stené. Kvty jednotlivé na konci vtviek, nachofialové.

Prut pímý, 1 */„ si. zvýší, hranatý, krátce bloostný,

na dolejšku nachový. Listy ploché, po kraji krátce b-
loštetinalé , hebenit spcené , rozesané , nahé , drsné.

Nažka brunátná. Na výslunních vápencích, okolo Budína,

Paloty, Ptikostel. Cn. B. paprskový. C. radiafiis. W. Kit.

4. Kvty sedavé neb stopené, však skupené. 5.

Stopky 1 kvte. 7.

5. Listy na rubu kosmaté neb vlnité. 6.

Listy na rubu nahé, hluboce kracoviíé, chobotnaté, br-

vité ; hoejší kopovité , vykousané , kadeavé, málo bo-

dlavé. Prut 4 st. zvýší. Stopky kadeavé: kvty asto
po 3— 4 skupené, tém sedavé. Pokrajní kvítky nacho-

ervené , v teri pletní. Prašuíky fialové ; nlka bílá

;

blizna nachová. Na Suru , u sv. Jií v Prešpurské sto-

lici. B. mnohokvtý. C. polyantkemus.

6. Listy docela sbíhavé, a proto prut velmi kadeavý a bo-

dlavý; na rabu vlnat pisfnalé, obdýlné, chobotnaté proti-

sené, s Slalonými a ozubenými cípy, útle trnit brvité

;

hoejší nkdy nerozdlené, chobotnaté zubaté. Prut 2—

4

st. zdélí, nahoe vtvitý. Stopky krátké, vlnaté, trnité.

Kvty z ásti skupené, z ásti jednotné. Ve vlhkých ko-
vinách, u píkopu, v dlané pd, u plotuv. c. Zá. B.

kadeavý. C. crispiis. L.

Listy mén a užšími kídly sbíhavé, a proto prut není

kadeavý: na rubu plsfnal pavuinné, trnit brvité; ho-

ejší nerozdlené, vejité neb kopovité, pilované; dolejší

široce vejite, až po stední žilu protisené; nkdy však

tém holé na rubu , zelenavé. Prut 2 — 4 st. zvýší,

I
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hranatý, mén více vtvitý. Kvty nachové po 4— 8

v hlavu skupené. Šupiny zákrovu, zpt vykivené. Na

Krkonoších; pi horních rucejtch; v Rakousích, Slezsku.

Uhícl). c. Srp. (Arctium Personata, L.) B. lopuchovilý.

C Personata. Jacq,
v

7. Kvty pevislé, veliké, nachové, zídka bílé. Supiny zá-

krovní, Sklané, odstávavé, obyejn nachové, velmi bo-

dlavé a tuhé. Listy sbíhavé, hluboce protisecné, s Skla-

nými cípy, trnit brvité a trnem konité. Stopky dlouhé,

plsCnaté. Prut do 2 st. zvýší, nkdy jednoduchý, jindy

u vrchu krátce vtvitý; vtve 1 — Skvté. Na úhorech,

u cest. c. Zá. B. pevislý. C. nutans. L.

Kvty vztýené, pímé, aneb málo bodlavé. 8.

8. Šupiny pímo odstávavé , šídlovité , zevnitní vyvrácen

odstálé; v as zralosti odpadavé. Stopky 1 kvte, plsE-

naté, nkdy kadeavé , oblé , vztýené. Zákrov vejitý,

na špici a na dolejšku nachobrunatný. Kvt nachoer-

vený. Prašníky fialové; sivozelené. Listy protisecné, ho-

ejší kopovité , na rubu plsCnaté; laloky vyštrben zu-

baté ; trny žlutavohndé , dole hust plstnaté, sivozelené,

nahoe pavuinaté. Prut 2—3 st. zdélí, pímo vztýený,

nkdy trochu vtvitý; vtve jako i prut sivoplsfnaté,

jednoduché aneb 2—3kvté. Na pahorkách, mezi vini-

cemi; v Hont , Novohrad, Heveši, Boršodu, Zemplín.

Kv. B. kopení. C. collinus. W. K.

Šupiny neopadavé; aneb jiné známky neshodné. 9.

9. Zákrovy a celá rostlina bodlavá, 10.

Zákrovy ledva bodlavé. 11.

10. Kvty znan veliké, na tuhých , dlouhých ,
plsCnatých

stopkách, nachocervené. Zákrovy stlaené, tém okrouhlé,

ponejvíc cele nachové, rozevené; šupiny asto hákovit

vyvrácené, s jednotlivými pavuinami; vnitní šupiny bez-

branné, na špici žluté. Prašníky fialové; nažky barnavé.

Listy kadeav zubaté, po obou stranách zelené, na rubu

bledší, kopovité, protisecné, trnité, na rubu, zvlášt na

stední žíle kosmaté; trny nestejné, bledobruné, jehlité.

Prut pímý, 2—4 st. zvýší. Na suchých lukách, v uher-

ských rovinách. n. c. B. hákovitý. C. hamulosus. Ehrh,

Kvty menší, trochu pechýleaé , na kratších, trnitých.
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kadeav kídlatých stopkách, nachoervené, zídka bílé.

Zákrov kulatý ^ šupiny cárkovité, tuhé, vyvrácené, na do-

lejšku kosmaté. Nažky les-klé, ten pruhované. Listy

sbíhavé, chobotualé, protisecné, trnit brvité, cípy osl-

níte, zelené, narubu bledší. Prut 2— 4 st. zdélí, vt-

vitý, vztýený, brázdný , málo chlupatý; vtve dlouhé,

trochu odstávavé. U cest, a rolí. c. Zá. B. ninoho-

Imý, C. aeanthoides. L.

11. Zákrov vejcitý, baiikovitý, nachoervený, v cas zralostí

odvislý a odpadový; šupiny ledva bodlavé, málo pavuc-

naté; stopky Ikvté, šupinat plsfnaté, dlouhé, bezlísté;

kvt nachový ; šupiny zákrovu šídlovité , pímé ; nažky

velmi bledohndé. Listy na líci chlupaté a tmavozelené,

kopovíté, poloshíhavé, na rubu bloplstnaté, trnité; trny

blavé, jehlité. Y Temešské stclici , na Vršci. n, c.

B. blostný. C. candicans.

Zákrov neodvislý, neodpadavý: šupiny odstávavé: aneb

jiné známky neshodné. 12.

12. Šupiny zákrovu árkovit šídlovité , odstávavé , dole

trochu brvité, zvenku pýife, na špici nachové. Zákrov

polokulatý, vejcitý, rozevený. Kvty jednotlivé, pímé,

na bloplsfnatých, trochu hranatých stopkách, nachofialové;

prašníky fialové. Listy poloshíhavé, rozesané, dlouze

konité, ploché ; cípy 21aloné , brvit trnité , ku pedu

vyhnuté, kopovíté. Prut 1 — IV2 st. zdélí, u vrchu

2—Svtvý, rourovítý, obranný, pruhovan chlupatý. Na

holech a pohoích Chorvatských. B. podhomí.

C. alpestris. W. Kit.

Šupiny vejité, kopovíté, neb jinak spoádané. Stopky

velmi dlouhé. 13.

13. Listy celokrajné, mkkými oslny brvité, kopovité, po-

loshíhavé. Stopka velmi dlouhá, vlnatá, Ikvtá. Zákrov

Srpkovému podobný : šupiny blokýlné : kvty bledo-

nachové i žlutobilé. Ka suchých polohách, v Uhích, c.

Srp. (Cnicus pannonicus) B. uherský. C. parinonicus.

Listy bud protisecné bu kopovité, však mén více

trnité. 14.

14. Listy sbíhavé, holé, protisecné, trnité ; trny žlutavé, dlou-

hé, listy koenní speené. trnit zubaté, cípy nestejn vezané.

(17)
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Piul V2 — ^ Vs ^^^' 2výší. Stopky pímé, 1 kvte, bez-

branné, pod kvtem vlnaté. Kvty jako pi lesním Bodl.

Na bolech štýrských a korutanských. c. Zár. pupavitý.

C. carlinaefolius. Lam.

Pozn. Píbuzný bodlák polonahý : listy polosbíhavé,

kopovilé, trnit zubaté, kratší pilované, na rubu sivé.

Stopka dlouhá, 1 kvétá , vlnatá; šupiny odstávavé.

V Uhích, ve Zvolen, Spiši, Šáriši.

C. seminudus, M. Bieb.

Listy polosbíhavé, kopovité aneb i protisecné, pilo-

vané, trochu trnit brvité, nahé, na líci bledé, na rubu

sivozelené, trocho tuné, lesklé. Prut 2—4 st. zvýší,

hranatý, málo chlupatý, málo vtvitý, v dlouhé stopky

vybíhavý ; tyto bezlisté, 1 kvte, vlnaté. Šupiny zákrovu

vejcit kopovité, konité, ledva bodlavé, holé, na špici

hndé. Kvty znan veliké, nachové, zídka bílé, vztý-

ené neb odWslé. Na horních a chlumních lukách. Cc.

Srp. B. lesní. C. defloratus.

333. Carlina. Eberwurz. Pupava.

Šupiny zákrovu sti'echovité . zevnit podobné
prutním listm ; vnitní seschlé, hvzdmo rozeste-

né. Kvty trubkovité a obojaké. mýr vtevnatý,

speený. Lžko sklípkovaté. XIX. 1. epka.
1. Prut velmi krátký aneb chybící, 1 kvty. Listy osetko-

vité, protisecné, s hranat íalocnatými cípy, bodlavé, na

rubu asto pavucinaté, jinak nahé. Kvt 2—4 palcv

zšíí ; zevnitní šupiny protisecné ; vnitní dlouhé, cár-

kovit kopovité, suché, stíbrolcsklé, v paprsek rozlo-

žené. Semena hedbávitá. Na suchých pahrbkách. Cc. Zá.

P. bezepová; epka zajeí. C. acaulis. L.

Prut ^l^-VU st. zvýší. 2.

2. Prut vícekvtý, vztýený, listnatý, uvrchu vtvitý, 1 V2
st. zdélí. Listy obdýln kopovité chobotnaté, zubaté,

trnité, na rubu trochu pavucinaté. Kvty v chochoHku

po 3— 10. Zevnitní šupiny listovité, vnitní hndotrnité,

nejvnitrnjší v árkovité, pergamenové, bložluté ja-

zýky podloužené. Na suchých lesnatých pahorkách, u
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cest, v neúrodné písité pd. c Zá. P. obecná.

C. rulíjaris. Lin.

Mnohé, 1 kvte, prosté, skupené pruty. Listy hluboce

speené, prolisené, trnité: trny na špici barvité. Zákrov

velmi trnitý, s 3 radami volných šupin *, kvt 2— 3 pal-

cftv zšírí; kvítky bled žlutozelené. Na výslunních holech

a podhoích, v Berecké, Marmarošské stolici, v Chorvatsku.

Srp. (Carlina simplex) P. hromadná. C. aggvfgata. W. K.

334. Carthamus. Saflor. Svtlice.

Lžko plevnaté šttinaté. Supiny stechovité, trni-

t zubaté. mýr plevnaté vlasatý, i chybící. XIX. 1.

Svinský bodlák.

Prut vlnatý, nahoe vtvitý.
1 Y^—3 st. Listy žil-

naté, tvrdé, rozesané zubaté, hoejší objímavé, trnité.

Kvty žluté, chocholinaté. Zevnitní šupiny rozcísnuté.

vnitní chruplaviné, brvité; zevnitní kvítky asto ja-

lové ; nažky 4hranné, bílé. V jižních Uhích, okolo

Ptikostelv, u cest. c. Srp. (Alractylis, Scop.) S.

vlnatá. C. hmatus.

335. Ceniaurea. Flockenblume. Ckarpa.

Šupiay stechovité. Kvítky trubkovité s rozšíeným
pokrajem: kvítky tere obojaké se stejn oklaným
krajem; paprskové vtší p^-ázdné, s prodlouženým,
nepravidelným krajem. Cmýr šltinovitý z nkolika
ad vlasv sestávající; vnitní ada kratší. Nažky
stlaené. Lžko štíinovité. XIX. 3.

1. Supiny zákrovu dlouze trnité; trny opt trnit zubaté. 2.
v

Supiny beztrnité, 3.

2. Kvt ervený neb bílý, lížlabiní neb konený : paprskové

kvítky sotva delší terových. Trny šupin mocné bložluté,

hvzdité. Cmýr chybící. Listy prutní poloobjímavé, nrotisené:

nesbíhavé, árkovité, zubaté. Prut do 2 st. zvýší, vztý-

ený, pitloustlý; vtve rozevené, rozdlené. Na výslun-

ních suchých místech, u cest: v Rakousích, Uhích. n.
Cc. Ch. hvzditá. C. Caleitrapa.

Kvt žlutý, tém bezpaprsený, jednotlivý, konení.

Trny 3zubé, stední delší, rozeven odstávavé, 2krát

(17)-
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zdélí zákrovu, pímé. Zákrov vejcitý. Listy sbíhavé,

árkovité, sivozelené, nerozdlené, celokrajné; koenní
lýrovité, cípy konité, zubaté. Prut do 2 st. zdéií,

vtvitý, kídlatý; vtve odstávavé. Celá rostlina vlnat

sivá, trochu lepká a velmi hoká. Na výslunních místech,

úhorech j zídka \ v Rakousích, Uhích. c. Srp. Ch. letní.

C. solsticialis. L.

3. Šupiny celokrajné, aneb jen na špici nepravideln roz-

trhané, suchomázdité. 4.

Šupiny brvité neb pilované. 6.

4. Šupiny kopovité, árkovité, hladké. Kvty jednotlivé,

nachové, na konci nahých vtví; lžko plevnaté; nažky

4hranné, uvrehu pýité ; cmýr ervenavý, pak erný. Kvty
paprskové, nemnohé. Listy speené, drsné; lístky útle

pilované, árkovité, konité; koenní celé, vejité; prutní

tém útle trnité. Prut pímo vztýený, jednoduchý neb

málo vtvitý, holý, brázdný, 1—3 st. zvýší. V Uhích.

Ch. títlolistá. C. crupina.

Šupiny vejité. Listy kopovité, celokrajné. 5.

5. Šupiny ervenohndé; zevnitní trochu brvité, vnitrní

seschlé a na špici ozubené, vejité. Kvt nachový neb

bílý; nažky jednoadým mýrem vnené, proež co bez-

mýité se považovati mohou. Rostlina velmi nestálá

a promnlivá. Prut 1—2 st. zvýší, pímý neb vstoupavý,

jednoduchý neb vtvitý, pýitý neb drsný, neb vlnatý.

Listy hned celé, hned vezané, obdýlK.é ; hoejší árkovité

kopovité, nerozdlené neb chobotnaté, neb protisené.

Vtve hranaté. Všudy na lukách. Srp. íj. Ch. obecná.

C. Jacea. L.

Supiny bílé a tém celokrajné. Kvt nco svtlejší.

Prut položený. Listy kopovité, celokrajné, více sivoze-

lené. Snad jen odrod pedešlé. Na výslunních pahrb-

kách; okolo Betislavi. c. Srp. Ch. hoká. C. amara.

6. Brvy šupin dlouhé, pímé neb zkivené, jehlité, samy
opt brvité. Kvt nachoervený. 7.

Brvy šupin krátké, pímé, jednoduché, aneb jen po
kraji maliko ozubené.

7. Kvty bezpaprsené, totiž krajní kvítky ostatním podobné.

Šupiny zákroYu široké, tém vejité, krátce brvité, erné,
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hust na sobe ležící; zákrov kulatý, bakovitý. Listy

koenní obdýiné, te'mr protisecné; prulní nerozdlené,

pilované'. Prut silný, tém hladký. Na lukách, pi plo-

tech: v Rakousích, Uhích. c. Srp. Ch. erná.

C. nigra.

Krajní kvítky delší: šupiny obyejn úzké, dlouze brvité,

na špici škivené. 8.

8. Prut vztýen5', 1 ^o st. zvýší, silný, brázdný, hranatý,

pídrsný. málo vtvitý, asto 1 kvty, naervenalý, uvrchu

chocholinatý. Prutní listy vejcit kopovité, celokrajné

neb zubaté, dolejší krátce apíkaté, hoejší poloobjímavé,

pídrsné neb chlupaté. Vtve pod kvtem nabhlé, 1 kvte.

Zákrov kulatý, ernohndý, šupiny kopovité, pitlaené.

Kvt veliký, nachový; krajní kvítky vtší, neplodné. raýr
3krát kratší než nažka. Na bujných pohorských lukách;

v Rakousích, Uhích, Slezsku, Halii. c, íj. Ch. tepe-
na tá. C. phrygia.

Poznám, Charpa rakouská : jen dolejší listy vejcit ko-

povité, hoejší obdýln kopovité, nestejn vezané a zu-

baté; zuby na dolejšku hlubší, než hoejší celokrajné.

Zákrovy více bledé na dolejšku. Supiny vnitní erno-
hndé, roztrhané, zaokrouhlené: kvty nachové. Na pa-

hrbkách, mezi kovím : v Rakousích, Slezsku, Uhích. c.
Ríj. Ch. rakouská. C. mistriaca.

Prut vztýený, vyšší, více vtvitý. Listy prutní dolejší

chobotnat speené, hoejší a vtevní nerozdlené ; více

plsfnaté, na špici velikým tupým lalokem opatené. Kvty
2krát menší ; zákrov jen na dolejšku piernalý. V hor-

ních lesích, na skalách ; v Uhích. Ch. hebenítá.

C. peciinata. Krock.

9. Listy protisecné neb speené. Kvty ervené, nachové. 10.

Listy nerozdlené, nanejvýš jen dolejší vezané neb

protisecné. 14.

10. Zákrov sechlý; šupiny vejité, kopovité, pilované brvité,

zevnitní šupiny na špici hndé s bílými, lesklými, bod-

lavými brvami. Kvt veliký, jednotlivý, na kvtní palici

hranat brázdné, blovlnaté, prázdné, brunátnými šupi-

nami poseté; kvítky ernoervené, 120 v zákrovu

;

krajní tém zdélí onch v teri j nažky ernohndé;



406 Pcháovilé.

cmýr v starob hndý. Listy 1— 2násol)n. sperené, s cár-

kovit kopovitými cípy. Prut obyejn jednotlivý 1—

4

st. zdélí, vtvitý, hranatý, plsnat vlnatý. Na vápnitých

skalách ; v Banáte, u Herkulových lázné, u Veteranské

jeskyn. n. Cc. ernonachová. C. atropurpurea. KU.

Zákrov mén seschlý, aneb jiné znárnky neshodné. 11.

11. Prut 1—2 st. zvýší, obyejn vztýený, hned od

zpodu vtvitý, sivozeíený, trochu drsný, latnatý, asto

ervený, a plsfnatou odpadavou vlnou piodný, mno-
hokvtý. Prutni listy 1-, koenní 2násobn speené,

sivozelené, pýité, ponejvíc ku prutu zvrácené; cípy

árkovité. Kvty mnohé, malé, bledoervené, lilakové,

zídka bílé, vonné. Šupiny zákrovu vejité, s hndými,

Bhrannými, tepenatými pívsky: zákrov obdýlný. Cmýr

špinav bílý, 2krát kratší nažky. Pi suchých cestách,

krajích rolí, píkopv. Cc. Ríj. Ch. latnatá.

C. panicnlata. L.

Prut mén vtvitý, málokvtý. 12.

12. Zákrov pýitý, pikulallý; šupiny piokrouhlé, s er-
nými, Shrannými, konitými, tepenatými pívsky, po

kraji hndé. Kvty jednotlivé, znané veliké, dlouze

apíkaté, nachoervené. Cmýr zdélí nažky. Listy 1—2krát

protisené, cípy širší než u pedešlé, kopovité; nejvíce

krátce chlupaté, pídrsné, nkdy holé, pitlousllé a tém
kožnaté. Prut do 2 st. zvýší, tlustý a silný, vtvitý,

vztýený. Pi cestách, rolích , na výslunních pahor-

kách. Cc. Zá. Ch. chrastavcová. C. Scabiosa. L.

Zákrov brvítý, obyejn holý. 13.

13. Listy protisené. drsné, tém lesklé: laloky obdýlné,

kopovité, konité. Nažky polooblé. Zákrov kulatý; šupi-

ny tém lesklé ; kvítky nachoervené. Všecky ástky

malé. V hornatých lesích: v Nitranské, Turanské stolici.

c. Ch. kožnatá. C. coriacea. W, KU.

Listy kožnaté: laloky árkovité, tém srpovité, s kra-

jem chruplaviným ; koenní uprosti-ed dvojspeené, roz-

esané. Prut tém Ikviý. Šupiny bíle tepenate, holé.

Píbuzná obma pedešlým. Na pahrbkách ; v Rakousích.

Ch. badenská. C. hadensis. Tratí.

14. Kvty ervené. 15.
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Kvty modré. 17.

15. Šupiny ploché, brvité, na špici mázdrité, seschlé; pí-
vsky pernaté. Krajní kvítky v paprsek rozložené. Lisly

kopovilé, zubaté, holé ; hoejší tém lislenm podobné.

Na lukách ; v Trenanské stolici, okolo Rovného. Cc.

Srp. Ch. luní. C. pratensts. Pers.

Supiny bez pívskiiv, aneb jinak neshodné. 16.

16. Listy sbíhavé. kopovilé, krátce konité, vípln celo-

krajné, trochu kožnaté, pavucinalé, sivozelené, na špici

stoené, ohnuté. Pruty pímo vztýené, do 2 st. zdélí.

3— 5 z koene, hranaté, pavuinaté, vlnate, s 4—

6

vztýenými vtvemi na špici; 5—7 jednotlivých kv-
tv, nkdy i 2—3 kvty na špici vtve, na hranat

brázdné stopce. Šupiny trochu pruhované, trochu py-

rite, po kraji hndé, biozubé. Krajní kvítky 2krát

<lelší zákrovu, nachové, 3— ódílné. Prašníky ernoer-
vené. Nažky u dolejška vousaté. Cmýr brunátný. Na pa-

horkách a vinicích, v Zemnnskc stolici. Kv. Ch. vztý-

ená. - C. stricia. \V. Kit.

Prutní listy v apík soužené, útle pilované. Vnitní

šupiny seschlé, hndé : krajní kvítky nachové. Na luních

pahrbkách; v rhích. Rakousku, Halii. n. Srp. Ch.

ernavá. C. nigrescens. L.

17. Listy sbíhavé, nerozdlené, obdýln kopovité . blo-
plsnaté. 18.

Listy nesbíhavé, árkovil kopovilé; dolejší na do-

lejšku zubaté, koenní opak vejit kopovité, na do-

lejšku protisené, na rubu málo vlnalé. Prut vtcvuatý.

1 — 2 si. zdéh, s Ikvtými vtvemi. Šupiny erno-
hnd obroubené, tepenaté. Vnitní kvítky ervenmodré,
krajní modré : však i bíle, ervené. Cmýr zdélí nažky.

Na rolích mezi osetím, všudy. On. Srp. Ch. sinokvét

;

m o drak. C. Cyanus. L,

18. Listy polosbíhavé, široce kopovilé, ozubené, na rubu

vlnat pavuinaté Prut jednoduchý, Ikvtý. Kvt veliký,

l'/^ palce v prmru. Šupiny pilovité. Ve Zvolen, Lip-

lov, Špíši. Cc. Ch. mkká. (Centaurea montana, Jacq.)

C. mollis. W Kit.

Listy cele sbíhavé, kopovité, obyejn celokrajné, 19.

9. Prut Ikvtý aneb chudovtvý, 1 — IVo st- zvýší.
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Listy obdýln kopovité , nerozdlené, celokrajné, aneb

jen na dolejšku chobotité, útle pavucínalé, na rubu nékdy

sivoplstnaté. Šupiny ern obroubené, tepenaté, brvy

erné. Kvt veliký: kvítky v teri modroervené, krajní

blankytné. Na výslunných pahrbkách ; v Rakous. Uhr.

Slezsk. n. Zá. Ch. chlumni. C. montana. L.

Prut vícekvtý, trochu vtvitý. Listy kopovité ; do-

lejší dole chobotité. Stopky 1 kvte, konení a boní.

V Uhích, v hornatých krajích. Rostlina s menšími kvty
než pedešlá. (Cent. variegata, Lam.) Ch. úžlabiná.

C. axillaris. Willd.

336. Ciiicus (^Cirsiuni). Kratzdisiel. Pchá.

Šupiny stechovité, kopovité, zakoníte neb ost-

nité. Kvítky obojaké, trubkovité, 5klané. mýr drsno-

vlasý, dole dužným kroužkem spojený. Nažky stlae-

né. Lžko šttinami poseté. V Linné všecky pod-

rodem Carduus. XIX. 1. ubek. Štrbáf.

1. Listy sbíhavé. 2.

Listy šedivé, nesbíhavé, aneb málo sbíhavé. 4.

2. Šupiny zákrovu odstávavé, v silný osten konité, kopo-

vité. Zákrov vejitý. Kvty jednotlivé, vztýené, stedn
veliké; kvítky bled nacho ervené. Listy na líci tuhými

ostny, na rubu pavuinou opatené, hluboce protisené,

s 2 klanými ostnitými cípy. Prut pímý, s vtvemi od-

stávavýrai, 2 — 4 st. zvýší. U cest, na úhorech, v ne-

dlané pfld. Cn. Zá. Pchá hrálovitý.

C lanceolatus. Scop.

Šupiny piléhavé, s krátkou, odstávavou, nebodlavou

špicí. Listy na líci holé, neb krátce vlasaté. 3.

3. Listy s mkkými brvitými ostny, obdýln kopovité, rozvláíte

zubaté aneb chobotité protisené, s Shrannými, ponejvíc

2Ialonými cípy ; dolejší prutní listy sbíhavé. Prut Ikvétý,

aneb v nkolik dlouhých Ikvtých stopek rozdlený,

1—3 st. zdélí. Kvty polokulaté; kvítky nachové, zíd-

ka bílé. Koen se svazenatým, pitloustlým, tém bambu-
v

linatým vlášením. Na vlhkých lukách, v bujné pd. Cc.

Srp. Pchá šedý. C. canus. AU.

Listy roztracen vlasaté, hluboce protisené, s 2klaný-
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mi cípy. Prut kídlatý, vztýené pímý, jednoduchý, naer-

venalý, 2— 4 str. zdélí. Kvty na koncích vtví hroz-

nat skupené; kvítky nachové; stopky blovlnaté. Na

bažinných lukách. n. Srp. P. bahní. C.palustris. Scop.

4. Listy bodlavé, s ostny tvrdými. 5.

Listy brvité, s ostny mkkými. 12.

5. Kvty bledožluté. 6.

Kvty ervené, ídce bílé. 7.

6. Listy obdýln kopovite, zubaté, nerozdlené, aneb jen

dolejší chobotit prolisecné ;
prutní krátce sbíhavé.

Prut 1 kvty, aneb v dlouhé jednokvté stopky rozdle-

ný. Kvty válcovité s 2—3 árkovitými, trnitými liste-

ny podepené. Kvítky bledožluté , nkdy do ervena.

Rostlina 2—3 st. zvýší. Na vlhkých lukách v spole-

nosti P. šedého a zelného, z nichžto nepochybn zvrhnutím

pochodí. c. Srp. P. tatarský. Cn. tataricus. L. W. et. Gr.

Listy protisené, objímavé, trnit zubaté ; dolejší v kí-
dlatý , zubatý apík rozšíené; cípy kopovite, konité.

Kvty 2— 4, konení, skupené, kopovitými zubatými li-

steny podepené. Šupiny u vrchu odstávavé. Na lesních

lukách ; zvrhel potoního a zeleného P. (Cnicus hybri-

dus, Koch.) P. zvrhlý. C. praemorsus. Michl.

7. Kvty špinav bílé, na konci prutu skupené ; žlutavé,

pýité listeny. Zákrov obdýlný, hladký ; šupiny kopovi-

te, trnité. Listy objímavé, trochu sbíhavé
,

protisené,

zubaté, trnité, pýité. Prut '/j — 1 st. zvýší, jedno-

duchý. Na korutanských Alpách. c. Srp. P. trnitý.

C. spinosissimus.

Kvty nachové, zídka bílé. 8.

8. Kvty skupené po 2-—3 i více pospolu. 9.

Kvty se stopkami Ikvtými, aneb v latnatém chocho-

líku. 10.

9. Šupiny vejité, na špici odstávavé. Kvty skupené;

kvítky nachoervené. Prutní listy objímavé, protisené,

drsné, trnit obrvené; laloky obdýln kopovite , stídav

3žebré. Prut vtvitý. Na suchjch vrších chorvatských.

P. chlumní. C. montanus. W. Kit,

Šupiny árkovit kopovití. Kvty skupené, aneb po
18
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2—3, pevislé. Kvítky 2krát zdélí zákrovu, nachové;

prašníky fialové; zákrov ernonachový, lepký. Stopky
vlnou opavuené. Listy velmi veliké; pes 1

'/^ si. zdélí,

pes píd! zšírí , objímavé, vejcitc , tém lýrovité, trnité,^

pilované, drsné ^ dolejší a koenní apíkalé. Prut 4—6 st.

zvýší, pímý, nepatrn hranatý, pruhovaný, krátce chlu-

patý, ponejvíc jednoduchý. V jehlinatých lesích; v Mar-
maroši. Srp. P. velelistý, C. pauciflorus. W. KU,

10. Šupiny odstávavé, trnité, kopovilé. Zákrov kulatý^

vlnou propletený, veliký. Kvty veliké, jednotlivé, tma-

vonachové. Listy objímavé, na líci bodlavé, na rubu

bloplsCnaté, hluboce protisecné, s 2díinými trnitými cípy»

Prut 3— 4 st. zvýší. Na lesnatých chlumech. c. Srp,

P. vlnatý. C. eriophorus. Roth,

Supiny piléhavé, s krátkou nebodlavou špicí. 11.

11. Kvt jednotlivý, nachový. Listy holé, kopovité, cho-

botnat protisecné, s vejitými 3klanými trnitými cípy.

Prut velmi krátký neb chybící; 2— 6 palcv zvýší. Na
suchých lukách. Srp. Zá. P. bezprutý. C. acaulis. AU.
Kvty v latnatém chocholíku , tém kulaté. Kvítky

špinav ržové, zídka bílé. Listy maliko sbíhavé, ob-
dýin kopovité, trnit obrvené, nerozdlené aneb chobot-

nat rozesané ; cípy trnité. Prut 2—-4 st. zvýší, uvrchu

vtvitý. Na rolích, úhorech. Cc. Srp. (Serratula arven-

sis, L.) P. oset. C. arvensis. W.
a, horridus Listy vlnit protisecné, se silnými trny.

/9. mitis. Listy chobotuat protisecné; vtevní s nemno-
hými slabšími trny.

5'. integriolius. Všecky listy ploché, celokrajné neb zu-

baté
,

po kraji šttinat obrvené. (Serratula setosa,

Willd.) C. setosus.

d. vestitus. Všecky listy na rubu bloplsfnaté, ploché,

celokrajné.

12. Kvty bledožluté, zídka ervené. 13.

Kvty nachové, zídka žluté. 14.

13. Listeny veliké, vejité, žlutozelené; zákrov vej cite vál-

covitý; šupiny úzce kopovité, dlouze konité, mkko-
oslnité, na špici odstávavé ; kvítky bložluté ; kvty na

konci skupené. Listy veliké, protisecné, trnit obrvené.
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objíniavé. Prut 1—2 st. zvýší, pímý, jednoduchý. Na
mokrých lesních lukách. c. Srp. P. zelený.

C. oleraceus. Scop.

Listeny chybící, aneb po 1 — 2 pod zákrovem , kratší

než tento ; zákrov lepký ; šupiny kopovilé , troch?.i od-
stávavé ; kvítky nemnohé', bledožluté, nkdy však i na-
ervenalé, daleko ze zákrovu nící. Kvty na dlouhých,

trochu pevislých stopkách. Listy objímavé, brvité, spa-

ené rozesané ; cípy árkovit kopovité , Sžebré. Prut

3— 5 st. zdélí. V lesnatých horách. Cc. Srp. P. lepký.

C. Erisithales. L.

14. Listy na rubu bloplsCnaté. 15.

Listy po obou stranách zelené. 17.

15. Prut vícekvtý. 16.

Prut tém 1 kvty, 2—3 st. zvýší; u vrchu vlnalý a

bezlistý. Kvty 1— 3, veliké, tmavonachové, dlouze sto-

pené , bezlistenné. Supiny piléhavé. Listy na rubu

snhobílé, plsCnaté, na líci holé, trnit obrvené, objímavé,

elipticn kopovit i , dlouze konité, nerozdlené; aneb

prostední chobotnaté ; dolejší ušetnaté. Na vlhkých lu-

kách horských. Cn. c. P. jinolistý.

C. heterophtjllus. Willd,

a. integrifolius : všecky listy nedlené.

^. diversifolius : dolejší listy nedlené , stední chobot-

naté,

16. Kvty po 3—4 pospolu, nikoli jednotlivé, 2krát menší

než u pedešlého ; šupiny kopovité, pitlaené, s útlou

špicí. Listy tém srdité , objímavé, kopovité, brvité,

nerozdlené, na rubu blavé; dolejší trochu vezaué. Prut

ješt jednou tak vysoký, a listnatjší než u pedešlého.

V Halii. P. omanový. C. helenioides.

Kvty tém v okolíku ; zákrov trochu chlupatý, vej-

citý; šupiny tupé, nachohndé , blohedbávité; kvítky

nachoervené
;
prašníky fialové. Listy na rubu kosmaté;

dolejší a koienní apíkaté. Prut jednoduchý, pímý, pi-
oblý, pruhovaný, vlnatý. Na rakouských Alpách. Cc. Srp.

(Serratula alpina.) P. horní. C. alpinus. L.

17. Kvty po 2— 4, na špici dlouhé stopky pospolu; li-

steny celokrajné, árkovité; šupiny pitlaehé; kvly na-
18 »
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chove. Listy trnit obrvené, protisecné, objímavé; do-
lejší v kídlatý, ozubený epík soužené ; cípy kopovité,

sem tam ozubené. Prut navrchu bezlislý, vlnatý, 1— 3-

st. zdélí. Na mokrých lukách hor a lesv. Cn. Cc.

(Cnicus Erisithales, Krock.) P. potoní.

C. rivularis. Willd,

Stopky 1 kvte. 18.

18. Prut nízký, do 6 palcflv zvýší, 1 kvty, kosmatý. Listy

árkovit kopovité, drsné, po kraji vyvinuté. Supiny vej-

cite kopovité, pitlaené ; kvítky do modra nachoervené

;

prašníky fialové ; stední kvítka a semena pímá , krajní

dovnit skivená. Rostlina bezbranná. Na rakouských^

štýrských, uherských bolech. c. Srp. (Serratula pyg-
maea). P. krpivý. C. pygmaeus.

Prut 2—3 st. zvýší. 19.

19. Prut 2— 3 st. zdélí, ledva brázdný, \tvitý. Listy

kopovité, brvité, na rubu šttinat chlupaté, pítuné,

drsné, trochu objímavé. Stopky 1 kvte; zákrovy obdýl-

n vejité, bezbranné, astji nachové, trochu pavuinaté;

šupiny obdýln kopovité, mkkoostenné, na špici vyvrá-

cené, však i pímé íikdy; kvítky ervené. Na výslun-

ných suchých pahrbkách ; v Rakousích, Uhích, Halii. n. Zá.
(Carduus pannonicus, Host.) P. srpkový. C. serratuloides.

Prut 2—3 st. zvýší, hranat brázdný, trochu drsný,

Ikvtý, 1— 2vlvý, u vrchu bloplsfnatý. Listy objímavé,

protisecné, brvit trnité ; cípy 2ialoné. Stopky dlouhé

;

zákrov trochu kulatý; šupiny kopovité, útle špiaté;

kvty pímé neb málo chýlivé, nachové, ervenavé, zíd-

ka žlutavé. Na vlhkých lukách; v Rakousku, v echách,
ca Moravé. Cc. Srp. P. bambulitý. C. tuberosus. Willd.

337. Echinops. Kugeldistel. Bélotrn.

Lžko šttinaté , kulaté ; mýr nepatrný. Koruna
trubkovitá. Zákrov z mnohýrh iídlovitých, vyvráce-
ných šupin; kvty psobí kulatou hlavu. XIX. 5.

Listy na líci chlupaté, na rubu šedovlnaté, protisecné.

Prut 1—3 st. zdélí, kosmatý, brázdný, vtvitý. Kvítkj

modrobílé, ve velikých hlavách. Semena žlutá, chlupatá.

Y Uhích. Cc. Srp. L. obecný. E. sphaerocephalus. L.



Pcháovilé. 413

Listy na líci tém holé, na rubu bílé. Prut jedno-

duchý, sotva 1 str. zvýši. Kvitky jasn modré ; hlavy

menší. Na suchých pahrbkách, v Uhích. n. Cc. B. hlad-

kolistý. E. Ritro.

338. Lappa. Kleiíe. Lopuch.

Supiny stechovité, v hákovitou špici vybíhavé.

Všecky kvítky trubkovité a obojaké. mýr z mno-
hých ad chlupv složený ; chlupy dole nesrostlé.

(Arctium Linn.) XIX. 1. Vlky; Lopún.

1. Supiny zákrovu šídlovité, na špici hákovité. 2.

Vnitrní šupiny tupé, kopovité, s pímou špicí, barvité;

jen zevnitní hákovité , zákrov pavuinou protkaný.

Kvty ervené, zídka bílé. Listy na rubu útle šedo-

plstnaté, široce vejité, hluboce srdité. Kvtenství cho-

cholinaté. Pi plotech, zdech. Cc. Srp. (Arctium Bardana)

Lin. L. vlnatý. L. tomentosa. Lam.

2. Všecky šupiny stejnobarevné, zelené, hákovité, tém
holé. Zákrov tém holý. Kvty nachové. I isty veliké,

široce vejité, na dolejšku okrouhlé, slab srdité. Prut

2 st. zdélí : stopky dlouhé. Kvtenství chocholinaté.

S pedešlým. c. Srp. (Arctium majus. Arctium Lappa.)

L. plchy. L. major. Gaertn.

Vnitní šupiny barvité, slab pavuinaté ; zákrovy ma-
lé, krátce slopené; kvítky bledoervené. Listy plitce

srdité. Kvtenství v hroznu. S pedešlými o 14 dní

dív. (Arctium minus.) L. malý. L. minor. De. C.

339. Onopordon. Krehsdistel. Ostropes.

Supiny sli^echovité, kopovité, konité neb ostnité.

Kvítky obojaké, trubkovité, Gklané. Nažky stlaené.

Cmýr drsnovlasý, dužným kroužkem spojený. Lžko
sklípkovaté. s mázdi^it zubatými kraji. XIX. 1. Trubil

Prut 3—5 st. zvýší, kídlatý, vtvitý. Vtve na špici

1 kvte. Listy široké, nerovné, nkdy kadeavé, eliptin

obdýlné, chobotnaté, pavuinaté. Šupiny šídlovité, na do-

lejšku vejité, nejdolejší dalece odstávavé. Kvítky ržo-
vé a jasn nachové. U cest, pi zdech, okolo mst
a vesnic. n. Srp. O. obecný. O. Acanthium, L,
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340. Serratula. Scharie. Srpek.

Šupiny stechovité; vnitní delší, na špici sucho-
mázdirité. Samicí a samí kvty na léž rostiiné

v rzných úborech aneb samé obojáky. XIX. 1. Šart.

1. Prut chudokvtý (1— 2), plstnatý, zelený, erven slin-

kovaný, tém bezlistý, 1— 3 st. zvýší. Listy na rubu

bloplsfnaté, prolisecné, s cípy árkovitými. Supiny plsfnaté,

vejcit kopovité, rozevené; vnitní nachové', blovlnaté.

Nažky hladké. Na suchých pahrbkách. Kv, n. (Carduus

cyanoides ; Carduus molis.) S. chrpovitý. S. Pollichii. DC.
Prut vícekvtý. 2.

2. Kvtenství chocholinaté. Supiny cervenavé ; kvítky na-

chové ; mýr cervenavý. Listy holé, nerozdlené neb

vezané, pilované, vejité, pídrsné. Prut pímý, nahoe
vtvit chocholicný, 1— 2 st. zvýší. Na lukách. Cc. Srp.

S. barvíský. S. tinctoria. L.

Kvtenství v latu. Listy speené, dolejší 3— , hoejší

ponejvíc Sjamé ; lístky dlouze konité, oste pilované
;

hoejší árkovité, celokrajné. V houštích ; v Berecké

stolici. S. speený. S. pinnata. Kit.

84. Corymbiferae. Chocholinaté.

Sil. Achillea. Schafgarhe. Rehiek.

HLavy vejité ; samicí kvítky 4—20, s krátkými

širokými jazýky a stlaenou trubkou. Obojaké kvítky

v teri, 5zubé s trubkou nahoe stlaenou. Nažky
stlaené, s krátkým neb žádným mýrem. Lžko
plevnaté. XIX. 2. Žebíek; Krvavník.

1. Listy jednoduché, nerozdlené. 2.

Listy speené. 4.

2. Listy obdýlné, tupé. 3.

Listy árkovit kopovité, oste pilované, dlouze kon-
ité, holé. Zákrov polokulatý, mkce chlupatý; 8—10
bílých, paprskových kvítk. Semena kídlu lá. Prut pímý,
2— 3 si. zdélí, jednoduchý. Koen plazivý. Na lukách,

mezi houslemi ; v Uhích, Slezsku. c. Srp. . persán ,

bertrám; tarkan. A. Ptarmica. L.

3. Listy pýité, brvité, útle pilované, obdýln árkovité.
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jazykovité. Prut pímý, do 2 sir. ivýší, jednoduchý, hra-

natý, kosmatý. Kvty veliké^ zákrov vejcitý, chhipatý;

šupiny tupé, kýlovité, po kraji ernohndé
;

paprskové

kvítky po 9, Slaloné, bílé; terové se žlutou trubkou.

Na východních holech uherských, v satmarské, marma-
v v

rosské stolici v Sedmihradsku. Cc. R. jazykovitý.

A. ligulata. W. Kit.

Listy holé
,

pilované , v apík súžené , svaze nate
pospolu stojící, v mládi trochu lepkavé. Prut pímý, holý,

do 1 ^2 st. zvýší, k vrchu vtvitý. Kvítky žluté, malé,

skupené. Na pastvištích, v Podolsku. Srp. Zá. . ko-

renný. A. Ageratum,

4. Listy prost speené. 5.

Listy vícekrát speené. 8.

5. Kvty žlutobílé, vonné. Chocholík naddutý, asi 1 palce

v prmru, zákrov vejcitý j šupiny trochu kýlnat hra-

naté, po kraji bledožluté: 5— 6 paprskových, vejitých,

tupých, Slaloných kvítkv. Listy hebenité ; cípy ár-
kovité, šídlovité, celokrajné, velmi krátké. Mnoho pímých
prutv : nekvfoucí 3—4 palcíiv, kvetoucí 1 st. zvýší,

« vrchu hranaté, jednoduché. Prut i listy šedoplsfnaté.

Na suchých pahrbkách a písinách, od Dunaje u Pešti

až po Tisu; v blehradské a tolnanskc stol.; ídce. Cn.

Srp. (Achillea ochroleuca, Roch.) . hebenitý.

A. pectinata,

Kvty bílé. 6.

6. Listy kosmaté ; cípy árkovilé, tupé. Prut velmi jedno-

duchý, šedozelený, z pídi dlouhý. Chocholík jednoduchý

;

stopky Ikvté, skrácené; šupiny seschlé, po kraji erno-

hndé; 4—5 snhobílých, tém okrouhlých, velikých,

3zubých paprskových kvítkv. Celá rostlina ble kosniatá.

Na nejvyšších holech. c. Srp. R. hoký. A. Clatennae.

Listy holé. 7.

7. Listy hebenit speené ; lístky árkovité, dlouze kon-

ité, tém Sdílné. Prut pímý, jednoduchý. Chocholík

jednoduchý, stsnný. Stopky pýité; šupiny vykousané,

ern obroubené. Paprskové kvty bílé, dosti veliké. Na

nejvyšších holech rakouských. Srp. Zá. R. erný.

A. atrata. I.
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Listy hebenilé; lístky cárkovité, pítupé, celokrajné,

tené. Prut jednoduchý, 3— 6paIov dlouhý, tém holý,

neb málo pýitý. Chocholík skupený ; 5—8 kvtv
; pa-

prskové kvítky bílé ; šupiny hnd obroubené. Na ko-
rutanských Alpách; ídce. Cc. Srp. (Ach. livia, Scop.)

R. pižmový. A, moschata.

8. Terové kvítky žlutozelené; paprskové špinav bílé,

velmi široké, tém celokrajné, 4— 5. Plevy seschlé,

, trochu roztrhané, zeleným pruhem znaené. Zákrov vej-

itý, hranatý, trochu kosmatý ; šupiny seschlé, lesklé,

žlutavé, s dvojitým zeleným pruhem. Listy pýité; do-

lejší 4—6 palc zdélí, nkdy i 4krát speené, ko-
enní 3krát speené, aneb jen 2krát s Sdílnými lístky

;

cípy cárkovité, tupé. Prut vstávavý neb pímý , zpídi

— až 1 st. zvýší, nejvíce jednoduchý, trochu hranatý,

na hranách ervený, hust blovlasý. Na kamenité pd,
u Mehádie a Veršce. n. R. motarolistý.

A. crithmifolia. W. K,

Kvítky bílé neb ervené. 9.

9. Cípy neb lístky vzdálené, po žebru sbíhavé, kopovité,

vrezan pilované; korenní pes 1 st. dlouhé, trochu

kosmaté, veliké. Prut pýitý, 2—3 st. zvýší, jednoduchý.

Chocholík složený ; zákrov pýitý ; kvty špinavobílé,

paprskové opak srdité. V Banátu, pi píkopech. c.
Zá. . vysoký. A. distans. W. A'.

Lístky nesbíhavé, aneb nevzdálené. 10.

10. Hlavní žebro mezi lístky, zuby posázené, 8— 12 ja-
me ; koenní listy 3krát speené ; lístky více pýité

než u následujícího, jakož i celá rostlina šed chlupatá.

Zákrov více obdýlný, válcovitý; šupiny po kraji žluté,

nikoli hndé, paprskové kvítky široké , nepatrn Szubé,

nejastji vyvrácené, špinavobílé, obyejn po 5. Prut

obyejn nízký, nepatrn hranat brázdný. Na výslun-

ných místech, v okolí vinic. c. Srp. R. pravý.

A. nobilis.

Žebro bezzubé, 15— 25 jame. Listy daleko užší než

u pedešlého; lístky 2—5klané s árkovitými lísteky;

koenní listy 2sperené, s lístky vezanými. Kvty bílé,

asto ervenavé neb docela ervené. Prut pímý, 1— 2

st. zvýší. n. List. . obecný; krvavník. A, Millefolium. L.
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v

Poznám. 1) Rebíek vlnatý: listy kosmat pýité.

Lístky kopovité, tupé. Chocholík složený.

A. lanata. Spreng.

2) Rebíek šltinovitý : listy vlasaté, 2—víckrát sperené.

Lístky árkovité , šttinovité, útle špiaté, hust skupené.

Kvty malé, bílé, po 5ti paprskových a 15—20 tero-

vých obsahující;^ plevy prhledné. Prut ledva zpídi

dlouhý, jednoduchý, dlouze blochlupatý. Na písitých

pahorkách a rovinách východních Uher. Kv.

A. setacea. W. Kil.

3) Rebíek vonný : listy 2speené, na rubu chlupaté ; lístky

árkovité, celokrajné, konité. Prut prstu zdéh. Chocholík

jednoduchý; zákrov pýritý; kvty bílé, vonné.

A. odorata. Wulf.

4) Rebíek veliký: listy koenní pes 1 st. dlouhé, 3spe-

ené; lístky úzce kopovité, konité; žebro kídlaté, bez-

zubé. Prut do 3 st. zvýší, trochu chlupatý. Chocholík

složený. Kvty bílé, veliké. Cc. Srp. A. magna, L.

342. Adenostylium. Pestwurz. fíavez.

Šupiny vnitní v jedné ad, zevnitní kratší. Všecky
kvítky trubkovité, se zvonit rozšíieným pokrajem.

mýr vlásenitý, XIX. 1.

Listy apíkaté, ledvinit srdité, zubaté, holé; koenní
velmi veliké, ledvinit okrouhlé, chobotnat zubaté, holé,

kožnaté; apíky nahé, bezušetné. Kvty množité, jasn
pletní a ervenobílé; 3—4 šupiny, nachové, kratší než

kvítka ; tato 4klaná, 4prašná, s fialovými prašníky. Prut

ty^—3 st. vysoký, pímý, hranatý, u vrchu pýitý. Na
horách, pi lesních zákopech, u ruejv. c. Srp. (Ca-

calia alpina.} H. horní. A. alpinum.

Listy apíkaté, srdité, zubaté, na rubu blošedé, plsí-

naté; koenní velmi veliké, ledvinit šípovité; prutní

trochu objímavé; apíky ušetnalé. Kvítky 3— 5 v zákrovu,

vonné, mén otevené než u pedešlého. Pruty 2—4 st.

zvýší. Na Tatrách, Krkonoších. Cc. Srp. (Cacalia albi-

frons, L.) H. ušetnatý. A. albifrons. Koch.
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343. Anthemis. Gille. Rmen.

Samicí kvítky po kraji, s obdýlnými jazyky, nkdy
neplodné. Obojaké v teri, s plochoslaenou trub-

kou a 5zabým krajem. mýr jen cnjící kraj, neb
docela ( hybící. Lžko klenuté, plevnaté. XIX. 2.

1. Paprsek bílý. 2.

Paprsek žlutý, jakož i ter. Lžko tém polokulaté;

plevy kopovité, konité; nažky 4hrann stlaené. Listy

gisdovlasé, 2speené; lístky hrebenit pilované. Prut 1— 2

st. zvýší, šedovlasý, jednoduchý, neb vtvitý, pímý, list-

natý. Na kamenité pd^ na silnicích, úhorech. Cn. Cc.

R. barvíský. A. tinctoria. L.

2. Nehty paprskových kvtv žluté ; šupiny zákrovu brvité

;

nažky holé; plevy obdýlné, útle konité. Listy 2speené,

a jako i celá rostlina, kosmaté ; cípy lístk&v krátké, pi-
tloustlé, útle konité. Prut vztýený, latnatý. V Rakou-

sích, Uhích, na suchých prostorách, u cest. n. Srp. R.

rakouský. A. austriaca.

Nehty ponejvíc bílé. 3.

3. Faprsek nahoe bílý, na rubu ervený, veliký; nažky

stlaené, po kraji obroubené , na špici mázdité. Listy

Sspeené ; lístky árkovité, dužnaté. Prut položený, asto

jednoduchý, Ikvtý; vtve úžlabinc, 1 kvte. V Halii.

n. c. R. ímbabý. A. Pyretkrum»

Paprsek obyejn stejnobarvý. 4.

4. Prut 1— Skvtý. 5.

Prut ponejvíc vícekvtý. 6.

5. Prut pýitý, 1 — Skvtý, obyejn nachový, 4—6 palcflv

zdélí. Prutní listy sedavé, speené, pýrité; koenní ra-

píkaté, holé; cípy árkovit šídlovité, vzdálené od sebe,

tém celokrajné. Lupeny zákrovu po kraji pipálené,

jakož i plevy; paprskové kvítky vejité. Na rakouských

alpách. c. Srp. R. horní. A. alpina.

Prut holý, 1 kvty, prstu neb pídi dlouhý, jen pod

kvtem trochu pýitý. Listy speené; cipy árkovité,

celokrajné, tupé. Lupeny zákrovu po kraji pipálené;

paprskové kvítky veliké. Na Tatrách. c. Srp. R. slo-

venský. A. carpatfiica. W. Kit,

6. Paprskové kvítky obdýln vejité, tupé, 3zubé; stední
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zub velmi malý. Lupeny zákrovu po kraji ernohndé.

Listy trochu šedozelené, dužné; lístky cárkovité, trochu

pyrite, bud celokrajué , bud na konci 2— 3zubé; pod-

kvtní listy jednoduché. Prut pídi — neb 1 str. zdélí,

vztýený neb vsloupavý, vtvitý. Na skalách, v Uhích.

n. c. (A. hungarica, Bol.) R» skalní. A. saxatilis.

Známky udané se neshodují. 7.

7. Prut položený neb vsloupavý. 8.

Prut obyejn pímý, od dola vtvitý, 1 str. zvýší;

vtve árkované, trochu pýilé. Listy holé. Lupeny

zákrovu kopovité, tupé, na kraji mázdité
;
plevy árko-

vit šttinovilé; lžko homole; nažky tém oblé, štr-

beným krajem vnené, obdýlné. Na úhorech, rolích, za-

hradách. n. Zá. R. smrdutý. A. Colula. L.

€. Prut 6—9 palcv zvýší, položený, jakož i vtve. Listy

Sspeené, bled žlutozelené; lístky Sdílné, cárkovité

šídlovilé, trochu kosmaté. Semena nahá, lesklá. V Ha-

lii mezi osením, u cest. c. Srp. R. vzácný. A. nohilis.

Prut V2— IVo ^^^' ^^*^^^' obyejn pímý, vtvitý,

nahoe pýitý; vtve ratolestné, vsloupavé. Listy vlnat

pýité, 2speíené. Zevnitní lupeny po kraji roztrhané;

plevy kopovité, zakoníte. Nažky vnené, tup 4hranné

;

lžko homole. U cest, plotv, na rolích, obyejný. n.
Zá. R. rolní. A. arvensis. L.

344. Arnica. Wohlverlei. Prhcu

Zákrov válcovitý, ze 2 ad stejných lupenv se-

stávající. Blizna ku pedu pritloustlá, pýitá. Ty-

inky paprskové se známkami prašníkii. Nažky pru-

hované. mýr z jedné ady drsných chlupv složený.

Listy vstícní. XIX. 2. Konilék.

1. Kvty žluté. 2.

Paprsek bílý, nkdy naervenalý ; semena kosmatá

;

lupeny zákrovu árkovit kopovité, vztýené. Prut nahý,

Ikvlý, do IVo st. zvýší, obyejn piervenalý. Listy

apíkaté, opak 'vejité, vykrajované; koenní nkdy zu-

bat pilované, se zuby žláznatými, pitloustlé, po obou

stranách kosmaté. Na holech a pohoích, v Rakousích,

Uhích, Dub. n. (Doronicum Bellidiastrum) P. bílá.

A. bellidiasírutn.
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2. Prut listnatý; listy rozlracené. 3.

Dva vstícní listy na prutu (zídka 2 páry) srostlé,

tupé, žilnaté, pýité ; koenní obdýlné , obvejcité. Prut

chudokvtý, 1— Vj^ st. zvýší. Kvty trochu pevislé,

zlatožluté, dlouze stopecné
;
paprskové kvítky veliké, dlouhé,

árkovit elipticné; lžko plsCnaté; zákrov válcovitý;

lupeny ervenozelené, konité, kopovité. Nažky cernavé,

pýité ; mýr žlutavý. Na horských lukách ; na Krkono-

ších, v Slezsku, v echách, Uhích. n. c. P. chlumní,

A. montana. L.

3, Listy vzdálen zubaté, drsné; koenní obdýlné, apíkaté,

k dolejšku soužené. Prut 6—12 palcv zvýší, dlouze

chlupatý, obyejn 1 kvty. Kvt žlutý, menší než u ná-

sledující, vonný ; lupeny zákrovu velmi odstávavé
;

po-

krajní kvítky neplodné; na bolech rakouských a slovenských.

c. Srp. P. horní. A. Doronicum.

Listy ozubené ; zuby dlouze konité ;
prutní sedavé,

brzo objímavé, mkké, holé; koenní tém okrouhlé,

elipticné. Prut 9-12 palc zvýší, jednoduchý, listnatý,

ponejvíc 1 kvty. Kvt veliký, žlutý. Lupeny zákrovu

Sadé, kosmaté; lžko polokulaté. Na bolech ve vápenci;

v Rakousích, Štýrsku, Korutanech. c. Srp. P. sladká.

A. scorpioides.

Poznám. Píbuzná Prha lesní: listy tém ozubené,

brzo drsné; koenní apíkaté, obdýlné, na dolejšku za-

okrouhlené; prutní obdýln kopovité. Prut nižší. Kvt
jako u pedešlé. Koen šikmo vstoupavý, pisládlý, se

stechovit na sob položenými kroužky. Na nejvyšších

korutanských holech. c. Srp. A. glacialis. Wulfen,

345. Aítemisia. Beifuss, Pelynk,

Korunky oblé; kvítky bu všecky obojaké; bud

3zubé, samicí kvítky v paprsku a obojaké v teri.

Nažky opak vejité , bezmýrné. Lžko nahé neb

kosmaté. Hlavy malé, vejité, v latu. Zákrovy ze-

lené. Kvty vtším dílem žluté. XIX. 2.

1. Prut tém kenatý. 2.

Prut bylinný. 3.

2. Listy kopovité, k obma koncm soužené, holé, celo-
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krajné, jasn zelené. Prut 2— 4 st. zvýší, pímý. Kvty
tém kulaté, stopené, pevislé, v hroznatém latu, obyejn
po páru, žlutavé neb rezovité. Zákrov zelený, ledva py-

rity ; 6 samicích, 12 dvouspolných kvítkv. V Halii,

Rakousích ; v zahradách. Srp. Zá. P. ještr. A, Dracunculus,

Listy velmi útlé ; cípy úzké, árkovité, nitovité, von-

né. V zahradách. Pelynk božídevec. Brotan.

A, Abrotanum.

3. Prut z pídi dlouhý, jednoduchý j kvty v hroznu. Listy

dlanité. 4.

Prut vyšší, vtvitý; kvty v latu. Listy složené, pro-

tisené. 6.

4. Všecky listy prstnat mnohoklané. Lžko chlupaté. 5.

Koenní listy dlanit mnohoklané
;
prutní protisené, po-

nejvíc 3—-Slaloné ; nejhoejší árkovité, celokrajné,

tupé, šedé, hedbávité. Prut vstoupavý, 1 — 5 palcv zvýší,

trochu plsfnatý. Supiny zákrovu po kraji pipálené. Kvty
pižloutlé. Na nejvyšších holech štýrských a korutanských,

na vápnitých skalnatých Tatrách spišských. Cc. Srp. P.

klasatý. A. spicata.

5. Kvty na konci prutu, sklubené, sedavé, kulaté, po 3—4,

na velmi krátkých stopkách. Zákrov kosmatý; 40 kvítkS

v zákrovu. Listy bílé, hedbávité, árkovité, tupé, útle

rozdlené, menší než u následujícího. Pruty vstoupavé.

z pídi dlouhé, bloplsfnaté. Na korutanských Alpách. Cc.

Srp. P. lední. A. glacialis.

Kvty úžlabiné, zídka konení, hoejší sedavé, do-

lejší stopené, obdýlné, menší než pedešlého. Zákrov

obdýlný, hranatý, bloplsEnatý, obyejn 14kvítkft v zá-

krovu. Listy blavé, hedbávité. Prut vstoupavý, pídi

dlouhý. Na korutanských holech. c. Srp. P. malý.

A. mutellina. Vili.

6. Lžko chlupaté. 7.

Lžko holé. 8.

7. Listy hedbávité, šedé, 2—3násobn protisené, s kopo-

vitými cípy; apíky bezzubé. Prut 2— 3 st. 7-výší, u

vrchu latnat vtvitý. Kvty kulaté, chýlivé, žluté, sto-

pené. Lupeny šedé, vnitní tupé, zevnitní árkovité,

í
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onyno pokraji, tyto na špici suchomázdité. Cc. Srp. P.

obecný. A. Ahsinfhium. L,

Listy blošedé, obyejn málo chlupaté
;

podkvtní

, nerozdlené, cárkovité; lístky Sklané, cárkovité. Prut

1—3 st. zdéií, pímý, tém krovilý. Kvty žluté, ku-

laté; králce stopecné, pevislé. Na výslunních skalách,

v Korutanech; v zahradách, v Uhrích. Cc. Zá. (Arlemi-

sia humulis, Scop.) P. kafrovitý. A. camphorafa.

Poznám. Curie opisuje Pelinek strminný, Artemisia

rupestris, s listy holými, apíky prolisecn zubatými,

cípy cárkovité kopovilými, podkvtními listy hebenit
prolisenými. Na slatinách.

8. Kvty neb zákrovy kulaté. 9.

Kvty obdýlné. 12.

9. Listy konen holé; cípy kopovité; apík na dolejšku

bezušetný. Na slatinné pd (Artem. Mertensiana.) P.

dípnatý. A. laciniata. Willd.

Listy obyejn kosmaté neb chlupaté ; cípy cárko-

vité. 10.

10. Prut bloplsfnatý , do \^/-i si. zvýší, pímý, latnatý

;

vtve dlouhé, jednoduché, odvislé. Listy šedohedbávné;

dolejší speené ; vtevní Sdílné i jednoduché ; lístky

úzké, cárkovité. Sdílné. Kvty stopecné, odvi.slé ; lupe-

ny zákrovu tupé, plsfnaté ; obyejn 8 samicích, 4 obo-

jaké kvítky; tyto bezkorunné. Na suchých, výslunných

zákopech ; v Rakousích ; okolo Budína, na Gebhardském
v

vrchu. Zá. Ríj. P. rakouský. A. austriaca.

Prut šedý neb málo pýitý. 11.

11. Prut do 2 st. zvýší, u vrchu pýitý, vstoupavý, velmi

vtvitý, latnatý. Prutní listy šedozelené, speené, pod-

kvtní nerozdlené, cárkovité ; lístky cárkovité , nitovité,

konité, celokrajné, aneb tu i tam zubaté
;
podkvtní

lístky tupé. Zákrov kulat hranatý, odvislý, šedý. Na

vápencích a písinách ; v Uhích. Cc. Zá. P. skalní.

A. saxatilis. W. K.

Prut do 3 st. zvýší, šedý; celá rostlina šedoplsfna-

tá. Listy na líci namodrale šedozelené, na rubu blavé

;

prutní 2speené ; vtevní nedlené neb protisené; lístky

cárkovité, konité, husté. Kvty stopecné, pevislé, malé,
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žluté, 24 obojakých, 6— 8 samicích. apík ušetnalý. Na

suchých píkopech a polích ; v Rakousích, Uhrích, Ce-

chách. Zá. íj. P. ponlický. A. pontica.

12. Listy snhobíle', plsfnaté , speené ; lístky árkovite',

tupé ; vtevní nedlené, tupé ; lístky dolejších list Sdílné.

Prut vstoupavý neb položený, brázdný ; vtve odvislé.

Kvty plsfnaté, sedavé ; šupiny zákrovu vlnaté, na kraji

seschlé. Na slatinách ; v Sedmihradsku. (Art. Seriphium.)

P. pomorský. A. maritima.

Listy zelené neb šedé. Kvty stopené. 13.

13. Kvty vztýené, ervené. 14.

Kvty pevislé. 15.

14. Prut 3— 6 st. zvýší, pímý, hranatý, zelený a er-
vený, holý, velmi vtvitý, s vtvemi vztýené odstáva-

vými. Listy na líci tmavozelené, holé, na rubu blo|>lsfna-

té
;

prutní protisené; cípy kopovilé , trochu zubaté,

špiaté. Zákrov plsfnatý, tém sedavý ; samicí kvítky

obyejn po 5; obojaké po 12— 18, ervenavé. Pi

plotech, cestách. Cc. Zá. P. ernobýl ; bylina sv. Jana.

A. 'culgaris, L.

Prut do l'/2 st. zvýší, položený, pak vstoupavý, lat-

nalý, tém kovitý, šedoplsEnatý, hranatý; vtve hranaté,

vztýené odstávavé. Vtevní listy nedlené, árkovite;

prutní protisené, objímavé ; koenní mnohoklané, neb 2-

speené, šedozelené; lístky pitloustlé, na kraji trocha

vyhrnuté. Kvty v krátkých, pímých, nejvíc jednotlivých

hroznech, dolejší stopené; hoejší obyejn sedavé;

5 kvítk nachových; lupeny zákrovu lesklé, zelené, nkdy
na špici ervené, jen nejdolejší plsEnaté. Na slatinách

;

v Blehradské, Pešfanské, Hevešské stolici. Srp. P. jedno-

ženný. A. monogyna. W. K.

15. Prutní listy jednoduše speené, sedavé, sivozelené ; v-
tevní tupé ; lístky árkovite. Prut pímý, latnatý, 1 '/.^ st.

zvýší ; vtve trochu vztýené. Stopky listenité ; kvty

šedé; šupiny zákrovu na kraji kožnaté. Na slatinách;

v Uhrích. c. Zá. (Artemisia maritima, Leys) P. slatinný.

A. šalina.

Listy vícekrát speené; lístky árkovite šttinovité;

kvty ervené; prut do 2— 5 st. zvýší. 16.
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16, Prut pímý, obyejn jednotlivý, 2— 3 st. zvýší, tro-

chu hranatý, nachocervený. Koenní listy mnohoklan
protisené, hedbávné, apíkaté. Kvty krátce stopecné,

v krátkých hroznech, jednostranné ; zákrovy zelené a

nachové, lesklé, holé ; 3 samicí zelenavé, a 5 vtších

obojakých, cernonachových kvítkv. Po Uhrích až do

Srbska a Valachie, v Cechách, na suchých písitých pa-

hrbkách a rovinách. Srp. Zá. P. metlovitý.

A. scoparia. W, K.

Prut vstoupavý, asto do 4 st. zvýší, tém devnatý,

obyejn po jedné stran nachohndý, velmi vtvitý. Listy

mnohoklan speené, holé, zídka hedbávité, s árkovi-

tými, útle konitými cípy. Neplodné pruty trsnaté, s listy

svazenými v chomáích. Kvty vejité, pevislé, jedno-

stranné, stopecné, v hroznech; zákrov ernohndý, holý;

lupeny vejité; 7—30 kvítkv ervenavých. Na suchých

pahrbkách; u cest. c. íj. P. ladní. A. campestris, L.

346. Aster. Sternblume. Hvzdník.

Zákrov stechoví tý. Paprskové kvítky samicí, ja-

zykovité ; terové obojaké , trubkovité. Nažky stla-

ené, s chlupatým mýrem. XIX, 2. Pleská.

1« Prut j kvty; vstoupavý, 4—6 palcv zvýší. Listy útle

chlupaté, celokrajné, dolejší kopisfovité, hoejší kopovité.

Lupiny zákrovu kopovité, ke špici náervenalé, pítupé,

tém stejné. Paprsek jasn modrofíalový, ter žlutý.

Nažky krátce šttinaté. Na skalnatých srázech, bolech;

V Rakousích. Uhích. n. Srp. H. horní. A. aípinus. L»

Prut obyejn mnohokvtý. 2.

2. Listy vejit klínovité, hrub zubaté ; hoejší kopovité,

celokrajné. Vtve 1 kvte; kvty veliké. V zahradách.

H. kytajský. A. chinensis. L.

Listy ponejvíc kopovité, celokrajné neb útle zubaté.

Kvty v chocholíku neb latu. 3.

3. Listy chlupaté. 4.

Listy lysé. 6.

4. Listy úpln celokrajné. 5.

Dolejší iisty pilované. Paprsek bílý, odstávavý. (Aster

annus.) Viz Stenactis.
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5. Listy Sžilné, árkovit kopovité, po obou si ranách py-
rite, pisfnaté, šedé; sedavé, velmi odstávave', asto do-

vnit vehnute', konité ; na špici hndé, po kraji malými

šttinami drsné. Vtve rozevené. Pruly mnohé, šedo-

plsfnaté , do 2 st. vysoké , u vrchu vtevnaté, pímé.
Kvty mnohé, trochu vonné, stedn veliké; stopky 1-

kvté, pod kvtem tlusté. Šupiny piléhavé, slechovité.

Obyejn 8 lilakových kvítkv v paprsku ; ter žlutý.

Lžko nahé, dlkované. Mezi kovím, v Banátu, u Vršce.

Zá. H. šedý. A. canus, W. K.

Listy obdýln kopovité, špiaté, slab pilované, ponej-

víc však celokrajné, drsné ; dolejší apíkaté, hoejší se-

davé, tém objímavé, tém Sžilné. Vtve chocholi-

naté. Prut do 1 Yo st. zvýší, pímý, piokrouhlý, drsný,

Supiny stechovité, tupé, odstávave ; vnitní kožnaté , na

špici ervenavé. Paprsek veliký, modrolilakový , zídka

bílý, odstávavý; ter žlutý: bhzny kulaté. Na výslun-

ných lesních pahorkách. Srp. Zá, H. tupý.

A. Amellus. L.

6. Listy pilované. 7.

Listy celokrajné. 9.

7. Paprsek modrý , zídka bílý ; ter zlatožlutý. Supiny

piléhavé, stejné, neznan brvité ; nažky šttinaté. Listy

árkovit kopovité , dužné , Sžebré . celokrajné ; dolejší

na špici trochu pilované, apíkaté. Prut oblý, dutý, po-

nejvíc pímý, listnatý, holý, chocholinatý. Pi slatinách,

u Mostu pi Litav ; u Nezideru v Uhích. Cn. íj. IL

síatinný. A. Tripolium»

Paprsek z prvu bílý, pozdji barvitý. 8.

8. Prut oblý , holý. Listy kopovité
, pilované , sedavé,

holé ; vtve prutnaté. Supiny stechovité. Paprsek bílý,

posléz ervenavý. V echách (?). Srp. Zá. ÍL virginský.

A. Tradescanti.

Prut brázdný, pruhovaný, chlupatý, obyejn ervenavý,
3—4 st. zvýší. Prutní listy kopovité, k obma koncm
súžené, z pedu konité, po kraji drsné, uprosted slab
zubaté , tmavozelené ; vtevní árkovit kopovité , celo-

krajné. Kvty hroznité, v klas sjednocené. Šupiny volné.

Ter žlutý, pak ervenavý ;
paprsek bílý, pak bledolila-

(18)
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kovy Na behách ek; v písené pdé ; v Uhrích,

Slezsku Srp. Zá. H. vrbolistý. Á. salignus. Willd.

Poznám. Píbuzný Hvzdník Wimmruv: listy po kraji

útlými šttinami brvité, na dolejšku mén súženc, jasnji

zelené. Kvtní stopky podepené, listy tedy Užlabicne.

Paprsek bílý, širší : ter jasn cervenavý, pozdji nacho-

cervený V Slezsku, Srp, Zá. (Aster frutetorum, Wira.)

A. Wimmeri.

9 Listy po kraji drsné, hákovité neb brvité. 10.

Listy drsné sice, však nikoli po kraji ,
cárkovit ko-

povité Sžilné. Vtve okolicnat chocholiné. Prut 1—2

si. dlouhý, tvrdý, brázdný, tém holý, velmi hstnaty.

Kvtní stopky listnaté a rozvtvené. Supiny stechovite.

Kvty iako u H. slatinného barvité, však menší. V Uhrich

mezi Dunajem a lisou. (A. sedifolius, Gou). H, pri^dký.

A. acris.

10 Listy Sžilné, dlouze konité, holé, tcené, po kraji drsn

brvité, skroucené. Vtve rozevené, hranaté. Prut 2—3

st zvýší na dolejšku nachový. Stopky listnaté ;
supiny

stechovité, 2krát kratší než ter, tlusté, hust piléha-

vé, zákrov obdýlný, opak homoly. Ponejvíc 10 bledo-

fialových kvítk v paprsku-, ter žlutý, se špicemi na-

chovými. Lžko tém plevnaté. Na slatmné pude, v

onffradské stolici. Srp. (Aster hyssopifohus, Cavan.)

H. Iený. ^- punctatus. Ví. hU.

Listy bezžilné, po kraji háck ovité, velmi uzke, 2—

á

nalcv zdélí. Prut jednodiichý, na konci chochohcnaty.
Listy bezžilné, po kraji háckovite, velmi uzke, 2-

p^lcv zdélí. Prut jednoduchý, na konci chochohcn

holý Šupiny zákrovu kopovité, tupé, stejné; paprsek

ervenofialový. Hvzdníku slatinnému píbuzný
,

jehoz

listy jsou však širší, kratší, Sžilné. V bažinách : v Uhrich.

Srp. Zá. H. uherský. ^- pannomcns.

347. Bellis. MasUebe. Chudobka.

Šupiiiy stejné. 2adé. Samicí jazykovité kvítky v

paprsku obojaké, trubkovité v teri. Nažky plocho-

stlaené, bezmÝiié. XIX. 4. Sedmikrása; jiskerka.

Stvol bezlistý,*lkvlý. Listy kopisfovité, vrubované.

Ter6 žlutý; paprsek bílý, asto na rubu a špici erveny.

Na trávníkách, pes celý rok. Ch. ozimá.

B. perenms. Lvn,
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348. Didens. Zweizahn. Dvojzubec.

Šupiny 2a(lé. Všecky kvítky obojaké a trubko-
vité ; aneb krajní jazynaté a prázdné. Nažky s 2-5
hákovitými osinami. Listy vstícní. XIX. 2.

Listy 3dílnc, vstícní. Prut do 1 st. zvýší, tém
holý. Rostlina tmavozelená , v jeseni asto ervenavá.
Kvty špinav tmavožlute'. Nažky obvejite'. V mokré
pd, II jezer, ek. Cc. liíj. D. trojdílný.

B, tripaitita. L.

«. discoidea : bez paprsku.

(i. radiála : s paprskem.

y. minima: krpivý, jednoduchý, asto Ikvtý. s listy ne-

rozdlenými.

Listy kopovité , zásti na dolejším srostlé. Prut 1 i

více str. zvýší. Kostlina jasno/.elená. Kvty visuté neb
chýlivé. Zevnitní šupiny delší než kvítky. Nožky ob-
klínovité. S pedešlým. Cc. Ríj. D. nící. B. ceniua. L.

«. discoidea: bez paprsku.

/?. radiata ; s paprskem, Coreopsis Bidens, L. Matt. Krock.

;'. minima: bez paprsku, krpivý: listy árkovité, na ra-

šeliných lukách. B. minima. L. Matt. Kr.

349. Buphthalmum. Rindsauge. Volské oko.

Zákrov stechovilý, iistovitý: šupiny bylinné. Lž-
ko plevnaté. Nažky tém stejné- vnené krajem
vezaným. XIX. 2.

1. Prut do 6 palcii zdéli, válcovitý, pýrilý, vidlinatý.

Listy obdýlné, tupé, stídavé, sedavé, tém úpln celo-

krajné. Kvty žluté . malé . v úžlabikách vtví a nit

koncích sedící. Pi vodách; v Uhích. n. Srp. V. vodní.

B. aquaticum.

Prut vysoký. 2.

2. Listy velmi veliké, asto 1 st. zdélí, na líci nahé, na

robu trochu chlupaté, dolejší rapíkaté, srdité, 2krát pi-

lované; hoejší sedavé, vejité, pilované. Prut bylinný,

3— 6 st. zvýší, na dolejšku asto prstu ztloustl, bráz-

dn hranatý , kosmatý. Kvty zlatožluté, veliké, 1 */p

palce v prmru, jednotlivé, po 3— 7, na dutých, trochu

hranatých stopkách. Zákrov stlaený: zevnitní šupinv

(18*)
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zpt vykrivené, odstávavé, velmi tupé; do 100 kvítkav

v paprsku ; ter klenutý
;
plevy šttinaté. Na vlhké pd

;

v Banátu, Chorvatsku, Halii, echách. Cn. (Buphthal-

mum speciosum, Schreb.) V. srdcolistý.

B. cordifoliwn. W, Kit.

Listy menší, málo pilované. 3.

3. Listy kosmaté , trochu pilované, dvojnásobn Sžebré,

obdýln kopovité; dolejší apíkaté, opak vejcité , kopo-

vité, trochu tupé. Pruty pímé, 1 ^2 st. dlouhé, bráz-

do hranaté, více mén chlupaté. Kvty veliké, zlato-

žluté; zákrov trochu kosmatý. Paprskové kvítky velmi

odstávavé; nažky hranaté, po kraji brvité. Na lesna-

tých pahrbkách. n. Zá. V. vrbolistý. B. salicifolium.

Listy holé, trochu zubaté, kopovité. Zákrov nahý.

Prut bylinný. S pedešlým. V. velekvtý.

B, grandiflorum.

350. Calendula. Ringelblume. Msíek.
Lžko nahé. mýr žádný. Zákrov mnoholupen-

ný ; šupiny úzce kopovité , tém stejné. Nažky
terové níiázdirité, kivé. XIX. 4. Msíky

;
pazour-

ky; pahnostky; slunéko; krusíek; pampalík.

Všecky nažky skivené. V zahradách. M. obecný.

C. officinalis.

Zevnitní nažky vztýené, kopovité, šídlovité, na hbete

mkce trnité; vnitní clunovité, mkce trnité, dovnit ski-

vené. Supiny árkovité, trochu kosmaté. Kvty žluté,

prostedn veliké. Listy poloobjímavé, srdit kopovité,

po kraji trochu chobotnat zubaté
,

pídrsné. Prut do

1 st. zvýší, vstávavý, vtvitý, hranatý. Na poli ; okolo

Prahy. c. Zá. M. rolní. C. arvensis.

35 1» Carpesium. Kragenblume. Krajka.

Lžko nahé. Zákrov polokulatý ; zevnitní šupiny

trochu odstávavé. Všecky kvítky Sklané. Nažky bez-

mýrné. XIX. 2.

Listy široce kopovité, v apík soužené, nepatrn vru-

bované, prstu zdélí. Prut do 2 st. zvýší, vtvitý, tvrdý.

Kvty tém jednotlivé v úžlabickách, sedavé aneb krát-

ce apíkaté, pevislé, zvící léskovce. Zákrov pupecnatý.
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Nažky obdýlné, nahé. V stinných místech ; v Baraíianské

stolici ; u Dravý, v Slavonsku. c. Zá. K. úžlabícná.

C. abrotanoides.

Listy obdýln kopovilé, chlupaté. Prut do 2 si.

zvýší, pímý, chlupatý, trochu vidlinatý. Stopky na

špici ztloustlé, kvty veliké, bledé, špinav žluté, jedno-

tlivé, konení, pevislé. Pi plotech, na mokrých lukách •

v Rakousích, Uhích. Cc. Srp. K. odvislá. C. cernuum^

352. Chrysanthemm. Wucherblume. Kopretina.

Lžko ploché neb polokulaté, nahé. Nažky stejné,

oblé neb hranaté. Cmýr chybí , aneb se jeYÍ co

krátký kraj neb mázdritý vnec. XIX. 2. Bylice.

Paprsek žlutý, jako i ter. Kvty jednotlivé na špici

vtví. Nažky s krátkým krajem. Listy obdýln kopo-

vité, vrezan zubaté, ku pedu širší, na dolejšku objí-

mavé , šedozelené, holé. Prut 1—2 st. zdélí, vtvitý,

pímý, hranatý, listnatý. Na rolích : v Rakousích, Uhích.

n. Srp. K. osenní. Ch. segetum, L.

Paprsek bílý. 2.

2. Ter špinav bílý, s trubkovitými asi 40 kvítky -,6-8
odstávavých, tém Slalocných kvítkv v paprsku. Su-

piny tém cárkovité , nadol súžené , kýlnaté , k vrchu

roztrhané, pipálené, ernohndé. Zákrov tém okrouhlý,

trochu hranatý. Chocholík stejn vysoký. Listy chlu-

paté , tém^ sedavé , široké, ploché: koenní speené,

asto 1 st. zdélí
;

prutní sbíhavé, speené. Prut pímý,
3—4 st. zvýší, jednoduchý. Celá rostlina pýitá. V Chor-

vatsku, Slavonsku, Banát. n. Srp. (Chrysanth. corym-

bosum, Pili. Achillea macrophylla). K. velelistá.

Ch. macrophyllum.

Ter6 žlutý. 3.

3. Listy jednoduché, více mén vezané neb nerozdlené. 4.

Listy speené, aneb až k žebru protisecné. Pyrethrum,

Willd. 7.

4. Listy nejdolejší tém srdit okrouhlé, hoejší vejité,

rapíkaté, pilované, na líci krátce ble chlupaté, na rubu

holé. Pruty bud jednotlivé, bud množíte z koene, pímé
neb vstoiipavé, do 1 '/„ st. zv^í, obyejn jednoduché,
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Ikvlé, Shraiiné, s Jiacliovými hranami. Šupiny obdýliié,

tupé, plocliokýhiaté, po kraji erné, zubaté, na špici

pipálené. Kvty veliké : 20 i více kvitkiiv v paprsku.

Nažky hndé, nemýité. Na holech a pohoích: v Be-

recké a Marinarosske stolici v Sedmihradsku. Cc. Srp.

K. okrouhlolistá. Cli. rotundifolmm. W. K.

Listy klínovilé neb kopisEovité. 5.

5. Prut vtvitý, pímý, do 1 Ya st. zvýší, holý, neb chlu-

patý, asto i jednoduchý. Listy dolejší dlouze apíkaté.

opak vejité, kopisEovité. vrubované \ hoejší árkovité

obdýlné, sedavé, objímavé. pilované neb vezané. Kvty
veliké, ploché. Supiny po kraji piernalé. Nažky ne-

mýité. Na lukách, obyejná. Cn. Cc. K. luní ] Rmenec.

Ch. Leucanthemm. J..

Prut ponejvíc jednoduchý, 1 kvty. 6.

6. Dolejší listy apíkaté, kopisEovité, pilované. Prut nej-

astji Ikvlý. Na horách a pohoích: v Chorvatsku,

Uhích. c. Zá. K. chlumní. Ch. montanum.

Všecky listy klínovité. obdýlné. trochu dužné, oste

pilované. Prut pímý, jednoduchý. 1 kvty. Supiny po

kraji ernohndé. Na pohoích a horních lukách. c.
Srp, K. erná. Ch. atratnm.

7. Listy hluboce vezané. neb protisené. 8.

Listy jednou neb vícekrát speené. 9.

8. Lisly kopovité. hluboce pilované. Prut pímý, na špici

vtvitý. V bažinách : v Uhích. Srp. Zá. (Pyrethrum

ulig. W. Kit.) K. bažinná. Ch. uliginosum.

Listy klínovité, v apík soužené : dolejší protisené

zubaté: hoejší árkovité. celokrajné. Prut 1 kvty, dole

položený, 6 — 9 palcv zdélí. Šupiny na kraji hndé.

Kvty prostedn veliké : kvítky v paprsku astji na

špici ervené. Na štýrských . korutanských , uherských

holech. Cc. Zá. K. horní. Ch. alpinum.

9. Listy speené. 10.

Listky 2krát speené; lístky nitkovité. 11.

10. Lístky dolejších list pravideln protisené; lísteky kon-

ité , oste pilované ; na rubu nkdy hedbávit šedé.

Chocholík stejn vysoký. Šupiny po kraji hndé. Ter
vyvýšený:, paprskové kvítky eliptiné. Nažky s mýrera
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niázdiitým. Na výslunných lesnatých pahorkách, ve váp-

nité pd. Cn. Cc. K. chocholicnatá. Ca. cortjmbosMm. L.

a. Se žlutým paprskem, u 3íostu nad Litavou.

Liáty vezané : lísteky široké , tupé. pyrite. Prut 2
str. zdélí, vtvitý. Šupiny árkovite. obdýlné, dutokýlné.

Ter žlutý; paprskové kvítky opak vejcité. mýr krátký,

niázditý. U plotiiv , ohrad . v zahradách. Cc. Srp. K.

hemánková; Kimbaba. Cli. Partkenium. Pers.

11. Prut jednoduchý s chocholíkem na konci. Listy 2spe-
rené, holé : cípy šídlovite, nitovite, velmi špiaté. Mezi

osením ; v Šomodské stolici, v Sedmihradsku. K. útlolistá.

C/l. fenuifolium. Kit.

Prut rozvlácit vtvitý, 1— 2 stí-, zvýší. Listy 2— 3-

speené, cípy árkovite nifovité, holé, tmavozelené. Kvty
zšíí palce, konení, jednotlivé. Supiny hladké, po kraji

hndé. Lžko polokulaté. Nažky s mázdritým m^Teir..

Na rolích. Cn. Cc. K. nevonná. Ch. inodorum. L.

353. Chrysocotíia. Goldhaar, Zlafovlas.

Šupiny stech ovité. Kvítky obojaké , trubkovité.

Nažky stlaené, s chlupatým niýrem. XIX. 1.

1. Listy árkovite. holé. odstávavé. píidrsne. Prut 1 —

2

st. zdélí, pímý, tvrdý, trochu drsný, vtvitý, tenký,

hust listnatý. Kvty v konením chocholíku. Šupiny

volné- odstávavé. Kvítky zlatožluté. Na lesnatých, vý-

slunných chlumech . v písité pd ; v Stýrsku , Rakou-

sích, Uhích. Cechách. Srp. l»íj, Z. Inolistý.

Ch, Linosyris. L.

Listy kopovite. 2.

2. Listy nahé, tené, Bžebre. tuhé, trochu vyhrnuté. Šu-

piny obdýlné, volné. Rostlina latnatá. Na suchých pa-

hrbkách. Cc. Zá. Z. dvojkvty. Ch. biflova.

Listy plsfnaté, neb kosmate. Mnoho prutv z koene,
které hust stojí, jsouce krivolaké, jednoduché, vztýe-

né, bloplsfnaté, 1 st. dlouhé, na dolejšku hndými šu-

pinami a bambulinami obsazené. Kvty žluté. 7—8 kvít-

kov. Supiny zákrovní u prosted hndé. Na suchých

prostorách a pastvištích: na jižní stran Tokaje a na jižnííU

rovinách Uher. pod Tisou. Srp. Z. kosmatý.

Ch. villosa.
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554. Cineraria. Aschenpflanze, Popelník.

Zákrov homolovitý; šupiny stejné, Iadé. Blizna

šttcovitá. Nažky brázdné. mýr chlupatý; na po-
krajních nažkách odpadavý. XIX. 2. Popelivka
popelka.

1. Kvtenství v hroznu jednoduchém ; kvty veliké, asto
v pídi dlouhém hroznu, jednotlivé, ídce po 2, zlato-

žluté, s 2—3 listeny; 8—3 kvítkv v paprsku; 8— 10
šupiu na zákrovu. Listy srdité, tupé, ozubené, hladkej

koenní tasto na 1 st. dlouhém rapíku. Prut jedno-

duchý, 1— 31istý, 4— 5 st. vysoký. Na eských ho-
rách; na Tatrách. c. P. sibiský. G. sibirica.

Kvtenství v okolíku neb chocholíku. 2.

2. Kvtenství v chocholíku. Listy chlupaté neb vlnaté, jako

i prut. 3.

Kvtenství tém v jednoduchém okolíku., 4.

3. Koenní listy apíkaté, vejcité, vrubované, vlnaté; prutní

objímavé, kopovité, celokrajné, vlnaté. Prut pruhovaný,

1 */2 st. zvýší, jednoduchý,- vlnalý. Stopky tlusté, krátké,

Ikvté. Kvty veliké, zlatožluté, po 5— 7. Na lukách,

travnatých pahorcích. V echách. n. c. (Ciner.

integrifolia pratensis , Jacq. integrifolia , Eng. lanceolala

Gmel. pratensis, Hop.) P. pastvinný. C. campestris. DC,
Koenní listy v apík sbíhavé, široce kopovité, chobotnal

zubaté; hoejší objímavé, celokrajné, obdýln kopovité.

Prut 1 — 3 st. dlouhý, nahoe vtvitý, a jako i listy kosma-
tý, až do vrchu listnatý. Kvty sírožluté. Nažky 10-

hranné, holé. Lžko dillkované. Na bažinných lukách, ei-
v v

štích. Cn. Cc. (Senecio, E. Meyer). P. bahní. O. palustris.

4. Prut 1—Skvtý, jednoduchý. Listy mén více chlupaté

neb plsfnaté; dolejší vejcité, tupé, apíkaté, trochu vroub-

kované; hoejší kopovité, celokrajné. Šupiny na špici

trochu pipálené. Na suchých lukách; okolo Celjovce;

v Uhích. n. c. P. pomorancový. C. aurantiaca.

Prut vícekvtý. 5.

5. Listy dužné, tlusté; dolejší elipticné, vykrajované; ho-

ejší celokrajné, cárkovite kopovité; nejhoejší árkovité.

Kvty žluté, nikoli pomorancové, po 3— 6 v okolíku. Na
bolech jižního Illirska. P. dužnolistý. C. crassifoiia.

Listy mén dužné^ pavuinaté neb chlupaté. 6.
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6. Listy více drsné a chlupaté než vlnaté ; dolejší apíkaté,

vejcité , tém kopisíovité, tupé; prutoí objímavé, ko-

pisfovit vejcité; nejhoejší árkovilé, celokrajné, tuhé.

Prut prostý, 2— 3 st. zdélí. Kvty v kytkovitých oko-
líkách, zlatožluté, veliké. Stední stopka velmi krátká.

Na pohoích ; v Rakousku, Uhích. (Ciner. alpina, Hop.

spathulaeolia, Gmel.) Kv. n. P. celolislý.

C integrifolia.

Listy srdité, vejilé; hoejší kopovité, tém celo-

krajné ; hoejší rapíky široce kídlaté ; koenní bezkídlé.

Prut 1 — 4 st. zvýší, pímý, prostý, na špici okolinatý,

hned s kratšími, hned s delšími stopkami. Všecky ástky
rostliny pavuinaté, vlnaté. Kvty jasn zlatožluté, neb

pomoranové; paprskové kvítky cárkovité. Nažky holé.

Na pramenitých místech, bažinných lesních lukách, pi
ruejích horních. n. Cc. (Ciner. alpina, Matt. Kr. Cín.

palustris, Krvek.) P. kadeavý. C crispa. Jacqu.

a. genuina. Listy kadeav zubaté ; rapíky široce kídlaté,

a kadeav zubaté. Vvsoká, tlustá, dužná.

p. rivularis. Rapíky a listy ozubené neb celokrajné. Supiny

zelené. Prut do 2 st. zvýší. Vrcholík. Pi potokách,

v tmavých údolích Matry. Kv. P. potoní.

C. rivularis, W. Kit.

y. sudetica. Náprutní rapíky zubaté neb celokrajné. Supiny

zvlášt k vrchu ervenosntné. Nažky holé. Na Krko-

noších. P. krkonošský. C. sudetica. Koch.

Ó. crocea. Rupiny ervenosntné. Kvty šafránové, veliké,

po 4— 8. Prut kivolaký do 17^ st. zdélí, asto ztlouští

prstu, k vrchu bloplsfnatý. Na haliských Tatrách. P.

šafránový. C. crocea, Tratt.

355. Conyza, Dilrrwurz. Hnidák.

Šupiny stechovité. Všecky kvéty trubkovité. Krajní

samicí kvty mnohoadé, 3zubé; terové obojaké,

5zubé. mýr vlasatý. XIX. 2. Blešník, zlatý trak.

Listy sbíhavé, vejcité, plstnaté, útle špiaté; dolejší

pilované. Kvtenství chocholinaté. Na výslunních vyso-

inách, v Uhích. c. Srp. H. diviznový.

C. thapsoides. M. Bieberst,

19
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Listy elíptin kopovité, dolejší v apík siížené, útle

zubaté, pyrite. Prut vtvitý, 2—3 st. vysoký ; vtvfr

chocholinaté. Šupiny volné; vnitai na spicl fialové.

Kvty žlutavé. Uosllina krátce chlupatá. Na suchých,

kamenitých lesních prostorách. c. Srp. H. obecný.

C. squarrosa. L.

356. Coiula. Langetiblwne. Pupelka.

Nažky bezmýnié; lžko nahé; kvty 4klané;

semena paprsková široce stiaená. XIX. 2.

Listy zubaté, prolisecné, árkovité. U cest, príkopv;
isa pomorských behách. P. vranínoha. C. coronopifolia.

357. Doronicum. Gemsivurz. Kamzimk.
Zákrov plochý neb klenutý ze 2—3 ad stejných

šupin. Bíizna obojíjkých kvítkv odstavená. Nažky
brázdéné; mýr v tem chlupatý, v paprsku žádný.

XIX. 2.

1. Koenní listy apíkaté; koen lánkovitý. 2.

Kocnní listy chybjí; prutní mnohé ozubené; hoejší

kopovité, objímavé; stední kopisovité, vejité; dolejší

srdité, vejité, ušetnaté. Koen kusý; žádných výhon-

kv. Prut 3—4 st. zvýší. Šupiny dlouze útlošpiaté,

kosmaté. Lžko kosmaté. Na bolech a horách; v Ra-

kousich , Slezsku na Babíhoe, v Uhích, echách. c,
Srp. (Arnica austriaca. Vest). Kamziník podlouhlý.

V. austriacum,

2. Koenní listy ušetnalé. 3.

Koenní listy bezušetné; náprutní objímavé, žláznat

chlupaté. Prut 1 st. zvýší, oby. 1 kvty, prostý, žláz-

nat chlupatý. Pod zákrovem nkolik bílých chlupv.

Na písitých lesních prostorách; v Uhích. n. c. (Doron.

minus, Dalech). K. jitrocelový. D. plantagineum.

3. Koenní listy vejité, ledva ušetné neb srdité, apíkaté;

hoejší obdýloé, objímavé; dolejší vejité; epíky ušetnate\

kídlaté. Koe kolenkatý. Prut a listy mén chlupaté.

Na raií^nských , haliských pohoích. Cc. Srp. (Dor.

plantagineum, Rolh.) K. lánkovitý. D. scorpioides.

Koer.ní listy hluboce srdité; stední ušelnaté, kopí-
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šfovilé, srdfcilé, mkké, žilnaté, žláznal zubaté. Prut

2—5 si. zvýší, pruhovaný , nahý. Koen ólánkovitý,

plazivý, výhonivý. Kvty dlouze stopkaté, žluté, veliké;

šupiny 2adé-, lžko trochu kosmaté. Na bolech a ho-
rách 5 v Rakousích, Uhích, echách. c. Srp. K. srd-

itý. D. Pardalianches.

358. Erigeron. Berufkraut. Turún.

Šupiny sírechovité. Samicí kvítky psobí paprsek
ve více adách, a jsou bu všecky jazykovité, bud
onyno vnili^ní nifovilé; terové kvítky trubkovité,

obojaké. mýr chlupatý. XIX. 2. Turánek.

1. Kvty bílé neb žluté. 2.

Kvty fialové neb cervenavé. 3.

2. Prut velmi vtvitý, chlupatý, brázdný, 1—2 si. zvýší.

Hoejší listy cárkovit kopcvité ; dolejší kopovité, na špici

ozubené. Kvty malé, žlutobílé. Nažky pýité. Na zdech,

zboenískách, v písité pd. n. Za. T. kanadský.

E. canadense.

Prut pímý, nachový; dolejší vtve jednoduché. Listy

tém árkovité, celokrajné, scdavé, kopovité, s lepkými

pavými chlupy. Zákrov obdýlný, s odstávavými, na špici

nachovými šupinami. Kvty žluté, s krátkým vztýeným
paprskem. V Halii, na polích. T. pavý. E, graveolens.

3. Prut 1—3kvtý. 4
Prut mnohokvtý

,
pímý, listnatý, pruhovaný, drsný,

ervenavý, chlupatý, 1—2 st. dlouhý. Hrozen neb cho-

cholík. Vtve 1—Skvlé. Listy kopovité, sedavé. Zá-

krov chlupatý. Ter žlutozelený; paprsek lilakový neb

fialový. Lžko dikované. Na suchých pastvinách, úho-

rech, písinách. c. Zá. T. ostrý. E. acre. L.

4. Prut 1 kvty, zídka 2kvlý. Listy cárkovit kopovité
5

hoejší a spodu rozšíené. Zákrov více kulatý, ern
brunátný, vlnatý. Paprsek lilakový, pak ervenavý, po-
zdji vybledlý. Na alpách , v Korutanech, Uhích. T.

jednokvtý. E. uniflorum .

Prut 1— Skvlý, hranatý, pímý, nevysoký, uvrchu

chlupatý. Listy sedavé, kopovité, tupé, žilnaté, brvilé,

na rubu kosmaté. Zákrov trochu drsný, chlupatý; pa-
19*
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prsek nachový, 2krát zdélí terce. Nažky šttinaté; mýr
ervenavý. Na rakouských a uherských pohoích. T. horní.

E. alpinum.

359. Eupatorium. Dostenkrmit. Konopa.

Zákrov válcovitý, stechovitý. Nemnohé, trubko-

vit nálevkovité kvítky. mýr chlupatý. Listy vstícné.

XIX. 1. Konopéitee. Pr. Divoivé konopé; konopja;
sadec.

Listy apíkaté, 3— Sdílné, s kopovitými pilovanými

cípy, z nichžto sttdní delší jest. Prut 3 — 4 str. zvýší,

tlustý, pímý, špinav ervený. Kvty malé, skupené,

v koneních latnatých chocholíkách, jasn nachové. Ve
vlhkých lesních úvozech, pi potocích. c. Srp. K. obecná.

JE", cannabinum.

360. Filago, Fadeiikraut. Plesnivec.

Zákrovy zvenku 5hranné, stechovité. Lžko kyjo-

vité, plevnaté neb šupinaté. Terové kvítky obojakéy

trubkovité, 4zubé ; krajní kvéty samicí, nifovité. Cmýr
v teri chlupatý; na kraji obyejné chybící. XIX. 4.

Mlynáík; Blolist. Gnaphalium.

1. Prut jednoduchý, 3—4 paicf/v zdélí, a jako celá rost-

lina, bloplsCnatý. Listy cárkovit kopovité, na rubu

plsfnaté. Kvty na konci prutu skupené sedící; zákrovy

vlnaté, kosmaté; listeny kopovité, vlnaté, na konci prutu

hvzdmo odstávavé. Na nejvyšších Alpách rakouských

a uherských. c. Srp. (Gnaph. Leontopodium). P. hvz-
ditý. F. Leontopodium. L.

Prut vidlinatý neb latnatý. 2.

2. Prut na 2 palce zdélí, vtvitý. Listy kopovité, kopišfo-

vité, pýité. Kvty na konci a v úžlabickách, Shranné py-

ramidy psobící, plsfnaté, jako i celá rostlina. Na su-

chých polích, okolo Badenu. Srp. Zá. P. jehlanitý.

F. pyramidata.

Prut vyšší. Listy cárkovit kopovité. 3.

3. Šupiny zákrovu v dlouhou ervenavou špici vybíhavé.

Kvty v koneních a úžlabicných klubkách; kulatá. Prut

vidlinatý, vtvitý, Va""! ^^^' ^^^^^'* ^^^^^ kopovité. Na

suchých rolích, úhorech. c. Zá. P. obecný, f. germanica.



Chocholinaté. 437

Supiny bez prodloužené špice. 4.

4. Listy árkovité, šídlovite', delší než kvty. Kvty sklub-

cené, úžlabicné. Prut vztýený, tém vidlinatý. V Ce-

chách, na písinách. Cc. Zá. P. nitkovitý. F. gallica.

Listy kopovité, neb árkovit kopovilé, neprecnívající

kvty. 5.

5. Zákrov pyramidální, s vypuklými zelenavými žebry;

šupiny pítupé, na špici holé. Kvty v boních, lížlabi-

ních a koneních klubkách. Prut s vtvemi vidlinatými.

Rostlina plsfnalá. Na suchých písitých pahrbkách, úho-

rech. c. Zá. (Gn. montanura, Filago montana) P. chlu-

mní ; Uplaviník. F. minima. Fries.

Zákrov homolovitý, bez patrných ^eber, vlnou pokry-

tý ; šupiny tupé, vlnalé. Kvty v boních a koneních

klubkách. Prut ^i<j,--^ str. zdélí, vtvitý, latnatý, hust
vlnatý. Listy árkovil obdýlné. Na výslunních rolích,

úhorech, písinách. c. Zá. (F. montana, Wahlenb.) P.

rolní. F. arvensis. L.

361. Gtiaphalium. Ruhrkraui. Protéz.

Supiny streohovité, suchonnázdité, barvité. Cmýr
jednoadý, chlupatý. Lžko ploché neb klenuté, na-
hé neb králce brvité. XIX. 2. Kociánek.

1. Zákrev oblý neb kulatý. Šupiny na hoejšku . sucho-

mázdité, lesklé, barevné. 2.

Zákrov pyramidální neb homolovitý, s šedoplsCnatými

nelesklými šupinami , mezi nimiž samicí kvítky. Viz

Filago.

2. Zákrov žlutý neb bílý. 3.

Zákrov zelenohndý neb ernavý. 7.

3. Zákrov žlutý. 4.

Zákrov blavý. 5.

4. Zákrov zlatožlutý, stechovitý. Kvítky bud všecky cbo-

jaké, bud nkolik samicích kvítkv v jedné ad po kraji

;

všecky trubkovi-é, 5klané. mýr jednoadý, vlasy pídrsné.

Kvtenství v složeném chocholíku. Dolejší listy kopišfo-

vité, hoejší árkovit kopovité; plsfnaté. Prut 1 st.

zdélí, vstoupavý, asto trsnatý. Na písinách, suchých dou-

bravách. c, Zá. (Helichrysum arén. DC ) P. písená.

G, arenarium. L.
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Zákrov zelenožlutý; šupiny tém prozrané, slaiuni 5ili

drumínove'. Kvty v koDeních hlavách skupené ; sarni6í

kvítky víceradé. Listy plstnaté, kopovité, objimavé ; do-

lejší ku špici širší, tupé. Nažky útlé, zrnité. Prut 1 st.

ívýší, jednoduchý, aneb s vstávavými vtvemi, k vrchu

6asto bezlistý. Na vlhkých písitých pdách, rolech, e-
ištích, Cc. Zá. P. žiutobílá. G, luteoalbum. L.

5. Výhonky koenní položené, plazivé, neplodné
;
prut 4—10

palcv zvýší. Listy na rubu vlnaté. Samicí a obojaké

kvty na rzných jednotníkách. Kvtenství chocholinaté;

hlavy skupené. Šupiny bílé, ržové neb nachové. Lžko
klenuté, dlkované. Na vesovištích, suchých pahrbkách.

c. Zá. (Antennaria dioica, R. Brown.) P. dvoudomá;

Kocianek. G. dioicum, L.

Žádné výhonky. 6.

6. Prut 2 st. zvýší, p^imý, listnatý, vlnatý, na konci vt-
vitý, cholinatý. Listy trochu zpt vyhrnuté, na líci ze-

lené, na rubu bílé, konité, árkovit kopovité. Supiny

uvnit duté, k sob nachýlené, snhobílé, nelesklé. Na

jednch rostlinách více obojakýcb, na jiných více sami-

cích kvítkftv. Na vlhkých lukách, v horním Rakousku.

Srp. Zá. P. perlová. G. margaritaceum.

Prut 5a;.to jen do 3 palc zvýší, jednoduchý. Listy

koenní kopovité. Šupiny mázdité, na špici sndocer-

vené, trochu vlnaté : vnitní delší, špiaté. Kvty husté,

tém v hlavu na konci skupené, sedavé. Na Alpách

v Štýrsku, horním Rakousku, na Tatrách. Cc. Zá. P.

horní. Ér. alpinum.

7. Prut velmi vtvitý; vtve rozložené; výška ^/^— 1 st
Listy šedovlnaté, árkovit kopovité. Kvty užlabicné a

konení, sklubené. Šupiny zelenohndé. Nažky hladké.

Na náplaveninách. v píkopech, pi jezera ch. Cc. Ríj.

(Gnaph. glomeratum, Krock.) P. bažinná. G. uliginosutn.

Prut jednoduchý, aneb s krátkými, pr iéhavými vt-
vemi. 8.

8. Prut obyejné 1 palce zvýší, i nižší, 1— 3 kvty,

míovitý, s plavivými výhonky z koene. Listy árko-
vit kopovité. Šupiny po kraji brunátné. Na kamenitých

hebenech hor; V Krkonoších; na Babíhoe. Ce. Si*p.
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(Gnaphal. pusiilum, Háoke. Gnaph. alpinum, Krock.) P.

položená. G. supinum. L.

Prut vyšší. 9.

9. Listy árkovité, neb úzce córkovit kopovilé, piléhav
hedbáyilé. Prut na 2 st. 7,výší, lalnat mnohokvtý, pí-
mý ; kvty na konci a v úžlabikách klasovit sedící.

Supiny na špici jasn hnédoervené. Na lesních lukách,

obyejná. c. Zá. P. pímá. G. rectum. Srn,

Poznám. Wimnier Fl, v. Schles. opisuje Gnaphalium

silvaticum, L. Krock. následovn : Listy kopovité ; hoejší

vždy menší, cárkovite', na rubu bJoplsCnale', na líci poz-

úé}i holé. Prut 1— 1 ^/^ st. zdéli, vlnatý, pímý. Kvlen-
slví v klase: kvty jednotliv neb po páru sedící, aneb

na 3 — 4kvlých stopkách, v úžlabikách. Šupiny zákro-

vu zelenavé, asto ku §pici jasnohndé. (Gnaph. silvaticum

it pediophilum, W. et Gr, sil.)

Listy kopovilé, všudy stejn veliké, Sžebré, po obou

stranách vlnatc, dlouhé. Kvtenslví v klasu ; kvty více

k vrchu skupené. Supiny brunátné, tém erné. Na vy-

sokých vrchách ; na Krkonoších ^ v Uhích. Cn. Srp.

(Gnaph. norvegicum, Gunner; G. silvaticum /S'. oreophi-

íum, W. et Gr. sil.) P. lesní. G. silwaticum, Wimmer.

362. fleliaiithus. Sonnenblume. Slunenice.

Supiny stechovité. Paprskové kvty jazykovité,

prázdné; terové trubkovité, obojaké, mýr plevnatý;

opadavý. XIX. 3.

Kvty pevislé, velmi veliké; stopky stlouštlé. Všecky

listy srdité. Pochodí % Peru. Vzlávaná. c. Zá. S.

ktní. , H. annus, í.

Kvty vslýené. Listy dolejší srdit vejité, hoejší

obdýlné, vejité, kopovité. Koen hlízuatý. Pochodí z Bra-

zilie. Vzdlávaná. Zá. íj. S. bambulitá; zemská jablka.

//. tuberosus.

363. lnula. Alani. Oman.

Šupiny stirechovité. Paprskové kvély samicí, -jazy-

kovité-, tercové trubkovité, obojaké. mýr chlupatý.

Lžko holé. Paprsek i ter žlutý. XIX. 2.

1. Šupiny jehlité, neznan široké. mýr 2adý, totiž
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zevnjší ada z šupinatého zubatého kraje, vnitní pak

z chlupv záležící. Listy objímavé. Pulicaria. Gartn. 2.

Šupiny listo vité, patrn široké. mýr chlupatý, 1 ady 2.

2. Velmi krátký nepatrný paprsek, špinav žlutý. Zevnjší

mýr mázditý, v šttinaté zuby roztepený. Kvty po-

lokuíaté. Listy obdýln kopovité, vlnité, poloobjímavé,

kosmaté. 3— 12 p. zvýší, položený neb vstoupavý, trochu

vlnatý. Na vlhkých lukách, v píkopech ; u jezer a mo-
álv. c. Zá. (Pulicaria vulgaris Gártn.) O. blešníkj

Blešník. /. Pulicaria.

Okázalý paprsek, zlatožlutý. Kvty jednotlivé na konci

prutu a vtví. Listy objímavé, obdýlné, srdité, na rubu

plsCnaté, pilované. Prut plsCnatý, latnatý, vtvitý, do 2

st. zvýší; vtve delší prutu, odstávavé. Na vlhkých

lukách, píkopech; v Rakousích, Uhích. Cc. Srp. (Puli-

caria dysenterica). O. pochvistný; Blešník.

/. dysenterica. L.

3. Listy objímavé. 4.

Listy sedavé, neb poloobjímavé, neb sbíhavé. 7.

4. Listy celokrajné. 5.

Listy mén více zubaté. 6.

5. Prut tlustý, aromatický, pímý, 3— 6 st. vysoký, dole

brázdný. Listy dolejší apíkaté; hoejší srdité, objí-

mavé ; na rubu ble pisfnaté. Kvty veliké
,

jednotlivé

na konci, zlatožluté. Vnitní šupiny kopišfovité ; zevnjší

listovité, ovální. Na lesDÍch lukách \ v štpnicích. Cc.

Srp. O. lékaský; Oman. /. Helenium.

Prut vlasatý do 1 Y? st. zvýší. Listy obdýlné, chlu-

paté; dolejší apíkaté, rapíky ušetnaté. Celá rostlina

lesklou, bílou plstí pokrytá. Kvty vonné ; kvty jazy-

kové, z cósti celé, z ásti 2—3zubé. Na suchých pa-

hrbkách, v Rakousích, Uhích. c. O. blolistý.

/. Oculus Christi.

6. Listy koenní veliké, v apík sbíhavé, vejcité; uáprntní

trochu srdité, objímavé, kopovité, ozubené, blochlupaté,

zvlášt na rubu. Prut chudokvtý, nahý, do 2 st. zvýší,

zvláš k vrchu velmi chlupatý. Kvty 2— 3, veliké

šupiny kopovité, na špici trochu osinaté. Na slatinných*

pasinkách; v jižních Uhích. c. Srp. O. vonný.

/. odara. L.
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Lisly objímavé, kopovité. na dolejsku pilované, na rubu

chlupaté, na líci jasnozelené, tém hclé. Prut vlnat

kosmatý, 2— Skvlý, 2— 3 si. vysoký. Kvty jedno-

tlivé na konci prutu a vtví, zlatožluté, veliké. Šupiny

árkovit kopovité, chlupaté. Na vlhkých lukách, u cest,

pi potocích, jezerách. c. Srp. O. britanský.

/. brittanica. /.

7. Listy sedavé, obdýlné, chruplavicn zubaté, drsné, tuhé.

Prut do 1^2 si. zdélí, hned jednoduchý, hned vtvitý,

a obyejn jako i vtve, 2kvtý. Supiny volné, vejcit

kopovité, na špici vyvrácené, brunátné; paprsky 3zubé.

Na suchých lukách, pi plotech; v Uhích. c. Srp. O.

chruplaviný, /. Bubonitim.

Listy nikoli chruplavicn. 8.

S. Rostlina lepkavá. 9.

Rostlina nelepkavá. 10.

9. Listy vejcité, obdýlné, sbíhavé, ozubené, na špici celé,

trochu apavé, tém holé. Prut ly^— 2 st. zvýší, cer-

venavý, vtvitý, ídce ovlášený. Kvty malé, v hustém

chocholíku, listeny obklíené; jazyky krátké. Mezi ko-
vím: v Uhích. c. Srp. O. kídlatý. /. bifrons.

Listy kopovité, trochu pilované; hoejší celokrajné,

trochu sbíhavé, vonné. Prut k vrchu vtvitý, pímý, ko-

smatý, 4 st. zvýší. Stopky listnaté, 1 kvte, Kvty veliké,

žluté ; šupiny cárkovité, holé. Nažky pýité. (Erigeron

viscosum, L.) O. lepký. /. viscosa.

10. Mnohé, malé, chocholinaté kvty, s mnohými jazyky,

Zákrov válcovitý, bakovitý; šupiny kopovité, špiaté,

na špici brunátné, zpt vyvrácené. Listy sedavé, obdýlné,

tém vejit kopovité, poloobjímavé, špiaté, úplc celé,

trochu kosmat chlupaté. Prut 1 — 2 st. zvýší, pýitý,

u vrchu vtvitý. Na rolních mezích, v kovinách. c.
Srp. (Pulicaria gerra.) O. hustokvétý. /. germanica.

Obyejn 3—5 velikých kvt, zídka více. 11.

11. Listy aspo na líci holé; obyejn i prut holý. 12.

Listy i pruty chlupaté. 13.

12. Listy kopovité, trochu vykivené, pilované, drsné, polo-

objímavé, na líci holé, na rubu lesklé. Prut do 2 si.

vysoký, hranatý; vtve hranaté. Kvty po 3, veliké,
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Šupiny listovité, vejit kopovité, trochu vykivené, na

špici brvité, nachové. V doubravácbj na lesních lukách.

c. Srp. O. vrbolislý. /. salicina.

Listy árkovité, sedavé, dlouze špiaté, žilnaté, holé,

po kraji brvité. Prut 1 kvty, ^/g— I str. zvýší. Šupiny

chlupaté; na špici brunátné, odstávavé; kvt vonný. Na

výslunních pahrbkách. Srp. O. meovitý. /. ensifolia,

13. Listy nepatrn pilované, sedavé, kopovité, tuhé, chln-

paté, po kraji drsné. Prut kosmatý, hned rozdlený, hned

1kvty, 1 st. zvýší. Supiny kopovité šídlovité, dlouhé, cer-

venobrunatnými chlupy brvité. Kvt vonný veliký, zlato-
v

žlutý; jazyky úzké. Na suchých luních pahorkách. Cn.

c. (Pulicaria hir.) O. chlupatý. /. hirta.

Listy celé, sedavé, kopovité, chlupaté, na rubu blo-
plsCnaté. Prut kosmatý, hranatý, drsný, u vrchu nahý,

6'-12palc zdélí, 1 kvty. Zákrov krátký, šupiny stre-

chovité, chlupat kosmaté. Kvt veliký, žlutý, tém na

1 pal. v prftmru. Piídce. Srp. Zá. O. chlumní.

/. monfana.

364, Matric aria, Mutterkraut. Hemánek.

Krajní samicí kvítky s obdýhiým jazykem a u vrchu

stlaenou trubkou ; terovité obojáky se stlaenou
trubkou a 5zubým pokrajem. Caiýr ehybí, aneb co

mázditý vneek se jevící. Nažky stejné, 4hranné
;

Ifižko válcovité hoíT.olé, nahé. XIX. 2. Kamilky.

Listy Sspeené ; cípy velmi útlé. Supiny špiaté; kv-
ty menší než u následujícího

;
jazyky vyvrácené. n. Cc.

H, vonný. M. suateolens.

Listy dvojspecné, s árkovitýwii cípy. Šupiny tupé.

Kvty píjemn vonné; ter žlutý, paprsek bílý. Lftžko

duté. Prut 1 st. zvýší, obyejn vtvitý. Rostlina holá.

Na rolech, úhorech. Kv. Cnc. H. obecný. M. Chamomilla.

365. Rudbeckia. Stapaika.

Paprsek patrný; nažky bezmýrné, toliko ozube-

ným krajem vénené ; lžko homole plevnaté ; zá-

krov slejnolupenný u spodu ; Jiným odstávavým

zákrovckem opatený. XIX. 2.

Listy složené, vezané. Nažky s krajem ozubeným.
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V zahradách; lu i tam zdivoehí. S. dípnatá.

ii. laciniala,

366. JSenecio. Krcuzkraut. Siarek.

Zákrov válcovitý neb homoly, stejnolupenný, zá-

krovekein opatený. Paprsek nkdy chybí. Blizny

šttcovité. mýr vlasatý, na krajních nažkách pa-

davý. XIX. 2. Pímfít; Úložník.

1. Paprsek bud" chybí, bu jest ohrnutý. 2.

Patrný neohrnutý paprsek. 5.

2. Paprsek chybí. 3.

Paprsek ohrnutý. 4.

3. Listy dvojpilované, trochu tupé, obdyln vejcité neb

kopovite', holé, na rubu žilnaté a bledé, na dolejšku

celé a trochu brvité. Prut obycejn jednotlivý, l*/^—

3

st. avýší, hranatý, na hranách nachový, jednoduchý. Ho-
ejší stopky krátké, íkvété, dolejší dlouhé, 5—Tkvte,

pýité ; listeny árkovité šídlovité, brvité ; zákrove^ek

3— 5 šupinný; šupiny na špici ervené, pozdji brunátné.

Kvty po 20, žlutobílé a bílé. Chlupy na stopkách,

listenách a zákrovu žláznaté. V chorvatských lesích ; a

Záhebu, i na Alpách. c. S. horvatský.

S. croatictis. W. K.

Listy protisecné, holé neb pavutinaté ; hoejší na do-

lejšku ušetnaté, objímavé; cípy tupé, zubaté, šíky roa-

liné. Prut 7^— 1 si. zvýší, pímý, trochu hranatý,

vtvitý i jednoduchý. Zákrov válcovitý ; šupiny na špiei

erné; kvítky žluté: nažky pýité, pruhované. Kvten-
ství v malých chocholíkách, rozlracené. Všudy v zdlá-

vané pd; pes celý rok. S. obecný, Úložník.

S. vulgaris. L.

4. Listy protisecné, lepce chlupaté, s kopovitými, chobot-

natýmí cípy. Prut 1 st. zvýší, k vrchu vtvitý, lepka-

vý. Zákroveek o polovic kratší zákrovu, odstávavý.

Ter bledožlutý; paprsek zlatožlutý. Ka písité pftd na

zdech, zboeništích. Cn. Srp. (Jacobaea Presl.) S. lep-

kavý. S. visosus. L.

Listy hluboce protisecné, útle pavuinaté, s árkovitý-

mi, ozubenými cípy. Prut pímý, s vtším chocholíkem.
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Zákroveek krátký, piléhavý. Nažky šedochlupaté. V pa-

sekách. Cn. Cc. (Jacobaea, Pi.) S. lesní. S. silvaticus, L.

5. Listy nedlené. 6.

Listy protisecné neb speené. 10.

6. Paprsek 12— 16jazycný. Chocholik obyejn hojnokvtý.

Listy úzce kopovité, te'm mecovite', útle zubaté, polo-

objímavé, na rubu trochu vlnaté na líci hladké, dlouze

špiaté. Prut pímý, rovný, listnatý, rourovitý. Kvty
veliké, zlatožluté ; zákrov válcovitý

\
jazyky cárkovité

,

dlouhé, 5zubé. Na bažinách. c. Srp. S. bahní.

5. paludosus.

5—8 jazyk v paprsku. 7.

7. Prut nerozdlený, jednoduchý, kosmatý, 9—12p. zdéli,

tém 1 kvty. Listy nerozdlené, pilované; nákoenní

obdýln vejcité, apíkaté, pilované, trochu tupé, tlusté,

sivozelené , na rubu kosmaté : náprutní malé , kopovité,

tém šídlovité. Kvty veliké, žluté, nkdy po 2—5,

na dlouhých stopkách. Na Alpách a pohoích ; v Stýrsku,

Korutanech, Uhích; Cc. Srp. S. pohorní. S. Doronicum.

Prut bu vtevnatý, butf vyšší a kvtnatjší. 8.

S. Paprsek Sjazycný. Zákrov 2krát delší než širší, vál-

covitý. Kvtenství v pyramidálním chocholíku. Listy

eliptícn kopovité neb vejité. zašpiatné, pilované, s

zuby pímými. Prut pímý, listnatý, holý, nahoe vtvi-

tý, pyramidáln chocholinatý, 2— 4 st. vysoký, astji

vlnit skivený. Nažky hladké. V lesích, na lesních lu-

kách , v pasekách , vlhkých polohách. c. Srp. (Jaco-

baea, Pr.) S. hajní; Bosakýr. S. nemorensis. L.

Až do 8 jazyk v paprsku. 9.

9. Prut holý, hranatý, brázdný, pímý, 4— 5 st. zvýší.

Listy obdýln kopovité, špiaté, na dolejšku klínovité,

pilované, s zuby zkivenými. Chocholik jehlanitý, mno-
hokvtý. Zákrov tém stejn široký a vysoký. Pa-

prsek 7—Sjazyný. Nažky hladké. Mezi kovím, na

behách
,
písité pd. Cc. Srp. (Jacobaea, Pr.) S. sara-

censký. S. saracenicus. L.

Poznám. Píbuzný Starek Fuchsv : Listy vejit ko-

povité, špiaté, oste pilované, po obou stranách hladké,

v apík súžené. Prut kratší, ohnutý, ervený. Chocholik
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mén hustý. V suchých lesích. Cc. Srp.

S. Fuchsii. Reich.

Prut hust bloplsfnatý, brázdn hranatý, jednoduchý,

jednotlivý, do 3 str. zdélí. Listy zubaté', trochu tluste\

kožnaté, na rubu bledší s chlupy piléhavými; dolejší

vejité, v rapík sbíhavé ; hoejší srdité', obdýlné, objí-

mavc. Kapíky vlnit brvite'. Chocholík asto na píJ širo-

ký. Obyejn 8 jazyk v paprsku. Ter klenutý. V Lip-

tové ; u hradu Oravy. Srp. Zá. S. stinný.

S, umbrosus. W, K,

10. Listy vlnatc', plslnaté. 11.

Listy holé, neb nevelmi chlupaté. 14.

11. Listy lýrovité, dolejší apíkaté, hoejší objímavé, na

dolejšku ušetnaté ; konení cíp velmi veliký , na do-

lejších srditý, na hoejších klínovitý. Prut 1 — 3 st,

zvýší; vtve rozevené, odstávavé Supiny krátké. Ja-

zyky eliptiné; nažky v teri chlupaté, v paprsku holé.

Málokdy jsou dolejší listy nerozdlené. Rostlina smutné-

ho, špinavého vzhledu, asto odpadavou vlnou pokrytá.

Na vlhkých lukách, po kraji vlhkých lesin, v neúrodné

pd. c. Srp. (Sen. erraticus, Bertoloni: Sen. erucifo-

lius, Matt. En. ; Sen. aquaticus. W. et Gr. sil.) S. lý-

rovitý. S. barbaraeifoHus. Krock.

Listy protisené neb speené. 12.

12. Listy po obou stranách snhobíle plsfnaté, protisené,

cípy árkovité, na dolejších tupé, náprutních špiaté.

Prut jednoduchý, 1—3 st. zdélí, bloplsfnatý. Chocho-

lík skupený, kulatý; 8— 10 pomoranových kvt, na

Ikvtých stopkách. Ponejvíc 6 kvítk v paprsku. Na Al-

pách, v Štýrsku, Korutanech, Uhích. Cc. Srp. S. šedivý.

5. incanus.

Poznám. Píbuzný Starek krajinský: Jen v mládi bílý.

Listy kopovité, trochu protisené neb zubaté, na rubu

šedozelené. Chocholík sklubený. Zákrov pýitý ; špice šu-

pin pipálené. Na horách, Alpách. Cc. Srp. (Senecio in-

canus, Scop.) S. earniolicus.

Listy bu zelené, bud kadeavé. 13.

13. Listy protisené, obdýlné, vlna té, se stejnými, krátký-

mi , špiatými a kadeavými cípy ; náprutní objímavé^
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Prut 1 si. zdélí, vlnatý. Chocholík ídký. Zevnjší šupiny

se slabou špikou. Nažky šedopýríté. V hlínovité pd
na poli ; v Slezsku, Haliei

;
pi plotech, v Sremsku. Dub,

Kv. S, jarní. S. vernalis. W. K,

Listy sperene' ; lístky árkovite', zubaté neb protisecné,

a jako i prut vlnou odpadavou pokryte'. Prut 2— 4 st.

zvýší. Lat chocholicnatý. Zákrovecek o polovic kratší

zákrovu. Nažky drsn chlupaté. Koen plazivý. Stopky

plsfnaté. U cest, plot, mezi houštím, na vlhkých místech,

n. Srp. (Senecio squalidus, Krock. sil.) S. bledý.

S. erucifolivs. L.

14. Listy objímavé, na líci tém holé, na rubu málo chlu-

paté ; cípy hranaté , lalocnaté a zubaté. Prut vztýený,

nahý, hranatý, dole nachový, hust listnatý, mén více

vtvitý, z pídi dlouhý. Zuby listv tupé, na špici svinuté.

Stopky krátké, vztýené, 3—4kvté. Šupiny zákroveku

po stopce sbíhavé; 12— 15 jazyk v paprsku. V Chorvatsku

,
na vápencích a písinách. Kv. c. S. skalní.

S. rv.pestris. W* Kit.

Listy lýrovité neb protisené a speené. 15.

15. Listy speené neb protisené; cípy árkovite. 16.

Listy lýrovité, protisené. 17.

16. Zákrov tém polokulatý. Kvty zlatožluté v chudokv-
tých chocholíkách

;
jazyky široké, posléz ohrnuté. Nažky

plstnaté. Listy poloobjímavé, sedavé, ušetnaté, proti-

sené, holé neb chlupaté; lístky árkovite, vzdálené,

trochu zubaté, na rubu trochu fialové. Prut vtvitý,

holý, neb málo chlupatý, pímý. V Sremsku. Cn. Ríj.

S. špinavý. S. squalidus.

Zákrov zvonitý. Kvty šafránové, veliké; jazyky

3— 5zubé, po 10—12 v paprsku. Stopky tém 2kvté.

Listy speené; lístky árkovite, holé, lesklé, špiaté.

Prut vstoupavý, jednoduchý, '/^— 1 st. zvýší, ponejvíc

ervený, u vrchu nahý, 1—Skvtý. Na Alpách a poho-

ích; v Rakousích, Uhích. c. Srp. S. úzkolistý.

S. abrotanifolius.

17. Listy na rubu nkdy slab vlnaté, jinak holé; dolejší

opak vejité, obdýlné, na dolejšku lýrovité; hoejší spe-

ené, na dolejšku mnohodílnými úšky objímavé. Prut
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1 - 3 si. zdelí, vslýéený, vtvitý, tém holý. Zákrove-
ek králky. Kvty zlatožluté; jazyky cárkovilé, obdýlné,
v stáí ohrnuté, 3zubé. Nažky terové drsné, v paprsku
holé. Koen ufatý, viásenitý. Na lukách, lesních pro-
storách. c. Srp. (Jacobaea vulgaris. Prsl.) S. pímtník;
Kížatec. Roztrhaná zelina. S. Jacobaea. L.

/?. discoideus. Paprsek chybí.

Listy na rubu, na žilkách krátce chlupaté, a asto,
zvlášt pi a, i s prutem špinav nachové, apíkalé, srdco-
vejcité, nestejn zubaté, nerozdlené, aneb na dolejška
lýrovité; hoejší usetnat objímavé. apíky hoejší kí-
dlaté, dolejší hladké. Prut 1—2 si. zdélí, jednoduchý,
na vrchu chocholinaté vtvitý, pímý, 4— Skvlý. Nažky
holé. Ter žlutý, paprsek pomoranový, Zákrov na
dolejšku pavuinatý. Na bažinných lukách, lesních baži-
nách; na Babíhoe. c. Srp. (S. alpinus. W. et Gr. sil.)

S. podhorní. S. subalpinus. Koch.
a. cordifolius. Náprulní listy všecky, neb vtším dílem

srdité, vejcité. nerozdlené. S. srdcolistý.

S. cordifolius.

f}. auriculatus. Vtší; náprulní listy ponejvíc na do-
Jejšku lýrovité, ušetnaté.

367. Solidago. Goldruihe. Celík.

Zákrov slechovitý; paprsek samicí; ter oboiaky.
Nažky oblé, mýité. XIX. 2.

1. Prut holý, pímý, prostý, 1 si. zvýší, jen na špici
trochu plsfnalý. Listy eliptin kopovité, dolejší pilo-
vané. Kvlenství tém v klase, skupené; jednotlivé
hrozny 3— Tkvte; kvty žluté; v teri 10—20, v pa-
prsku 5—8 dlouhých kvítk. Na Alpách, v Uhích,
Chorvatsku , Halii , mezi jehliím. c. Srp. C. podhoraí.

S. alpestris. W. K.
Prut pýitý neb chlupatý. 2.

2. Prut velmi jednoduchý, chlupatý, 3—9 p. zvýší. Listy
kopovité, konité, pilované, holé. Stopky 2krát delší
kvtu, 1 kvte, pýité. Kvty 2krát tak veliké jak pi
následujícím. Na Talráeh. n. c. C. malý.

S. minuta. Krock.
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Prut na hoe vtvitý, brázdný, ervenavý, pýitý, do

3 st. zdélí. Prutní listy kopovité, k obma koncm

siižené, pilované ; dolejší eliptiné, tuhé, nkdy celokrajné,

apíkaté, trochu chlupaté. Hrozny vztýené, úžlabicné,

v lat spojené. Stopky kratší než kvty; tyto žluté;

5—10 dlouhých jazykiiv. V pasekách, lesních zákopech.

. Zá. C. obecný. S. Virga aurea. L.

368. Stenactis. Jiskernik.

Zákrov stejnolupenný. Krajní kvítky s velmi krát-

kým mýrem; v teri vnitní mýr otoen jest krat-

ším mýrovým vncem. XIX. 2. Jinochmýr.

Dolejší listy vejité, zpilované; hoejší kopovité, celo-

krajné; trochu chlupaté. Prut do 3 st. zvýší, brázdný,

pruhovaný, chlupatý, jasnozelený. Kvty v chocholíku;

zákrov polokulatý ; šupiny jehlit chlupaté. Paprsek bílý.

Na lukách; od Betislavy až po Ptikostely. Co. Zá.

(Aster annuus. L.) J. letní. S. annua. Cassini.

369. Tanacetum. Rainfarn. Vraii.

Hlavy polokulaté. Kvítky bu všecky obojaké,

trubkovité, 5zubé; bu krajní samicí, 3zubé, mfovite.

Nažky hranaté, s krátkým mázdritým mýrem, neb

bez nho. XIX. 2. Vráteka; Vráteník.

Listy dvakrát protisené, s cípy pilovanými, hole.

Prut vztýený, 2-3 st. zvýší, hranatý, asto ervený.

Chocholík pyramidální. Kvty žluté. Pi cestách, houštch,

na pasinkách. c. Zá. V. obecný. T. tulgare. L.

Listy eliptiné, pilované, pýité, vonné. V zahradách,

pstovaný. V. maílist. ^'. Balsamita.

370. Tussilago. Huflattig. Podbl.

Zákrov stejnoadý; zákroveek menší. Samicí pa-

prskové kvítky hned 1 -, hned víceadé. XIX. 2.

Devsil; Devasilje; Majíky ; Podblice; Babuša ;
Lo-

pušice.

1. Kvty žluté, s paprskem rozesteným. 2.

Kvty bezpaprsené. 3. • '
,v,

2. Stvol 1 kvty, tém holý, šupinatý, do I st. zvýší.

Listy pozdji nežli kvt, v objemu okrouhlé, zubaté, srd-
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íité, na rubu pýité, neb šedopisfnaté, pozdji tém
kožnaté, až do 1 sir. v prmru. Cmýr chlupatý. n.
Br. P. podkova ; Májík ; Babuša ; Podbelice.

T. Farfara. L.

Slvol mnohokvtý , tlustý, 6—8 p. zvýší, širokými

bledozelenými šupinami pokrytý. Hrozen 10— 15kvtý.
Supiny zákrovní árkovit kopovité, dlouhé; kvt žlutý;

30 i více obojakých kvítkv v teri-, asi 15 samicích

po kraji. Listy trochu dužné, tupé, pilované, holé, té-m okrouhlé. V Rakovnickém kraji. Dub. (Tussil. bohe-
mica). P. eský. T. laetigata.

3. Stvol 1 kvty. 4.

Stvol mnohokvtý. 6.

4. Listy na rubu plstnaté, bílé, zubaté, tlusté, ledvinité,

špiaté. Stvol Ikvtý, tém nahý, trochu kosmatý,

nachový, s 3 listeny, z nichž dolejší vejitý, hoejší ko-
povité. Supiny zákrovu nachové, Kvty jasn nachové.

]Va rakouských alpách. c. Srp. P. dvojbarvý.

T. discolor.

Listy holé. 5.

5. Stvol 1—3kvtý, tém nahý, s 3— 5 šupinami, z nichž

dv dolejší pošvaté neb loulcovilé, pak výše palistnaté,

nejhoejší pak sedavé, kopovité. Listy holé, ledvinité,

nepatrn Tlaloné ; stední lalok Szubý ; po obou stra-

nách zelené, na rubu trochu bledší, mkké, s krátkou

útlou špicí na zubech. Rapíky ídce chlupaté. Zákrov

nachový: kvítky bledoervené neb bílé. Koen neplazivý.

V horách a pohoích; v Stýrsku. Korutanech. Kv. Cn.

P. lesní. T. sUvestris.

Stvol Ikvtý, tém nahý, na dolejšku vlnatý, jako

i apíky, 4—12 p. vysoký, vstoupav pímý; nejvíce

s 3 šupinami, z nichžto hoejší obdýln kopovitý jest,

stední vejitý, dolejší pak pošvatý, palistnatý. Listy 2—3,

okrouhle ledvinité , srdité , vrubované zubaté, holé, na

líci lesklé. Zákrov brunátn krvavý. Kvítky jasn na-

chové, zídka bílé. Koen plazivý. Na bažinných hor-

ských lukách ; na Krkonoších, v Slezsku, Rakousích, Uhích.

n. Zá. (Petasites alpina ; Homogyne alp. Cassini). P.

horní. T. alpina.

(19)
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6. Lisly Shrann šípovilé, chobolnaté, na líci vlnou po-

prášené, na rubu hust bloplsfnaté. Prut '/q si. a nad

to zvýší, pruhovaný, zelenav bílý, s vejitými kopovi-

lými šupinami. Hrozen chudokvtý; šupiny zákrovu trochu

ervenohndé; kvítky žlutobílé, i trochu ervenave'. Na

Alpách; v mokrých, stinných údolích, na ícných be-
hách. Dub. Cn. P. plsfualý. T. nivea. Víllars.

Listy okrouhle', na rubu šedé', na líci zelené. 7.

7. Kvty žlutobílé. Blizuy obojakých kvítkuv cárkovit

kopovité. špiaté. Hrozen vejitý; stopky obyejn více-

kvté. Stvol blovlnatý, trochu nižší než následující.

Listy na rubu útle vlnaté, plsfnaté, zaokrouhlené, osteji

zubaté než následující. Na vysokých horách, bažinách.

B. Kv. (Petasites albus, Gártner.) P. bílý: Podblice.

r. alba. L.

Kvty ervené. Blizny obojakých kvítkv krátce vej-

ité; stopky ponejvíc Ikvté. Stvol šupinatý, y^— 1 st.

zvýší, vlnatý. Listy velmi veliké, až do \^l^ si. zvýší,

vlnatý. Listy velmt veliké, až do 1 Vq st. v prmru,
dlouze apíkaté, srdité, okrouhlé, chobotnat zubaté, na

rubu útle vlnaté, sivé. Pi potocích, a pramenitých lu-

kách nížin horských. B. Dub. (Petasites vulgaris ; Petas.

officinalis. Monch.) P. obecný; Devsil; Lopušice.

T. Petasites. L.

Poznám. Píbuzný Podbýl zvrhlý: stopky listenité,

delší a užší; kvty menší; stvol delší, do 1 7^ st. zvýší,

a tení. V hlínaté pd, pi píkopech. Dub Kv.

?'. hybrida. L.

371. Xeranthemm. Sprcuhlume. Suckokvét.

Lžko plevnaté. Šupiny zákrovu seschlé ; vnitní

delší, paprskovit rozestené, barvité. mýr tero-
,

vých kvítkv s 5 plev sestávající. XIX. 2.

Supiny zákrovu tupé, seschlé ; zevnjší špinav bílé,

odstávavé ; vnitní lilakové, ídce bílé, lesklé. Listy ko-

povité, odstávavé, po obou stranách plsfnaté, kosmaté,

šedozelené. Prut 9 p. až do 1 ^/g st. zvýší, plsCnatý.

Na suchých pahrbkách a polích; v echách, Rakousích,

Uhích. c. Zá. S. otevený. A', annvum. Lín.
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Supiny špiaté, po kraji mázdité; zevnjší trochu

plstnaté; vnitní kopovité, špiaté, k sob schýlené. Zá-

krov menší. Na písitých polích ; v Uhích. Cc. Zá. S.

zavený. ^Y. inapertum.

85. Cicboraceae. ekankovité-

372. Arnoseris. Miicheti. Pisecatka.

Zákov mnohokvtý; šupiny Iadé, a nkolik krat-

ších dokola, Nažky Shranné s nerozdleným, mázdri-

tým mýrem. Lžko beze plev. XIX. 1.

Stvol 1—3kvtý, nahý, prstu neb pídi zdélí, asto

rozestený, vtvitý, tém chlupatý. Listy koenní hvzdmo
po zemi rozložené, kopišCovité. obdýlué, útlozubé, pi-
tlustlé, dužné. Stopky pod zákrovem tlusté , nadmuté.

Kvty citrónové, bledožluté, jednotlivé. Na písitých po-
lích a rolech; v Slezsku, v Uhích okolo Betislavy; na

Morav okolo N. Jiína. n. Srp. (Hyoseris minima, L.

;

\rnos. pusilla : Lapsana pusilla, Willd.) P. nizounká.

A. minima. Gdrln.

Stvol Ikvtý, 5— 7 p. zvýší; pod kvtem trochu

chlupatý. Listy po 5— 7, apíkaté, kracovit protisené;

konení cíp romboiný. Zákrov ernozelený, válcovitý,

dív a po odkvtu pevislý, na dolejšku ,3—4mi k sob
naklonnými lupeny otoený. Kvty zlatožluté. V Rakou-

sích, Korutanech na vrších; v Biharské stolici v Baat;
v stinných místech rovinních. Kv. (Hyoseris foetida. L.

Lapsana foetida.) P. smrdutá. A. foetida.

373. Barkkausia. Smelannik.

Šupiny stecho vité , zevnjší kratší, odstavavé.

Kvítky mnohoadé. Nažky cblé, pruhované, v nifo-

zoban vybíhavé. Lžko holé. XIX. 1. Crepis. Zo-
banka.

1. Listy holé. 2.

Listy chlupaté neb šttinaté, o

2. Listy kopovité, opak vejité, zubaté, s vyvrácenými

zuby : prutní árkovit kopovité, na dolejšku tém celé,

trochu sbhavé. Prut hranatv, dole drsný, brázdný,
(19)*



452 ekankovité.

1_1«/^ st. vysoký, l—SHstý, 2-3 kvty. Stopky

Sernavé, háckovité. Supiny zákrovu cernavé, šttinaté.

Kvty zlatožluté
;
prašníky brunátné. Na horských lukách.

c. Srp. (Hieracium stipitatum, Jacq. Crepis apargioides)

S. pampelišný. B. apargioides.

Listy vejcit kopišfovité, v apík sbíhavé, bledoze-

lené ;
prutní obdýln kopovité, sedavc, tém celé. Prut

jednotlivý, vztýený, tém 2 st. vysoký, 5hranný, holý,

3— 5listý, 3— 4vtvý; vtve nkdy s 2kvtými stop-

kami. Stopky ern šttinaté, žláznaté. Zákrov vejcit

obdýlný. Kvty v kone&ním chocholíku. Cmýr bílý. V Ba-

koském lese. Oc. (Crepis hieracioides, W. Kit.) S. je-

stábníkový. B. hieracioides.

3. Listy kracovité. 4.

Listy koenní opak vejcité, klínovité, zubaté, tuhé,

drsné; prutní šípovité, objímavé. Prut 3—4'/^ st. zvýší,

pímý, hranatý, na dolejšku ervený, ble chlupatý, na

ho« brázdný a kivolaký. Kvty v hroznatých latech.

Zákrov pýitý , šedozelený ; zevnjší šupiny na • špici

hndé; zákrov obyejn 14hranný, vejcitý. Na horách

okolo Budína, Tokaje. c. Srp. (Crepis rigida, W. Kit.)

S. tuhý. B. rigida.

4. Kvty dív rozvili odvislé, rozvláíte; stopky pod

kvtem tlusté, trochu šupinaté, 1kvte. Zákrov kosmatý,

šedý, s šupinami kýlnatými; kvítky bledožluté, dole cer-

venavé; lžko sklípkovaté, s dlky brvitými; nažky

žluté. Listy kracovité, protisené, drsné, sedavé, krátce

chlupaté, poslední cíp tém 3hranný ; dolejší kopovité.

Prut 1 st. zdélí, rozložený. Na výslunních kamenitých

polích u cest. n. Srp. (Crepis foetida L.) S. smradlavý.

B. foetida. DC.

Kvty ped rozvinutím vztýené, chocholiné stopky

hranaté, háckovité, nestejné; zákrov, jako i stopky,

jehlitý, šttinatý, vejcítý ; kvítky citrónové; nažky drsné,

dlouhé, šídlovité ; mýr snhobílý. Listy kracovité, neroz-

dlené, zubaté, aneb slab kracovité, šttinaté, svinuté,

na dolejšku ušetnaté. Prut vztýený, do 3 st. zvýší,

jednoduchý, na hoe vtvitý, listnatý; vtve vztýené

odstávavé, latnaté, dlouze brvité, blošttinaté. Na úho-
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rech \ v Slészku; v jižních a východních Uhích- v Banáté,

Sremsku, Slavonsku, Chorvat. Kv. Srp. (Crepis hispida,

W. Kit.) S. šttinatý. B. setosa. DC.

374. Chondrilla. Sonnemoirbel. liadyk.

Šupiny tém 2adé ; vnitní po 8, zevnjší krátké

;

8— 12 kvítkv ve 2 adách. Nažky oblé, zobanité, na-
hoe bodlavé, na dolejšku zobanu vncem iházdí-
tých šupin ovinuté. XIX. 1.

Hoejší listy eliptiné, kopovilé. Zoban zdélí nažky.

R. šírolistý, Ch. latifolia. M. B.

Hoejší listy árkovile', aneb tárkovit kopovité; ko-
enní asto na rabu po stedním žebru bodlavé, kraco-

vité. Prut dole obyejn bodlavý, hranatý, 2— 3 str.

zvý^ší, od dola v prutovilé vtve rozdlený. Kvty po
stranách vtví, po 1— 3. Zákrov válcovitý. Kvty síro-

žluté. Zoban 1 ^/„krát zdélí rfiažky. Na výslunných suchých

nríístech. c. Srp. R» prutnatý. Ch. juncea. L.

375. Cichorium. Wegwarte. Cekanka.

Zákrov mnohokvlý. Šupiny na dolejšku srostlé,

2adé, 5 zevnjších , 8—10 vnitních. Nažka pru-
hovaná, mnohými krátkými plevnatými šupinami vn-
ená. Kvty modré. XíX. 1. Caganka.

Listy hoejší kopo vité, s širokým, trochu objímavým

dolejškem : koenní kracovité. Prut pímý, tuhý, rozeve-
n vtvit), hranatý, l'/o—3 st. zvýší. Dva, i více

zásti stopené kvty. U cest. Srp. Ríj. C. obecná.

C. íntybus. L.

Listy obdýlné, ozubené, holé, široce vejité, se srdi-
tým, objímavým dolejškem. Prut kivolaký; stopky lížla-

biné, jedna dlouhá, 1 kvétá, druhá krátká, obyejn
4kvtá. Koen roní. Pstovaná. . štrbák. C. Endivia.

376. Crepis. Pippau. Skerda.

Šupiny stechovilé, zevnjší asto odstávavé. Kvít-

ky mnohoadé. Nažky oblé, neb trochu stlaené,

s 10—30 prouhami, na špici súžené ne však zoba-
nité. mýr útle chlupatý. XIX. 1.

1. Prut bezlistý, 1—3 st. zvýší, pitloustlý, trochu hra-
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natý. Listy obdýlné, k dolejšku siížené, tupé vejcité.

Kvty v konecním hroznu ; dolejší stopky vtvíte, 2—

3

kvte', hoejší 1 kvte. Koen useknutý. Na lesních lukách,

úhorech. Kv. c. (Hieracium praemorsum, L, Intybus

praem. Fries. ) S. pekousnutá. C. praemorsa. Tmtsch.

Prut listnatý. 2.

2. Koenuí listy lýrovite', kracovité, nahé', hole', ledva br-

vite';* prutní šípovit kopovité, objímavé, s ozubenými

lískami; vtevní cárkovité. Prut 1 st. zvýší, trochu hra-

natý, tém hladký ; vtve rozevené. Stopky dlouhé, na-

hé, vstávavé, 1 kvte. Kvt žlutý, dole ervenavý. Zákrov

kosmatý, v as zralosti tém okrouhlý, vejitý a hra-

natý, moucnatý, dív rozvinu nepevislý, háckovit kýl-

natý ; zevnjší šupiny nitkovité. V Uhích, Halii. n.
Srp. (Hieracium, Tab. S. Dioskoridova.

C. Dioscoridis, L.

Listy kopovité neb kracovité. 3.

3. Cmýr bílý. 4.

mýr špinavobílý, na dolejšku brunátný, kehký. 8.

4. Nejdolejší šupiny tvoí zákrovecek okolo zákrovu. 5.

Žádný zákrovecek, aneb jen nepatrný. Šupiny oby-

ejn žláznat chlupaté. 7.

5. Zákrovecek odstávavý: šupiny zákrovu na vnitní stran

piléhav chlupaté. 6.

Zákrovecek piléhavý \ šupiny zákrovu na vnitní stra-

n holé. Celá rostlina nejvíce holá, jasn zelená, mk-
ká. Listy hoejší tém celokrajné, šípovité; koenní ko-

povité, tupé. Prut Vo—IVo ^^^' '^'Y^- Kvty malé žluté;

nlky žluté: šupiny zákrovu pýité. Na rolích, u cest.

(Crepis polymorpha, Wallr, Lapsana capillaris, L. Hiera-

cium.) S. polní. C. virens. VilL

Poznani. Píbuzná Skerda protisecná : listy holé, sedavé

kopovité, hebenit protisecné, na špicí celokrajíié. Prut

vztýený, vtvitý. Zákrovy pýité. (Crepis virens. Holím.)

C. pinnatifida. Willd.

6. nlka brunátná; kvítky sírožluté; nažky lOžebré,

k vrchu súžené a drsné ; zákrovy šedé. Listy promnli-

vé, chobotnat zubaté neb protisecné : hoejší cárkovité,

šípovité, po krpji vyhrnuté. Prut vztýený, vtvitý ; rošt-
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liny šedozelené. Na neúrodných rolích, úhorech, písci-

nách. Cn. Zá. S, stešní. C. tectorum. L.

nlka žlutá; kvítky tmavožlute' ; nažky lOžebre',

k vrchu stažené, hladké •, zákrovy šedé chlupaté, šupiny

stejn široké, tupé. Listy po kraji nevyvrácené, trochu

objímavé, na dolejšku zubaté, málo šípovité. Prut pímý,
3—4 str. vysoký, listnatý, pýitý, drsný, latnatý. bráz-

dný, u spodu nachový. Na lukách, po krajích rolních, u

cest. Cn. Srp. S. ozimá. C. biennis.

Pozn. Píbuzná Skerda Gmelínova : listy trochu hácko-

vité ; koenní stejn kracovité : prutní tém protisené,

Kvty tém v latu. Zákrovy trochu pýité. šttinaté,

v cas zralosti vejcité, brázdné. Kvt zlatožlutý. Nažky

obdýlné, na špici trochu stencené. brázdné, bledé. (Cre-

pis lodomiriensis, Bess. Crepis biennis a runcinata, Wim.)

C. Gmelini. Schult.

7. Listy šípovit objímavé; dolejší obdýln kopovité, v ši-

roký rapík súžené, žláznat píité . zubaté, nkdy tém
protisené, zuby obyeju nazpe obrácené. Prut silný a

tlustý, vstoupavý, 3— Skvtý^ hranatý, jednoduchý aneb

uvrchu vidlinatý, 1— 51istý. Kvty veliké, 1 p. v pr-
mru, tmavožluté ; šupiny chlupaté, piléhavé*, zevnjší o

polovic kratší, špiaté a volnjší. Nažky k vrchu trochu

súžené. Na lukách a polohách horských; na Krkonoších,

Tatrách. Cc. Srp. (Hieracium pappoleucon, Vili. Hier. co-

nyzaefolium, Gouan. Hierac. ^randinorum, All. Hierac.

amplexicaule et Sprengeriauum, Krook. sil. Catonia,Mónch.)

S. velekvtá. C. grandiflora. Tausch.

Listy dlouze apíkaté, vejcit obdýlné, celokrajné, aneb

krátce zubaté; hoejší užší, sedavé aneb jen málo ob-

jímavé. Prut u vrchu vtvitý, vztýený, 1 — 2 st. zdélí.

Vtve rozvláíte chocholiné. Rostlina jasnozelená, holá,

neb málo chlupatá. Stopky a šupiny krátce chlupaté a

žláznaté, zevnjší kratší, pitlaené. Kvty špinav žluto-

ervené. Na vlhkých a bažinných lukách hor a pohoí.

c. Srp. (Hierac. succis. AUion; Homalockine, Cass.) S.

ertkusová. C, succisaefolia. Tausch.

8. Prut pímý, vtvitý, holý, do 3 si. zvýší. Listy holé;

hoejší vejité, srdil objímavé s dlouhou špicí; dolejší
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obdýlné, špiaté, kracovit zubaté ; rapík kídlatý. Šupiny

žiáznat chlupaté. Nažky lOžebré. Kvty latnat spojené,

špinav ervenožiuté. Na bažinných lukách, v lesích a hou-

štch. n. c. (Hieracium palustre. L, Homalocline, Cass,)

S. bahní. C. paludosa. Mónch,

Prut pímý, chlupatý, 3— 4 st. zvýší, hranat brázdný,
.

u vrchu málo vtvitý, 3—Gkvtý. Listy elipticn obdýlné,

hrub zubaté \ na rubu kuerav chlupaté ; hoejší vejité,

objímavé ; dolejší v apík sbíhavé ; apík kracovitý, kí-
dlatý, dole objímavý. Supiny dlouze šttinaté, cerno-

zelenavé. Kvty v konením chocholíku, žluté, tém na

1 p. v prmru. Nažky u vrchu stlaené, s 30 pruhami.

Na horských lukách; v Uhích, v Trenanské stolici; na

slezském pohoí. c. Srp. (Hierac. sibir. Willd. Catonia,

Mnch.) S. sibiská. C. sibirica. L.

377. Helminthia. Wurmsalat. Bodlavka.
«

Lžko nahé. Zákrov nestejný, Slupenný; zákro-

veek Slupenný, zdélí zákrovu. Nažky napí ár-
kované. Cniýr speený, stopený. XIX. 1.

Rostlina všudy útlými, bodlavými trny obsazená. Prut

na 2 st. zvýší, velmi vtvitý; listy vykrajované, jasn
lesklé, zelené ; koenni obvejité: prutní srdité, objímavé,

odstávavé. Stopky 1 kvte; kvty zlatožluté. Zevnjší

šupiny veliké, volné, srdité; vnitní na špici nachovou

speenou osinou opatené. Cmýrní stopka delší než nažka.

Na mezích, rolích : v Halii. n. c. (Picris echioides. L.)

B. hadncová. H. echioides.

37S. Hieracium. Habichtskraut. Jestáhnik.

Šupiny stechovilé. Kvítky mnohoadé. Nažky
s 10 pruhami, prioblé neb prismatické, stejn tlusté.

mýr útle chlupatý, kehký. Lžko holé, sklípkované.

XIX. 1. Listnaka.

1. Stvol nahý, aneb jen na dolejšku 1 — 31istý. 2.

Prut hojn listnatý. 19.

2. Stvol chudokvtý, s 1 — 5 kvty. 3.

Stvol hojnokvtý , obyejn 10— 20 i více úborv
mající. 14.
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3. Stvol zcela bezlislý, obyejn 4— 5 pal. zvýší, Ikvlý.
Mnohé a dlouhé výhonky z koene. Listy obvejcil ko-
povilé, šttinaté, na rubu šedo- neb bloplsfnaté, na líci

modrozelené. Zákrov válcovitý. Kvítky sírožluté , ze-

vnitní na rubu jasnocervenou pruhou znaené; s poledne

už zavené. Obyejn na suchých trávníkách. Kv. Zá-r.

J. cblupáek: Myší úško. H. Pilosella. L.

Stvol 1- neb vícelislý, 1- neb vícekvlý. 4.

4. Stvol 1 kvty, llislý. 5.

Stvol vícekvtý. 8.

5. Listy holé. 6.

Listy pýité neb kosmaté. 7.

6. Stvol */„ st. a nad to zvýší, u vrchu hákovitý, i-,

zídka 2kvtý, s jednou neb více árkovitými šupinami.

Listy kopovit kopisfovité, kracovit zubaté, tém holé.

Zákrov hákovitý, ern chlupatý ; vnitrní šupiny mno-
hem kratší , než 5— 7 zevnitních. Kvílky zlatožluté,

dole šafránové. Cmýr snhobílý. Na Alpách, v Rakou-
sích a Chorvatsku. c. Zá. (Leontodon aureus. L. Jacq.

Apargia au.''ea. Host. Andryala aurea, Scop.) J. zlatý.

H. aueum.
Stvol na 3 p. zvýší, u vrchu kosniat plsnatý, na do-

lejšku jedním árkovit kopovitým, tém celokrajným li-

stem, pod zákrovem pak árkovitou špiatou šupinou

opatený. Listy zdélí palce, zpt vykiven zubaté, holé,

nkdy dole protisené. Zákrov válcovitý, plsfnatý. Kvítky

žluté. Na horách a pohoích, v Rpkousích. n. c. J,

podhorní. H. alpestre.

7. Listy kopovité, kracovit zubaté, trochu pýité; koenní
3—3 p. zdélí, s kopovitými, zpt vyvrácenými zuby.

Stvol vstávavý, 1-, zídka 2kvtý, 1 listy, ^^ st. zvýší;

pod zákrovem árkovitá šupina. Zákrov drsný, chlupatý;

šupiny kopovité. Kvt veliký, žlutý. mýr chhipovitý;

tém sedavý. Na Alpách v horním Rakousku, Štýrsku,

Korutanech. n. Zá. J. skalní. H. rupestre.

Listy elipticn kopovité, na rubu pisfnaté. Stvol 1 st.

i více zdélí. Výhonky plazivé , velmi krátké. Šupiny

zákroYu obdýln kopovit vejité, trochu tupé. Úbory

2krát tak veliké jako pi J. chlupáku. N;í rakouákýcU
20
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holech. Srp. Zá. (Hierac. Pilosella alpina, Iloppe. Hierac.

Pilosella grandiflora, Fl. fr.) J. velekvlý.

II. Hoppeanum.
8. Listy holé. 9.

Listy chlupaté. 12.

9. Stvol 1 — 2kvtý, 3 p. zvýší, pod zákrovem pýitý,

s 2— 3 árkovit kopovilými lisly. Listy kopovité, špi-

até, celokrajné, holé; koenní l'/2 p. zdélí, k obma
koncm súžené. Zákrov kosmalý, bíle chlupatý. Na ra-

kouských a štýrských aipách. J. hladký.

H. glabratum, Hop.

Slvol 2— 5kvtý. 10.

10. Listy a celá rostlina tmav zelená. Stvol na dolejšku

chudolislý, 1 — Skrát vidlinatý, dlouhými, tuhými, od-

stávavými šttinami posetý. Listy opak kopovité, obdýlné,

tuhošttinné, na rubu ídce hvzdovilýnú chlupy posázené.

Pechod k tvorm mnohokvétým. Zákrov na dolejšku

trochu baíikovitý, ernošttinný, hvzdnat chlupatý, žláz-

natý. Kvítky 2krát zdélí šupin, zlatožluté; zevnitní nkdy
na rubu erven pruhované. Na trávníkách, lukách, zídka.

Kv. Cn. J. kvtnatý, //. floribundum. W. et Gr,

a. pedunculare. Prut 1 st. zvýší, vidiinat 2kvtý;
kvty dlouze slopecné. (Hier. pedunculare, Wallr, Hier^

Pilosella pcduncul.)

^. urcatum. Prut 1— Y^ sir. zvýší, vidiinat 4kvtý.
Kvty dlouze stopecné. (Hier. floribundum /9 furcatum.

W. Gr.) %
y. subcymossni. Prut 1 — y„ si, zvýší, v vrchu hroznat

vrcholiný; kvty krátce slopecné. (Hier. floribundum

<- subcymosum, W. Gr.)

Listy bledo- neb vodozelené. 11.

11. Stvol témé nahý, vtvitý, obyejn Sklaný, holý, pímý,

1 st. zvýší, 3kvetý, s malým úzkým listem pod vtvemi.

Listy bledozelené, holé, na rubu nkdy mounaté, trochu

tupé, árkovit kopovité , ozubené. Stopky šupinaté,

. ztloustlé. Kvty veliké; šupiny árkovit, špiaté, trochu

plsfnaté. Na výslunných, písených a skalnatých pahrb-

kách, v horním Kakousku a Uhích. Cc. Srp. J. trávnikový.

H. staticaefolium.
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Stvol s jedním aneb žádným listem, obyejn '/^ si.
zvýší, dole celý holý, nahoe hvzdnat chlupatý, ern
žláznatý, obyejn 3—Skvlý, zídka 1- neb 5- a více-
kvtý; na dolejšku výhonivý. Listy dlouhými, bílými
chlupy obrvené, vodozelené, lém stejn široké, jazyko-
vile', šttinaté, ostatn holé. Zákrov krátce válcovitý,
žláznatý a hvzdnat chlupatý. Kvítky citrónové. Na
lukách

, mezích, suchých místech. Kv. n. (ííierac. du-
bium, Sm. Willd.) J. pastvinný. H. Auricula. L.

12. Stvol 2-3-, zídka 4kvtý, llistý, chlupatý. Listy 1 — 1^
p. zdélí, tém špiaté, chlupaté, árkovit kopovité.
Žádné výhonky. Zákrov chlupatý. Výška 3—4 p. Na
korutanských alpách. c. Srp. J. úzkolistý.

H. angustifolim. Hoppe,
Stvol 2— 4kvtý, chudolislý, l— 3krát vidlinatý, ídce

šttinatý, nikdy 1 kvty, obyejn 1 st. zvýší, však i více,

veskrz hvzdnat chlupatý, u vrchu žláznatý. Listy ©pak
vejcit obdýlné neb kopovité, mkkošttinué, hvzdnat
chlupaté. 13.

Í3. Krajní kvítka na rubu ervená, Zákrov dole bakovilý;
listy na líci zelené. Výhonky kvtonosn. Listy kopisfo-
vité. Stvol pídi — až i si. zvýší. Stopky s ernými
žláznatými chlupy, jakož i zákrov. V písité píd, na
mezích ; v echách, Slezsku, Uhrích nehojn. Kv. n. J.

dlouze stopený. H, stoloniflorum. W. li.

Kvítky stejn barvené, žluté. Zákrov mén bakovilý.
Listy na líci více modrozelené. Kvty menší než u pe-
dešlého. Na suchých pahrbkách. (Hier. coUinum, Bess.)

J. vidlinatý. H. bifurcum. M. B.

14. Kvtenství v dlouhém hroznu. Viz Crepís.

Kvtensíví chocholiné. 15.

15. Kvítky krásn masové barvy
5
prašníky nachové, blo-

pruhované. Kvtenství hroznat chocholiné. Listy obdýl-
né, tupé, ozubené, hákovit drsné, chlupaté, opak vcj-

ité, podlouhlé, pídužné. Stvol nahý, na dolejšku drsný.

Na korutanských bolech. c. Si'p. J. ervenavý..

H. incarnatum,

Kvty žluté. 16.

16. Listy šedo- neb modrozelené, kopovité, lízk ', holé, lu-
20 *
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hými šttinami, obzvlášt na kraji, posázené. Stvol štíhlý,

tém bezlistý, holý neb ídce šttinatý a hvzdnat

chlupatý, obyejn Vj^slv. zvýší. Chocholík ídký, mno-

hokvtý. ÚLory malé, citrónové ; zákrovy a stopky chlu-

paté a hvzdnat chlupaté. Na líci listv nejsou nikdy

hvzdnaté chloupky, které na rubu i na prutu nkdy

vidti. Na suchých drnitých pahorkách, na zdech, písci-

nách, hrázích. Kv. n. J. vysoký. H. praealtum. Vili.

a. veruni. Prut tém zcela holý. Listy po kraji a na

slrední žilce šttinat brvité. Dlouhé výhonky. (Hier.

florentinm, Willd.) J. Bauhinv.

H. Bauhini^ Schult. Bess.

f?.
fallax. Prut holý aneb ídce šttinatý. Listy na

líci neb i na rubu dlouhými šttinami poseté.

H. Fallax. DC. Koch.

7. hirsutum. Prut šttinatý a hvzdnat chlupatý. Listy

na rubu hvzdnat chlupaté.

Listy travozelené, aneb jen málo do modra hrající. 17.

17. Kvty pomorancové. Chocholík mnohokvtý, trochu íd-

ký. Listy obdýlné neb kopovité, dlouhými, mkkými

chlupy poseté; žádných hvzdnatých chlupv. Stvol dole

listnatý, mkce chlupatý; nahoe žláznatý a ern chlu-

patý; obyejn bez výhonkiiv, 1 st. zvýší. Na horních

lukách; na Krkonoších, Beskydách. Cn. c. J. pomoran-

jjQvý^ H. aurantiacum. L.

Kvty žluté. 18.

18. Prut a listy krátkými šttinami poseté, prut dole list-

natý^ Y,—3 st. zvýší, hvzdnat chlupatý. Listy kopo-

vil ^jazykovité, po obou stranách hvzdnatýmí chloupky

a krátkými chlupy posázené. Chocholík mnohokvtý, sku-

pený. Kvty obyejn v nestejné výšce. Kvítky zlato-

žluté. Obyejn žádné výhonky. Na suchých pahrbkách,

lesních lukách, chlumních polohách, Kv. n. (Hier. cy-

mosum, chbch.) J. Nestlerv. H. Nestleri. Vili.

a. pubescens. Listy velmi krátce chlupaté. Prut krátce

chlupalý neb holý.

/?. hirtum. Listy po obou stranách krátce chlupaté. Prut

ídce chlupatý.

Prut a listy dlouhými, tenkými chlupy hust poseté;
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ídce hvzdnate chlupatý. Prut dole listnatý, dlouze chlu-

patý, nahoe plsfnalý, žláznatý a ern chlupatý, 1—

3

sir. zvýší, obyejn mocnjší než pedešlý. Listy obdýl-

n kopovité, žádné hvzdnate' chlupy aneb jen nemnohé

na rubu, listy hust zubaté. Stopky a zákrovy vždycky

tém ernavé. Druh tento znaí se dlouhými a mkký-
mi chlupy na listech a prutu, bílými z erného zpodu,

ke konci prutu ernými. Kvty zlatožluté. Na trávníkách,

lukách, hrázích, v štpnicích. Kv. n. (Hier. dubiura,

Linn Suec. Hier. pralense, Tausch. Hier. cymosum Willd.)

J. kopení. H. colUnum^ Gochn.

19. Dolejší šupiny tvoí patrný zákroveek. Viz Crepis.

Žádný zákroveek. 20.

20. Listy šípovité, objímavé, na dolejšku po obou stranách

konité. Crepis.

Listy neobjímavé, aneb srditým, nikoli šípovítým do-

lejškem objímavé, tak že konce jsou piokrouhlené. 21.

21. Zákrov mimo erných tuhých šttin aneb hvzdnate

plsti ješt i dlouhými, ohebnými chlupy odný. 22.

Chlupy tyto scházejí aneb jsou krátk é, ohebné, málo do

oí padající. 23.

22. Prut pravideln listnatý, 1—3kvtý, 6— 8 p. zdélí,

dlouze chlupatý. Listy modrozelené, hoejší vejité, objí-

mavé, kosmaté. Zákrov dlouze blochlupatý; šupiny vej-

ité, špiaté, zevnitní dalece odstávavé. Kvty zlatožluté.

Tento druh rzní se od následujícího i tím, že šupiny

zákrovu odstávají a jsou zelené, jelikož mimo kosminy

ani žlázami ani hvzdnatými chlupy posety nejsou. Na

skalnatých srázech a polohách; v horním Slezsku. Cn.

€c. J. kosmatý. H. villosum. L.

Prut 1—3kvtý, kosmatý , hvzdnate chlupatý, ern
žláznatý. Listy kopisfovité neb obdýln kopovité, v apík

sbíhavé, celokrajné neb zubaté ; asto jen 1 list neb

málo YÍce na prutu. Stopky vztýené odstávavé. Na he-
benech hor. c. Srp. J. horní. H. alpinum. L.

a. villosissimum. Prut nízký, Ikytý, chudolistý, kos-

matý. Listy kosmaté, kopisfovité. Šupiny hust a dlouze

kosmaté. Prut obyejn hust odný, a sire 4násobn:

dlouhými, blošedými, na dolejšku ernými kosminami, pi-
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léhavými, hvézdnatými chloupky, ernými tuhými šttina-

mi, a k vrchu ernohndými stopenými žlázkami. Na
Krkonoších, Babíhoe.

/9. pumilum. Prut nízký, 1 kvty, chudolistý, slab kos-
matý. Listy slab kosmaté, kopovité, nkdy ozubené. Šu-
piny zákrovu ídce kosmate', ale hust ernými štti-

nami a žlázkami poseté. Na Krkonoších.

H. pumilum. fíopp.

y. inapertum. Prut 1 kvty, chudolistý, kosmatý. Listy

kosmate', obdýlné, neb obdýln kopovité. Šupiny hust
kosmaté. Kvítky svinuté, nikdy nerozestrené. Na Krko-
noších.

d, stylosum. Prut 1—2kvlý, listnatý, kosmatý. Listy

kosmaté, obdýln kopovité. Šupiny kosmaté; kvítky za-

krplé; nlky daleko njící; kvty zavené. Na Krko-
noších.

e. latifolium. Prut nízký, Ikvtý. Listy vejit obdýlné,

na obou koncích špiaté, jakož i prut a zákrov šedo-
kosmalé. Prut asto oblounatý; kosminy tétn šttino-
vité; rostlina tuhá a silná. Na Krkonoších.

H. Halleri y spurium.

C. sudeticum. Prut vyšší, 2— 3 kvty, vícelistý, kos-
matý. Listy kopovité, zubaté, kosmaté. Šupiny šedokos-
maté. Obyejn veliké kvty. Sem patí i Hier. glos-

sophyllum Fl. sil. a Hier. sudeticum, Slernberg.

Tf. oblongifolium. Prut 1— vícekvtý, krátce chlupatý

neb huetý. Listy obdýln vejité, na dolejšku siab srd-
ité, nejvíce zubaté. Šupiny ern chlupaté.

Sem. H. Halleri. Villars.

^. nigrescens. Prut vyšší, vtvit mnohokvtý, slab
chlupatý, nejvíce 1— 21istý. Listy vejit obdýlné neb
kopovité, hoejší špiaté, chobotnat zubaté, slab chlu-

paté. Šupiny ern chlupaté, trochu kosniaté. Sem Hier.

nigrescens, Wiild. ; Hier. villosum Kr. sil.

23. Zákrov a stopky hust bloplsfnaté. Chocholík mnoho-
kvtý, trochu rozvláný, ídký, stejn vysoký. Listy ko-
povité, šedozelené, na rubu hvzdnat pisfnaté, po obou
stranách bnými šttinami poseté. Prut listnatý, hvzdnat
plsfnatý a šttinatý. Na výslunných pahorkách, okolo
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Brelislavi, Budína, mezi Dunajem a Tisou. n. Srp. J.

hadncový. H. echioides. W. Kit.

Hvzdnatá plst velmi ídká, lak že zákrov nevypadá

bílý; aneb chybí docela. 24.

24. Listy koenní v as kvUi ješt erstvé; prutní nehoj-

né, oddálené. 25.

•Listy koenní bud zcela chybí, buJ v as kvtu už

jich není. 28.

25. Prut pravidelné mnoholistý. 26.

Prut obyejn llístý; i tento asto zakrplý. 27.

26. Listy celokrajné aneb krátce zubaté; dolejší dlouze a-

píkaté, vejit obdýlné, úzké, sedavé neb málo obji-

raavé. Choeholík rozvláily. Celá rostlina holá, jasn ze-

lená; aneb krátce a mkce chlupatá. Viz Crepis succisae-

folia.

Listy obyejn siln zubaté, obdýlné vejité, k do-

lejšku klínovit súžené, krátce chlupaté; apík kosmalý.

Stopky odstávavé, hvzdnat plsEnaté a krátce chlupaté.

Zákrov pitlaené pýitý. Prut 2— 4 st. zvýší, asto na

dolejšku kosmatý. Píbuzný Jest. zednímu. V lesích,

pasekách, na místech výslunních. Kv. n. (Hierac. vul-

^atum, Fries.) J. lesí. H, sihaticum. FL Dan.

a. litigiosum. Prut nižší, okolinatý, jednoduchý, s 2—

3

plitce zubatými listy.

^. latifolium. Prut latnatý, s nkolika široce vejilými,

hrub zubatými listy.

y. angustifolium. Prut latnatý, s nkolika obdýln ko-

povitými, choboínaté zubatými, holými neb chlupatými

listy.

27. Listy vejité, na dolejšku asto srdité, zelené, krátce

chlupaté. Prut dole s 1—2 listy, chocholinatý, mnoho-

kvtý, (až i 20kYtý). Kvty citrónové. Zákrov nikdy

kosmatý; šupiny u prosted šedé neb ernavé, po kraji

zelené. Stopky odstávavé, hvzdnat chlupaté. V lesích,

na zdech. n. Srp. J. zeduí. H. murorum. L.

Listy vejit kopovité, astji pomalu v apík sbíhavé,

namodralé, po kraji a na rubu oblounatými šttinami

ídce poseté. Prut dole s 1 — 2 listy, cliudokvtý, s 2—

6

kvty v chocholíku ; nkdy však vidlinat 2kvelý. Koruny
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veliké, tmav zlatožluté. Na skalách a vysoinách. Cn. Cc.

(Hier. Schmidtií, Tausch.) J. bledý. H. pallescens. W. K.

28. Listy srditým dolejškem objímavé, na rubu modrozelené,

vejit obdýlné, aneb obdýln kopovité, zubaté, chlupaté,

lítle brvité. Prut 1—2 st. zvýší, listnatý, dole pýritý,

nahoe latnat vtvitý; vtve mnohokvté , obyejn
3kvté. Stopky a šupiny žláznaté, piernalé. Kvty
zlatožluté. Na Krkonoších, horních lukách. c. Srp. J.

vsenkový» H. prenanthoides. L.

a. lancifolíum. Prutní listy obdýln kopovité, konité.

$. bupleurifolium. Listy široce vejité, obdýlné; do-

lejší na dolejšku tém ušetnaié.

Listy na dolejšku neobjímavé, toliko sedavé. 29.

29. Supiny na špici zpt vykivené, tém holé, mnohoadé.
Listy árkovité, neb árkovit kopovité, zubaté, zídka

celokrajní. Obyejná forma má hojnokvtý chocholik i

kvtnaté boní vtve. Prut tuhý, listnatý, nahoo vtvitý,

2— 3 st. zvýší, nejvíce holý, nkdy ídce chlupatý.

Kvty zlatožluté. Na lesních lukách, v houštích, hojn.

c. Zá, J. okolinatý. fí. umhellatum. L,

a. angustifolium, s velmi úzce árkovitými listy.

Šupiny piléhavé, aneb jen maliko odstávavé, tém
holé, mnohoadé, posléze však též odstávavé. Listy vej-

ité, neb široce kopovité, chobotnat zubaté, hoejší té-m poloobjímavé ; koenní scházejí. Prut 2—4 st. zvýší,

pímý, obyejn hust listnatý, nkdy i holý. V lesích,

houštinách, obyejný. c. Zá. (Hier. sabaudum. Matt.

Krock.) J. severní. Listnaka. H, horeale. Fries,

/?. lacerum. Tém holý; listy nerovn protiseaé.

Poznám. Píbuzný J. hladký : šupiny po líraji bledší

;

zevnitní šupiny se nad pukem oblounat na zpsob ko-

.runky k sob schylují. H. laevigatum. Willd.

379. Hypochoeris. Ferkelkraut. Seletnice.

Šupiny stechovité. Nažky mékkoostnité, všecky
aneb jen stední zobanité. Chlupy mýru pérovité.

Lžko plevnalé. XIX. 1.

1. Prut chlupatý, jedním neb nkolika listy opatený. Nažky

dlouze zobanité. 2.
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Slvol holý, bezlislý. 3.

2. Prut pod kvtem ztloustlý, tuhý, 1— 1 Vj str. zvýší,

1 kvty, na dolejšku listnatý. Listy obdýln kopovité,

útle zubaté. Zákrov ernými chlupy posetý; šupiny po
kraji trepenité. Kvt tlustý; kvítky zlatožluté. Na Kr-

konoších, na uherských, korutanských, štýrských horních

lukách. Cc. Srp, (Hypoch. helvetica, Jacq.) S. jedno-

kvtá. H, uniflora. Vili.

Prut nepatrn ztloustlý, 1— 3kvtý, llistý, 1—2 str»

zvýší. Listy vejit obdýlné, obyejn na líci brunátn

blamaté; nkdy kracovité. Zákrov ern brunátný; šu-

piny celokrajné. Kvt veliký; kvítky zlatožluté. Na pa-

horkách, položitých lukách. n. Srp. S. blamalá. Salát

oví. H. maculata. L,

5. Nažky všecky dlouze zobanité. Kvítky žluté , zevnit

zelenavé, delší než šupiny. Prut 1 — 2 st. zdélí, pímý,
vidlinat 2kvtý, neb víceklaný a vícekvtý, holý, bezlistý.

Koenní listy pítupé, tuze chlupaté, kracovité. Na vlh-

kých a písitých trávníkách, lukách, v pasekách, bojn.

n. Srp. S. koenivá. H. radicafa. L.

Nažky krajní bez zobanu (aneb mýr bezstopený). 4.

4. Prut tém nahý a hladký, málo vtvitý, pímý, pídi

dlouhý. Listy zubaté, trochu drsné, kopovité, tupé, bí-

lými tuhými chlupy, obzvlášt z mládí. Supiny na kýle

brvité ; zákrov obdýlný, stechovitý ; kvítky žluté. Na

haliských Tatrách, Babí hoe. Srp. Za. (Hyp. hispida,

Roth.) S. malá. H. minima. Desf,

Prut bezlislý, vtvitý, holý, V^— 1 st. zdélí. Koenní

listy obdýlné, tupé, chobotnat zubaté. Supiny zdélí pa-

prsku; kvty malé; kvítky žluté, zevnit zelenavé. Na

písitých rolích, úhorech. c. Srp. S. holá. H. glabra. L.

380. Lactuca. Salát. Locika.

Šupiny stechovité; kvítky 2—3adé. Nažky stla-

ené, v nifovitý zoban vybíhavé. Lžko holé. Kvty
malé, žluté, v latu. XIX. 1.

4. Kvty ervenav modré neb fialové, zídka bílé; kv-
tenství v latu. Listy protisené; cípy árkovité, nahoe
zubaté; zelenošedé, objímavé. Prut 1—2 st. zdélí,
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brózdný, holý; vtve odstávavé. Na kamenitých pahrb-

kách, ve vinnicích. n. Srp. L. modrá, L. perennis. L.

Kvty žluté'. 2.

2. Listy na hbetním kýle hladké'. 3.

Listy na hbet bodlavé. 5.

3. Koenní listy priokrouhlé
;
prutni srdité, objímave', zá-

bale', nerozdlené neb kracovité. Lat rozložený, stejn vy-

soký. Prut 2— 3 str. zdélí. K salátu upotrebují se

hlávkové odrody. L. hlávková; Salát. L. sativa. L.

Listy lýrovité neb k dolcjšku súžené; hoejší šípo-

vité. 4.

4. Prut pímý, 3—4 str. zvýší. Koen dužný. Listy útlé,

jemné, tenké, hladké, šípovité; dolejší obdýlné, dole sií-

iené, ozubené ; hoejší celokrajné, kopovité. Chocholík

na pí široký, tém stejn vysoký. Zákrov obdýln vál-

covitý ; supiny s krajem nachovým, nachov kropenalé,

zevnitní krátké, tém vejité, špiaté, vnitní cárkovité,

trochu tupé, v as zralosti vyvrácené; 12— 14 kvítkr,

jazyky 5zubé, zevnitní u zpodu nachové. Rostlina bledo-

zelená. V lesích, v Uhích. c. L. šípovitá.

L. sayillata. W, Kit.

Prut 4—8 st. zvýší. Koenní listy mnohonásobné: vej-

ité, obdýln vejcité, srdité, kracovité; konení cíp ve-

liký; hoejší kracovité protisené, lýrovité, šípovité: zo-

ban o polovic kratší nažky. V houslích, lesích; v Uhích

okolo Budína, u Blaton; v Chorvatsku, Cechách. Cn.

Srp. (Lactuca quercina). L. tuhá. L. stricta. W. Kit.

5. Listy prutni úzce cárkovité, c-lokrajné, šípovité, špia-

té, koenní kopovité, protisené. Prut 1 — 2 st. zvýší,

pímý, hladký, bílý. Kvétenství tém v hroznu; listeny

šípovité. Obyejn 1 5 kvítkiiv v zákrovu. mýr lánkovi-

tý; nažky piernalé. Na zdech, rolních mezích, v Ra-

kousku, Uhích. c. Srp. L. vrbolistá. I. saligra. L.

Listy široké. 6.

6. Nažky s krajem širokým, ku špici holé, erné, s zo-

banem bílým. Listy asto nerozdlené, aneb chobotnaté

;

obdýln vejité, šípovité, po kraji ostnat zubaté. Pi

plotech, píkopech ; v Uhích. Cc. Srp. L. jedovatá.

L. virosa. L,
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Nažky s úzkým krajem, k vrchu štétinaté, šedohndé,

8 zobanem bílým. Listy obyejn kracovifé neb protisené;

obdýln vejilé, šípovité, po kraji ostnat zubaté'. Lat

jehlanitý, prut asi 2 str. zvýší, bledý, tuhý. Kvty šíro-

žlute'. U cest, hrází, pikopv. c. Srp. L. lesní.

L. Scariola. L.

38i. Lapsana. Warzenkraut. hapusíka.

Zákrov 8— 12kvtý ; šupiny jednoadé, vztýené,

S— 10, s 2—3kratšími lístky na dolejšku. Nažky bez

patrného mýrii, stlaené, útle árkované. Lžko
plché, XIX. 1. VšudybyL

Prut 2— 3 st. zvýší, pímý, u vrchu lalnatý. Listy

s velikými piokrouhlými cípy koneóními ; hoejší vejité,

dolejší lýrovité. Kvty malé, bledožluté; 8— 12 kvítkv
;

šupiny vztýené. V houštích, vzdlávané pd, pi zdech.

c. Srp. K. pospolitá. L. communis. L,

382. Leoniodon. Lówenzahn, Kainec.

Vnitrní šupiny 1— 2 adami kratších šupin otoené.

Nažky zobanité, napí svraštlé. mýr 2adý ; vnitní

chlupy pérovité, zevnitní krátké, drsné. Lžko plché.

XIX. 1. Apargia, Willd. Pampeliška.

Stvol vtvitý, pod zákrovem trochu napuchlý; stopky

šupinaté. Supiny zákrovu na špici ernavé. Kvty zlato-

iluté. mýr špioav bílý, sedavý. Na lukách, trávníkách.

Srp. Ríj. Oporina autumnalis, Don. K. podzimní.

L. autumnalis.

Stvol Ikvtý, l — 2šupinný, k vrchu napuchlý, 1— í y,
st. zdélí. Listy obdýlné, v rapík súžené, zubaté neb pro-

tisené, Kvty žluté. Na lukách, obyejný. n. Zá. K.

luní. L. haslilis.

a. vulgaris. Listy, nkdy i stvol a zákrovní šupiny krát-

kými klanými chlupy poseté. Stvol nahý, Ikvtý; listy

kracovit zubaté, chlupaté. Apargia hispida, Willd.) c.
Zá. K. draslavý. L. hispida. L.

^. glabratus. Listy, stvol a šupiny holé, neb nepatrné

chlupaté.

y. opimus. Krátce chlupatý \ listy široké; stvol ztloustlý;

šupiny ern chlupaté ; kvty zlatožluté.
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383. Picris. Bifterig. Draslavec.

Supiny 2radé ; zevnitní odstávavé. Nažky krátce zo-
banité. Cmýr 2adý; vnitní chlupy pérovité. Lžko
holé. XIX. 1.

Listy objímavé, ko povité, zubaté, vlnité. Prut 2—

3

st, zvýší, pímý, vtvitý. Kvty žluté; zevnitní šupiny

kopovité, vnitní kosmaté ; kvítky 2krát zdélí šupin. Nažky

pod cmýrem nabrané, prímo svraštlé. Na trávníkách,

v houštích, u cest. c. Srp. D. jestábníkový.

P. hieracioides.

Listy kopovité, brvit zubaté ; koenní zdélí palce, úzce

kopovité, háckovité. Prut pímý, háckovitý,
^/a

s*^- zvýší.

Stopky a šupiny háckovité; zevnitní šupiny odstávavé.

Kvty malé. Nažky pícmo svraštlé. Na skalách ; okolo

Prahy. n. Cc. D. rumný. Picr. ruderalis. Schm.

384. Pkoenicopus. Waldlatlich. Zajeí ke.

Supiny tém 2adé ; vnitrní po 8, zevnitní krátké

;

5 kvítkv v jedné ad. Nažky plochostlaené, v ni-

fovitý zoban vybíhávé. XIX. 1. Zajeí mléko. — My-
celis. Cass.

Dolejšek listv po prutu sbíhavý. Dolejší listy proti-

sené; hoejší nerozdlené, úzce cárkovité. Kvty žluté,

Zákrov z nestejných, na sob ležících šupin sestávající.

Nažky zobanité. Prut 1—3 st. zdélí, pímý, holý, bílý.

Na výslunných, kamenitých pahrbkách ; v Cechách, Rakou-

sích, Uhích. c. (Prenanthes víminea. L.) Z. lepký.

Ph. vimineus. Reich.

Listy nesbíhavé, holé, na rubu šedozelené, jemné, brzo

vadnoucí, lýrovit protisené. Kvtenství v latu. Zákrov

5kvtý. Nažky stlaené. Prut 1—3 st. zvýší, vztýený,

hladký, kehký. Kvty žluté. V lesích, pasekách, pi
zdech a skalách. c. Srp. (Prenanthes muralis, L.) Z.

zední; zajeí mléko. Ph. muralis. Koch.

385. Podospermum. Stielsame. Mléka,

Dolejší šupiny zákrovu na hbet malým, odstáva-

vým zobákem opatené. Dolejší díl nažky patrn
tlustší, jakoby podstavek semena psobící. XIX. 1.
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Koen 21etý, jediný prut ženoucí. Prut 6—12 p. zvýší,

od dolejška vtvitý, pruhovaný, holý neb chlupatý. Listy

hoejší cele', árkovité, koenní kopišfovite', apíkate',

pozdji protisene'. Zákrov plchy ; kvty male', žluté'.

Cmýr sedavý. Koen mlécnatý. Ucesl; v Uhrích, Rakou-

sích, Cechách. Kv. Cn. (Scorzonera laciniata, L.) Mlécka

ušelnatá. L. laciniatum' D C.

386. Prenanthes. Bergiatiich. Vésenka.

Supiny 2íadé ; vnitní po 8, zevnitní kratší, stre-

chovité; 5 kvílkv v jedné ad. Nažky stlaené, bez

zobanu. Lžko holé. XIX. 1.

Kvt nachový, pevislý. Prut 2—4 st. zvýší, latnatý.

Listy na dolejšku objírnavé, holé, útlé, brzo vadnoucí,

obdýln kopovité, chobotnaté •, hoejší kopovité, celokrajné.

V stinných mokrých lesích, v pasekách. c. Srp. V.

nachová. F. purpurea. L.

Kvty žluté, malé; mýr sedavý. Zákrov válcovitý,

hladký, krátce šupinatý. Prut 3— 5 st. zvýší, u vrchu

holý, brázdný. Koenní listy lýrovil kracované; prutní

vejcil kopovité, na dolejšku ozubené, šípovité, trochu

lepkavé. U ploív cest; v Uhích. n. Srp. (Crepis pul-

chra, L. Lapsana chodriloides, Moris. Chodrilla, Lam.) V.

žlutá. P. hieracifolia.

387. Scolymus. Golddistel. Drahušice.

Lžko plevnaté. Supiny stechovité, trnité. Cmýr
chybí. XIX. 1.

Prut 2— 3 st. zvýši, kídlat zubatý, s vtvemi roz-

loženými. Listy lesklé, asto bíle skvrnité, po kraji

trnité a blochruplavicné, na rubu kosmaté. Kvty zlato-

žluté, v lížlabikách vtvi, jednotlivé
;

prašníky hndé.

V Rakousích, okolo Vídn. c. Zá. D. plamatá.

S. maculatus. L.

388. Scorzonera. Natfermilch. Hadi mord.

Šupiny stechovité. Nažky v krátký zoban súžené.

mýr 4radý, pérovitý; Lžko plché. XIX. 1.

1. Kvty ervené. 2.

Kvty žluté. 8.
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2. Listy kopovit cárkovité, ploché; prulní kýlnaté, 6ár-

kovité. Prut 1 kvty, velmi jednoduchý, 6 — 12 p. zvýší.

Kvty bled ržové', nevonné, veliké. Na Tatrách ; v Uhích,
Halii, Sedmihradsku, Chorvatsku. n. c. (Scorzonera

graminifolia, Host. Scorz. purpurea, Scop.) H. ržový.
S. rosea. W. K.

Listy árkovit šídlovité, žlabnat 3hranné. Prut list-

natý, 1— vícekvtý, vtvitý, dole asto vlaat>, 1 str.

délí. Kvty riižonachové, do modra
;
prašníky bílé ; cmýr

ervenavý. Sapiny zevnitní zelenonachové, zdélí kvítkv,

vejit kopovité. Na suchých pahrbkách ; v Rakousích,

Uhích, Cechách ; Kv. Cn. H. nachový.

S. ptipurea. L.

3. Listy šídlovité a árkovit kopovité, žlabnaté, žilnaté,

chlupaté, brvité. Prut holý neb chlupatý , vstoupavý,

jednoduchý neb vtvitý; pídi dlouhý, dutý. Stopky dlouhé,

hranaté, pod kvtem ztloustlé. Zákrov vejilý, hranatý,

chlupatý ; zevnitní šupiny o polovici kratší \ vnitní na

špici a kraji nachové, Nažky popelavé, hranaté. Na su-

chých lukách ; v Rakousích, Uhích, Chorvatsku. n. H.

lízkolistý. S. angustifolia.

Listy ponejvíc kopovité. 4.

4. Prut vtvitý. 5.

Prut obyejn jednoduchý, 1—3kvtý. 6.

5. Listy objímá vé, kopovité, celokrajné, jen na dolejšku

trochu zubaté, dlouze špiaté, trochu vlnité. Prut vtvitý,

.

3— 5 st. zvýší, listnatý. Zevnitní šupiny trojhrann vej-

fcité, vnitní vejit kopovité ; všecky zakoníte. Nažky
krajní trochu drsné. Na lesních pahrbkách, v Rakousích,

Uhích. Cn. Cc. H. hispánský. Scor:&onera hispanica.

Listy kopovité, meovité, holé, žilnaté, ploché. Pruty

vtvité, dole listnaté ; vtve 1 kvte. Supiny na špici hndé,
kvcty zídka docela otevené ; obyejn 5 šttin okolo

každého kvítku
;
paprsek kratší šupin. Na bažinných lu-

kách \ u Nezideru ; v Cechách. Kv. Cn. H. drobnokvtý.

S. parviflor-a. Jacq,

6. Prut tém nahý, Ikvtý, jakož i šupiny zákrovu, plchy.

Listy árkovit kopovité. Šupiny konitjší než u násle-

dujícího. Na výslunných luních pahrbkách; v Rakousích,

Uhích. Dub. Kv. H. rakouský. S. austriaca.
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Prut 2— 3Iistý, '/g— 1 st. vysoký, vlnalý. Koenní
listy hned árkovité, hned kopovit vejite'. Zevnitní šu-

piny vejit kopovité, zakoníte, na konci však tupé.

Koruny sírožluté, zevnitní trochu nacervenale'. Nažky

pruhované, plché, hladké. Na mokrj^ch, bažinných lukách,

v lesích. Kv. Cc. H. nízký. S. humilis. L.

389. Soííchus. Gdnsedistel. Mlé.

Šupiny slechovité. Kvítky mnohoadé. Nažky
stlaené bez patrného zobanu. Lžko plché. XIX. 1.

1. Kvt modrý. 2.

Kvt žlutý. 3.

2. Stopky šupinaté ; kvty v hroznu. Listy kracovité,

dlouze konité, holé, na rubu šedozelené
;

prut jednodu-

chý, asto 5—6 st. zvýší. Na Tatrách. c. Srp. M. horní.

S. alpinus. L.

Stopky a zákrovy chlupaté, v hroznu. Listy veliké,

holé, na rubu slab šedozelené, útlé, brzo vadnoucí, lý-

rovité ; konení cíp veliký, Shrann šípovitý, dlouze kon-

itý ; hoejší v kídlatý rapík sbíhavé, objímavé. K>-
tenství v konením hroznu. Prut 2—4 st. zvýší, jedno-

duchý, dole holý, pímý. Na vlhkých horních lukách. Cc.

Srp. Sonchus alpinus, L. Wimmer. Sonchus canadensis,

L. Hieracium coeruleum, Scop. Mulgedium alpinum, Cas-

sini.) M. modrá. S. coeruleus. Sm.

3. Listy na dolejšku zaokrouhlené, objímavé, na líci lesklé.

Prut jednoduchý, 2— 4 si. zdélí. Kvtenství v konením
chocholíku. Stopky a šupiny obyejn stopenými, zlato-

žlutými žlázkami hust poseté. Nažky pruhované; pruhy

prímo svraštlé. Koen plazivý. Na rolích a úhorech;

obyejná. n. Srp. M. polní. S. arvensis. L.

Listy na dolejšku šípovité ; aneb šupiny a stopky

plché, holé. 4.

4. Stopky a šupiny holé, aneb ídce šttinami posázené. 5.

Stopky a šupiny hust žlázkami pokryté, hákovité.

Kvty žluté, 2král zdélí zákrovu. Listy kracovité, na

dolejšku šípovité, po kraji drsné, na rubu blavé, konité.

Prut pímý, do 6 st, zvýší, tém jednoduchý, hranatý,

listnatý. Koen vtvitý, neplazivý. Pi vlhkých zákopech,

pi vodách. c. Srp. M. bahní. S, paluslris.
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5. Nažky hladké, s krajem vystouplým, po obou stranách

s 3 pruhy. Kvty tmavožluté. Prut vtvitý, holý. Listy

obdýlné, obyejn nerozdlené, ideji plitce kracovité,

trnit zubaté, tužší než pi následujícím, na líci lesklé;

prutni objímavé, tup ušetnaté. Na vzdlávané pd n.
Ríj. M. drsná. .S. asper. Villars.

Nažky šikmo svraštlé, po obou stranách s 3 prouž-

ky. Kvty jasn sírožluté. Prut vtvitý, holý, 1—3 st.

zdélí
\
jen stopky vlnaté. Listy obdýlné, nerozdlené neb

protisené", prutni objímavé, špiat ušetnaté. Ve vzd-
lávané pd. Cn. Ríj. M. zelná. S. oleraceus. L.

390, Taraxacum. Maiblume. Smetanka,

Vnitrní šupiny Iadé; zevnitní slechovité. Kvítky

mnohoadé. Nažky na žebrech mkce ostnité, zcba-

nité. Cmýr mnohoadý, hladce chlupatý. Lžko
holé. Žádný prut; stvol 1 kvty. XIX. 1. Pupava;

Pleska. Leontodon. L.

Zákroveek zpt vyvrácený. Listy kracovité, s širokými

3hrannými cípy. Nažky ku špici neznan stížené. Na

lukách; Dub. Zá. S. obecná. T officinale. Wigg.

Zákroveek vztýený, šupiny vejci té. Listy árkovité,

obdýlné, zubaté. Na mokrých lukách, S. bahní.

T. palusfre. DC^

39ii Thrincia. Thrincie. Fiipavík.

Lžko sklípkovan tené. Zákrov Shranný, Slupenný.

rnýr po kraji z mnohoklané mázdry sestávající;

v prostedku pérovitý, stopený. XIX. 1.

Stvol 1 kvty, chlupatý. Listy kopovité, chobotnat

zubaté, jednoduchými i složenými, asto Sklanými chlupy

opatené. Zákrov málo chlupatý, na dolejšku s malými

šupinami. Kvt 2krát menší než pi Leontodon hispidus,

dív pevislý, posléz pímý, tmavožlutý, dole ervenavý.

Nažky v zoban súžené. Na trávníkách, lukách; v jižních

Uhích, okolo Ptikostelv. c. Srp. (Leontodon hirtus,

L. Apargia hirta. Hoffman. ; Hedypnois hirta. Engl. Bot.)

P. chlupatý. T. hirta. Roth.
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392. Tragopogon. Bocksbart. Kozí brada.

Šupiny na dolejškn srostlé, Iadé. Nažky zoba-
nité. niýr mnohoadý, pérovilý. Lžko plché, dl-
kované. XIX. 1.

1. Kvtní stopky pomalu ztloustlé, napuchlé. Supiny delší

než kvty. 2.

Stopky neznan ztloustlé. Kvly žluté, sotva kratší,

aste delší než zákrov. 3.

"2. Kvt modroervený, Rachofialový, plochý. Zákrov 8Iupenný.

jNažky po kraji šupinaté, zdélí zobanu. Listy vztýené,

cárkovit kopovité, dlouze konité, ploché. Vzdlávaný
i zdivoelý. n. c. K. esnekový. T. ponifolius. L.

Kvt žlutý; zákrov obyejn 12lupenný. Nažky ostro-

branné, po kraji šupinatými ostny posázené, zdélí zobanu.

Prut nižší než u pedešlé, asi J st. zvýší. Na trávní-

kách, suchých pahrbkách, pi plotech, u cest. n. Cc. K.

vtší. T. major, L.

3. Krajní nažky dlouze zobanité. Cmýr tedy dlouze sto-

pený. 4.

Nažky s krátkým zobanem, na dolejšku tém hladké,

k vrchu drsné, brázdn hranaté. Zákrov 8lupenný, klu-

katý. Listy úzce árkovité, žlábkovité, 5— 7žilné. Prut

jediný, pímý, 2— 4 st. zvýší, trochu kivolaký.

Rostlina plsfnatá. V písinách, okolo Pešti. Kv. (Trago-

pogon canus.) K. klukatá. T. floccosus. W, K.

4. Nažky po kraji zrnité, drsné, zdélí zobanu ; zákrov 8-

lupenný, zdélí kvtu; stopky pod kvtem maliko ztloustlé.

Kvt zlatožlutý. Listy kýlnaté. Prut 2—4 st. zvýší,

jikdy nachový, vtvitý. Kvt po východu slunce ote-

vený, po 9té hodin se už zavírá. Na lukách. Kv. n.
K. luní.

^
T. pratensis. L.

^. micranthes. Supiny delší než kvt.

y. tortilis. Listy vlnité, na špici zavit stoené.

Nažky po kraji šupinatými ostny posázené, delší než

zoban. Supiny po 8, zdélí kvtu, asto kratší; stopky

málo ztloustlé. Kvt 2krát vtší než u pedešlého, zlato-

žlutý, až o poledni se zavírající; prašníky žluté. Listy

celokrajné, trochu vlnité, na špici asto zavité. Prut

2— 3 st. zvýší, silnjší než u pedešlé. Na úrodných,

(20)
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trochu vlhkých lukách; v Slezsku, Uhirích. Kv. n. K.

východní. T. orientalis. L.

86. Dipsaceae. Chrastavcovité.

393. Dipsacus, Karden. Šttka.

Lžko plevnaté. Zevnitní listeny velmi dlouhé.

Zevnitní kalich 4hranný, Sbrázdý, s krátkým vrubo-

vaným neb zubatým pokrajem ; vnitní srostlý, s mno-
hozubým neb nerozdleným krajem. Koruna 4dílná.

Blizna nerozdlená. IV. 1. Kotaky. Kršaky.
1. Listy apíkaté, veliké, široce vejité, s ušetualýnii pí-
vsky na konci apíku, vstícní, pilované', chlupaté. Prut

3—5 st. zvýší, dole chlupatý, nahoe bodlavý. Úbory

tém kulaté; koruny blavé, lilakové. SnC obvejcitá,

šttinat brvitá, pímá, osinatá. Obalní lupeny sehnuté.

Ve vlhkých lesích, houštích, u plotftv, pi vodách. c.
Srp» Š. srstnatá. D. pilosns. L.

Listy dolejškem srostlé, objímavé. 2.

2. Snt hákovité, s útlou vyvrácenou osinou, tuhá, ob-

dýlná. Obal odstávavý. Listy sedavé, vrubované; prutni

srostlé, nerozdlené. Toliko v jižní Evrop (Islrii) domácí,

u nás pstovaná. Cc. Srp. S. soukenická.

D. Fullonum. L.

Sn pímáy osinatá. 3.

3. Listy po kraji šttinami brvité; dolejší celokrajné, k do-

lejšku siížené, lalonat vrubované ; stední srostlé, proti-

secné ; koenní na lící chlupaté, šttinaté aneb útle ostnité.

Obaly tuhé, v oblouk vstávavé, kratší a širší než pi ná-

sledujícím. Koruny bledé, lilakové. Sn ohebná, obdýlná,

útle osinatá, pímá, delší než kvty. Na eištích, na

behách vod a píkopiiv, u cest. c. Srp. Š. lalonatá.

D. laciniatus. L.

Listy po kraji holé, neb tu i onde ostnité; koenní
obdýlné, dole súžené, holé, siln ostnité; stední srostlé,

nerozdlené aneb protisené. Obaly v oblouk vstoupavé.

Snf ohebná, obdýln obvejcitá, útle osinatá, pímá, delší

než kvty. Prut 2— 3 st. zvýší, s ostny ku zpodu obrá-

cenými, blavými. Kvt modrý, Hlakový. Na suchých,
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kamenitých místech, u cest, na vesních drahách, palou-

kách. Cn. Zá. § lesní. D. silvestris. Miller,

394. Scabiosa. Chrastatec.

Lžko chlupaté neb plevnaté. Šupiny zákrovní

stec hovíte neb 1—2adé. Blizna vykroužená neb

21aloná. IV. 1.

1. Kvítky 4klané. 2.

Kvítky Sklané. 11.

2. Lžko chlupaté neb šttinaté. 3.

Lžko plevnaté. 4.

3. Stední prutní listy obyejné protisecné, bledozelené,

chlupaté, vejité. Prut 1 — 1
'/o ^^'*- zvýší, jednoduchý,

aneb uvrchu Svidlinatý, s Ikvtými vtvemi, krátce chlu-

paly, drsný. Úbory plochoduté ; krajní kvítky vtší, fialové,

íilakové, pletní, v stínu asto bílé. Lžko chlupaté. Su-

piny 1—2adé. Zevnitní kalich krátce stopecný, stlaený,

s 4 dlky pod krajem ; vnitní kalich srostlý, íšovitý,

s 8—16 kopovit jehlitými zuby. Blizna vykroužená.

Na suchých úrodných lukách, úhorech a travnatých mezích.

c. Srp. (Knautia arvensis, Coulton.) Ch. polní.

5. arvensis. L.

Všecky listy nerozdlené, eliplin kopovité, zelené,

holé
,

pilované. Prut k vrchu holý. Lžko kosmaté.

Prut 3— 5 st. zvýší. Kvty nachofialové. Na chluraních

lukách. Cc. Zár. (Knautia silv.) Ch. lesní. -S'. sihatica. L.

4. Kvty stejn vezané. 5.

Kvty paprskem rozložené, nestejn vezané. 8.

b. Nažky chlupaté. 6.

Nažky holé. Snf árkovit kopovitá. Kvty kulaté.

Kalichy komolé. Prut jednoduchý. Listy kopovité, vej-

ité; prutní tém zubaté. Kvítky bledomodré, vonné,

stejn klané. Na výslunních lukách; v Uhích. c. Zá.

Ch. jižní. S. australis. Wulfen.

6. Kvítky bledožluté. Snt bodlavá, 7.

Kvítky modré, zídka bílé, 4dílné. Zákrov slechovitý.

Zevnjší kalich s 8 brázdami a 4djlným krajem; vnitní

srostlý. Prut holý, pímý, 1 — 2 st. zvýší, 3YÍdliný,

3-7kvtv, 2—-3jamv. Dolejší listy obdýln vejité,

(20 *)
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apíkaté; hoejší kopovité, konité, srostlé; holé neb

chlupaté. Na vlhkých a bažinných lukách. Srp. Zá.
(Succisa pratensis, Monch.) Ch. ertkus. S. Succisa. L,

7. Listy spaené, holé; lístky kopovité, celokrajné, sbihavé,

lesklé, tém kožnaté. Prut 1 — 2 st. zdélí, hladký,

lesklý, kehký, dole oblý, uvrchu tém 4hranný, vidlic-

natý. Stopky 4hranné , 6asto 1 st. dlouhé. Kvty
trochu chýlivé. Zákrov stechovitý; kvítka drumínová;

cípy tupé
;
prašníky špinav žluté ; nažky pýité, 4hranné.

V Baat , u Veteranské jeskyn, u Mehadie. c. Ch.

hladký. S. laemgata. W. K,

Dolejší listy speené; lístky obvejcité, chlupaté. Prut

2— 3 st. zvýší, 4hranný. Stopky 4hranné, pes 1 st.

dlouhé. Kvítky bledožluté; cípy tupé; prašníky žluté do

nachová; nažky 4hranné, blokosmaté, s 4mi rožkami na

hranách, a tolikéž malými zoubky mezi nimi. Sn ko-
povitá, bodlavá, brvitá. V Baat, k Sedmihradsku. Cc.

Zá. Ch. ržkovatý. S. corniculata. W. Kit.

8. Kvty bledožluté. 9.

Kvty fialové, lilakové neb ervenavé. 10.

9. Supiny zákrovu vejité, velmi chlupaté, zdélí kvítkv.

Prut a listy pýité; prutní listy vej ité, obdýlné, pilované;

nejhoejší kopovité, celokrajné; koenní lýrovité, speené.

Prašníky žlutohndé. V Uhích. Ch. pýitý.

S. pubescens. W. K.

Supiny kopovité, tepenité, zdélí kvítkfiv. Kvítky špi-

nav bílé, nažloutlé; prašníky fialové. SnE dív barvitá,

posléz bílá. Plod 4hranný, 8zubý. Prut háckovitý, ja-

kož i listy. Prutní listy vejcít kopovité, vezané, zubaté,

prorostlé. Na lukách. V Uhích, okolo Trnavy. n. c.
(Scabiosa hispida. Scab. amplexicaulis. Scab. tatarica,

Lumn. Scab. Kitaibeli, Schultes.) Ch. brvitý.

S. ciliata. Spreng.

10. Listy celokrajné, pítlusté, kožnate', k vrchu duté, k dolejšku

brvité; koenní obvej5it palikovité; hoejší speené. Pruty

jednoduché, neb jednoduše vidlinaté, tenké, šedoplsfnaté,

oblé, pídi dlouhé i nižší. Zákrov odstávavý , 7—9dílný.

Kvty bledoíialové, nco delší než šupiny, s tupými cípy.

Prašníky nochocervené. Plod hust blochlupý, šttinný.
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Snt kopovitá, trochu tupá. Na vápencích, na chorvat-

ských Alpách. Cc. Ch. silenkový. S. silenifoUa. W. A'»

Dolejší listy obdýln vejité: hoejší na tlolejšku proti-

sené ; cípy celokrajné, špiaté'. Pruty obyejné jedno-

duché, pídi dlouhé, pímé neb vstoupavé. Stopky dole

hladké, nahoe chlupaté. Zákrov 10— 121upenný; lupeny

árkovit kopovité. Kvty modrolilakové; prašníky bledo-

ervené. Semeník 8hranný, 5šttinný. Lážko homolovité:

snt kopovitá, šídlovitá. Na chorvatských Alpách. n. Ch.

vztýený. 5. stricta. W. hit.

li. Listy árkoviíé kopovité, celokrajné, šedozelené, ua

rubu hedbávit ^lnaté. Prut u dolejška krovatý, pídi

dlouhý, 1 kvty, vstoupavý. Zákrov chlupatý : kvty modré.

Sní vejit kopovitá. Na horních lukách; v Krkonoších;

v Uhích. c. Srp. Ch. travní. .S. graminifolia.

Listy vejité, neb kopovité, neb lýrovité a spené. 12.

12. Prut 2—4 st. zvýší, na dolejšku zpt vyvrácenými

chlupy opatený. 13.

Prut nižší, 1— 2 st. zdélí. 14.

13. Prut 2— 6 st. zdélí, oblý, na kolénkách nachoervený.

Koenní listy tém lýrovité; prutní 1— 3krát protisené;

lístky árkovité. Zákrov odstávavý, obyejn lOlupenný,

s árkovitými, pýritými, Iadými lupeny. Kvty bledo-

lilakové, na stopkách pídi až i stevíce dlouhých. Seme-

ník Shranný, na hranách pýitý; lžko homole: snf té-m árkovitá, ledva zdélí plcdu. Prašníky cervenavé.

Na suchých lukách: v Uhích, Chorvatsku. Ch. rolní.

S. (Kjrestis. W. K.

Prut 2—4 st. zvýší, tém 4hranný, na dolejšku a na

lánkách bíle chlupatý, modrošedý ; vtve kížem kladené.

Koenní listy pýité, lýrovité ; prutní tém 2krát proti-

sené ; cípy árkovité, brvité, s bílými chlupy na konci.

Zákrovní lupeny árkovit šídlovité, útlou šttinou kon-

ité. Kvty bledoervené neb žlutavé, na kraji ervené;

stopky 1 st. zdélí, chlupaté. Semeník Sžebrý, 5šttinný.

Lžko sloupovité; snf árkovit šídlovitá. Prašníky

bledoervené. Na skalách ; v Banáí. Cc. Ch. banátský.

S. banatica. W. K.

14. Koenní listy, jakož i dolejší prutní obdýlné neb ko-
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povité « celokrajné; ostatní protisecné, s cárkovitýmiy

celokrajnými cípy. Prut štíhlý do 2 st. zvýší. Koruny

bledmodré; šttiny cíli osiny kališní ly^^rát zdélí po-

kraje zevnjšího kalichu. Snt kosmatá, kopistovitá.

Prašníky nachové. Zákrovní lupeny 2— 3krát kratší než

kvty. Na suchých pahrbkách , vesovištích ; v Slezsku,

echách, Uhích. c. Srp, (Scab. suaveolens, Desf.) Ch.

našedivlý. S, canescens. W, K.

Korenní listy obdýlné, apíkaté, nerozdlené neb lýro-

vité. Kališní osiny 3—4krát delší než kraj zevnitního

kalicha. 15.

15, Dolejší prutní listy lýrovité, ostatní protisecné. Prut

1— lYa st. zdélí, holý, 3vídhcný, vtvitý. Osiny na

dolejšku stlaené, bezžilné. U cest, na rolních mezích, na

výslunných pahrbkách, v úvozech. Cc. Srp. Ch. hlavá.

(Columbaria vulgaris.) S. Cclumbaria. L.

a. Korunv modrocervené, neb cervenoíialové.

S. Columbaria. L.

(j. Koruny bložluté. Listy hluboce protisecné, laloky

árkovité. Na pahrbkách. c. Zá. (Astrocephalus ochrol.)

Ch. hlínožlutý. S. ochroleuca. L.

Dolejší prutní listy nerozdlené, neb na dolejšku proti-

secné : hoejší protisecné. Prut do 1 st. zvýší, obyejn
jen Skvétý. Osiny na dolejšku široké a ploché, kýlovíté.

Koruny nachové do lialova. Na skalnatých polohách,

horních srázech ; v Krkonoších. c. Srp. (Scabiosa norica,

Vest.) Ch. svtlý. S. lucida. Vili.

87. Valerianeae. Kozlíkovité.

395. Fedia. Rapímzel. Teruna.

Pokraj kalicha vztýený, nestejné zubatý, neod-
padavý. Koruna nálevkovitá, s tém stejné Sklaným
krajem. Plod Spouzdrý; dv pouzdra prázdná. III. i.

Olitoria Wim. Valerianella, Tournef. Kozlíek.

1. Plod bez koruny, na špici s 1—3 nepatrnými zoubky;

plod Isemenný, 3pouzdrý. 2.

Plod patrnou, asto šikmou (zubatou) korunou vn-
í^ený. 3.

2. Semeník tém okrouhlý, stlaený, po kraji brázdný,
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a po každé stran 2žebrý. Koruna mlecní. Kalich slab
3zubý. Dolejší listy obvejcité neb jazykovifé. Prut slabý,

od prostedku vidlinat vtvily. Rostlina holá, tmavo-
zelená. 7.2 st. zvýší. Na rolích, úhorech, pi plotech.
Dub. n. (Olitoria vrna, Wim. Valerianella olitoria,

Mónch. Valeriaua Locusta olitoria. L. Matt. Krock.) T. lo-
ciková; polní salát. F. olitoria. Gártn.

Semeník 4hranný, po jedné stran hluboce vybrázdný.
S pedešlou. T. kýlovitá. F. carinata. Loisel.

3. Koruna na semeníku zvonkovitá. 6zubá ; zuby holé, dole
kožkou spojené. Dv pouzdra prázdná. T. korunitá.

F. coronata. Vahl.
Koruna šikmá, s nestejnými zuby. 4.

4. Semeník Ipodzdrý : po jedné stran plochý, 4žebrý;
po druhé klenutý, 1 žebry. 5.

Plod Spouzdrý (dv pouzdra prázdná), na dole baiiko-
vitý, tém kulatovejitý, 1 brázdy, s útlými žebry. Kalich
šikmý; zadní zub vtší, obdýlný, tupý. Listy nejvíce
protisené, obdýln kopovité, trochu pídrsné. Prut 1— 1 y^
st. zdélí. Mezi osením, hojn. c. Srp. (Valerianella
Auricula, DC.) T. ušatá. F. Auricuh. M. K,

5. Stopky kídlaté, malé, k jedné stran nachýlené klásky
nesoucí. T. kídlatá. K eriocarpa. Dest.

Stopky brázdné. Kalich šikmý, konitý, útle zubatý.
Semeník vejit homolovitý, po jedné stran klenutý,
Sžebrý, po druhé plochý; dv pouzdra prázdná, velmi
tenká, v podob nitkové trubky. Listy obdýln kopovité,
nkdy hoejší protisené, pídrsné. Mezi osením, obyejná.
Cc. Srp. (Valerianella Morisonii DC. T. zubatá, Parožka.

T, dentatu. Vahl.

396. Valeriana. Baldrian. Kozlík.

Kraj kalichu chlupatý, hnutý, po odkvtu co mýr
se rozkládající, potonfi odpadavý. Koruna nálevkovitá,
na dolejšku hrbatá, s 5klaným pokrajem. Kvty nk-
dy 2domé, v konením chocholíku, IIL 1. Deveak
Odolen , Kozelec.

1. Všecky listy špeené. 2

Koenní listy jednoduché, nerozdlené. 3.
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3. Listy s 3— 5 páry lístkv ; lístky hrub pilované. Trubka

koruny delší než pokraj. Prut brázdný, nižší než násle-

dující, i kvtenství skuptnjší; plazivé výhonky. Ve vlh-

kých houštích, na behách ek a potokv. V Sle'zsku,

echách. Kv. n. bezolistý. V. samb ucifolia. Mik,

Listy 6— lOjamé; lístky kopovité , zubaté; apíky

na dolejšku širší, spojené. Prut pímý, jednoduchý, 2—

4

si. zvýší, píoblý, brázdný. Trubka zdélí pokra ko-

runy; koruna pletní neb blavá, vonná. Žádné výhonky.

V sušších houštích, lesích, pi rybnících. n. c. K. lé-

kaský. K officinalis. L.

3. Kvty žluté. 4.

Kvty bílé, pletní neb cervenavé. 5.

5. Koruna špinav žlutá. Prut ledva psti zvýší, pruho-

vaný, píoblý. Listy žilnaté, na líci tmavo -, na rubu

bledozelené ; dolejší apíkaté, tém celokrajné : stední

a hoejší objímavé , vejcité neb srditovejité, zubaté.

Rostlina holá, lesklá. Na Alpách, vlhkých skalách. c.
Srp. K. prodloužený. F. elongaia.

Koruna více mén bledožlutá, zevnit ervenavá
;
praš-

níky krat&í než koruna. Kvty v protisobných chocho-

líkách, dolejší stopené , hoejší sedavé. Listy obdýln

vejcité; celokrajné; koenní apíkaté, trochu tlusté, tém
dužné, na rubu bledší. Na skalách, na žule, vápenitých

Alpách. n. Srp. K. celtický. V. celtica.

5. Prutní listy rozdlené, speené neb Sdílné. 6.

Prutní listy nerosdlené. 8.

6. Prutní listy Sdílné; listy výhonkv dlouze apíkaté, vej-

cité srdité. Koen silný, více chomácv listových vkol
prutu ženoucí. Prut nejvíce 1 st. zdélí. Rostlina tém
holá, aneb málo pýitá. Koruny pletní. Na vlhkých lesních

místech, pi potocích, pramenech. Kv. c. K. trojlistý.

F. Tripteris. L.

Prutní listy speené, aneb hluboce protisecné. 7.

7. Všecky kvty stejné, obojaké, bílé. Listy holé, žilnaté,

koenní nerozdlené, vejcité aneb obvejcité, celokrajné,

nkdy i ozubené, dlouze apíkaté, nejbližší 2—Slalocné;

dolejší prutní krátce apíkaté, polospeené, s laloky ce-

lými. Prut 2—3 st. zvýší, píoblý, hladký , šedozelený.
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Koen tlustý, šikmý. Kvt vonný. V Cechách, Sle'zsku.

n. c. K. veliký. V, Pku.

Rostlina 2domá, totiž bud má obojaké kvty s cnjí-

cími tyinkami a nlkami, aneb jen samicí kvty s cn-
jícími nlkami a zakrplými, v trubce skrytými praš-

níky; v tomto pípadu jsou i kvty, i celá rostlina

menší. Prut jednoduchý Y„— 1 st. zvýší. Listy výhonkv
dlouze apíkaté, vejcité ; dolejší prutní listy elipticné, ho-

ejší protisecné ; koenní vejcité neb okrouhlé ; nkdy
však všecky nerozdlené. Koen výhonivý. Koruny ble-

dé, pletní neb bílé, nevonné. Na pramenitých a bažinných

lukách. Kv. n. K. dvoudomý. V. dioica. L.

8. Kvt bílý, asto 4prašný, tém nálevkovitý. Rostlina

2doraá, totiž obojaká a samí aneb obojaká a samicí.

Koenní listy vejcité, 3—Sžebré , v dlouhý apík sbíhavé,

prutní árkovit kopovité. Prut ^/^— 1 st. zdélí, pruho-

vaný, holý, obyejn ve 2 vtve rozdlený. Koen vonný.

Mezi horními skalami. Cn. Cc. K. skalní. V. saxattlis.

Kvt ervenavý. 9.

9. Listy koenní palikovité; prutní obdýhi obvejité, žil-

naté, po kraji krátce brvité, více mén zubaté, neb i ce-

lokrajné ; 5—7 kvtv v jedné kytce, každý 2 brvitými,

árkovit kopovitými listeny podepený. Koruny erve-

navé. Prut oblý, pruhovaný, pýitý. Na nejvyšších koru-

tanských snžkách. Cc. Srp. K. nízký, V. supina.

Koenní listy vejcité, aneb srdit vejcité, tém zu-

baté; dolejší prutní krátce apíkaté, vejcité, více mén
zubaté. Prut 1 — 1 Ys st. zvýší, hluboce árkovaný, hned

kosmatý, hned chlupatý, hned holý. apíky útle chlupaté. Cho-

cholíky husté. Kvty bled pletní neb ervené ; cípy asto

útle vrubované. Na horách a pohoích. n. Srp. K. chlumní.

V. montana. L,

88. Rubiaceae. Mainkovité.

397. Asperula. Waldmeister. Mainka.

Pokraj kalichu velmi krátký. Koruna nálevkovitá

neb zvonkovitá, 3—4flílná. nlky zásti srostlé.

Plod dv spojené nažky, IV. 1. Drbuva.
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1. Kvty uvnit nachocervené, nejvíce 4— , zídka Sklané^

5krát delší než semeník, po 2—3, zídka jednotliv mezi

4 listeny sedící ; cípy 3zube'. I isty cárkovité, po 4, po

kraji drsné, šídlovit konité, obyejn 3 delší. Na chor-

vatských Alpách. c. M. dlouholatá.

A. longiflora. W. Kit.

Kvty jinobarvé : bílé, ržové neb modré. 2.

2. Listy po 6— 7 v peslenu, nikdy po tyech. 3.

Listy po 4, dole nkdy po 6— 7.

3. Semeník hákovitými šttinami posetý; koruny bílé,,

vonné. Kvty v stopecných chocholíkách. Prut 4—8 p.

zdéií, jednoduchý. Listy na líci lesklé, po 6— 8, široce

kopovité, po kraji a kýle drsné. V stinných lesích. Kv.

n. M. vonná. Voavka; Drbava. A, odorata. L.

Semeník holý. 4.

4. Semeníky zrnité. Koruny bílé, nálevkovit zvoncité.

Kvty v rozvlácitém latu. Listy kopovité, po 8, po kraji

a kýle, jako i prut, vyvrácenými ostny poseté. Prut vt-

vitý, rozložitý, 2—3 st. zdélí, obyejn mezi houštím

se pnoucí. Listy na líci lesklé. Ve vlhkých houštích;

v Slezsku, Morav. c. Srp. (Asper. rivalis, Sibth.) M.

drsná. A, Aparine. Schot.

Semeníky hladké^ 5.

5. Prut 4hranný. 6.

Prut nepatrn hranatý, pímý. Listy obyejn po 8,,

tuhé, ostnité, po kraji vyhrnuté ; koruna s krátkou trub-

kou, tém zvonitá. Na skalnatých místech. M. svízelová^

« A. galioides. M. B.

6. Listy na rubu drsné, chlupaté, po kraji trochu vyhr-

nuté, po 6— 8 árkovit kopovité. Prut pímý, do 1 st.

zdélí. Koen nachový. Kvty v konecním chomái ; liste-

ny šttinami brvité. Koruna modrá. Na rolích ; u Fulne-

ka, u Jankovic pod Hostýnem na Morav; vzácná. Kv.

n. M. modrá. A. arvensis. L.

Listy holé, hladké, trochu tuhé, po 6, po kraji drsné.

Prut 5— 6 p. zvýši, 4hranný. Kvty na konci v malých

okolíkách, tém sedavé, nad listeny njící; koruny r-
žov ervené. Semeníky hladké, vejité. Na vápencích

u Mehadie. (Asperula cppitata, Kit.) M. ervená.

A. hexaphylla. AU.
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7. Listy "po 4 v peslenu; kvty nejvíce bílé. 8.

Listy dolejší po 6, hoejší po 4— 10.

8. Listy eliptiné, hladké, po kraji holé, nikoli 3žilné,

tmavozelené. Prut 1 si. zdélí. Listeny šttinovité; ftopky

krátké ; kvty bílé, trubkovit zvonité. Semeník drsný.

V Krkonoších , Tatrácii. c. Srp. M. hladká.

A. laetigala.

Listy kopo vité, bud 3žebré, bud po kraji drsné. 9.

9. Listy vejcit kopovité, Sžilné, 1 p. zšíi, a 1 ^^ P«

zdélí. Prut pímý, vztýený, 1 st. dlouhý. Kvty mnoho-

domé v koneních chomáích neb peslenech. Koruny

bílé; listy tmto nejbližší brvité. nlka 2dílná. V lesích

v Banát, Sremsku. M. lurínská. A, taurinensis.

Listy cárkovité, po kraji drsné. Prut velmi vtvitý,

s vtvemi nejvíce k jedné stran nachýlenými, 1 st. dlouhý.

Kvty v chocholicném latu. Listeny kopovité, ostnité.

Nažky zrnité. Koruny blavé, zevnit cervenavé, 4klaoé.

asto 2 nlky. Na výslunních pahrbkách, vesovištích,

suchých pasekách, pokrajích hor. Cn. Cc. M. psí.

A. cynanchica.

10. Koruny nejvíce Sklané, bílé, zvenku cervenavé, s dlou-

nou trubkou. Semeník hladký. Kvty v koneních cho-

cholíkách, s vejcitými listeny, nejvíce po 3. Listy cár-

kovité, po kraji drsné. Prut jednotlivý, pímý, s vtvemi

vztýené odstávavými, 1—2 st. zdélí, nkdy položený;

lánky trochu nadmuté, nachové. Koen plazivý, žluto-

ervený. Na výslunních pahrbkách, vesovištích, kameni-

tých pasekách. n. c. (Galium album.) M. barvíská.

A tinctoria. L,

Koruny 4klané, zevnit drsné. Listy širší, mén tuhé,

(árkovité, dolejší po 6, stední po 4, hoejší vstícní.

Prut slabý. Na pahrbkách, v lesích; v echách, Uhích.

n. c. M. chlumní. A. montana. Kit.

398. Crucianella. Kreuzblatt. Brotinka.

Koruna nálevkovitá s niovitou trubkou. Kalich

chybí. Obal 2—Slupenný, Ikvétý. Semeníky dva

holé. IV. 1.

Listy árkovit kopovité, po 8—12, drsné. Kvty
21*
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v stopených chomáích, na konci a v úžlabí ckách. Ko-
runy 5klané. Na písinách; v Uhích, okolo Méneše,

(Asperula tubiflora). B. povázková, C. molluginoides.

399. Galium. Lahkraut. Svízel

Kalich nepatrný. Koruna kruhovitá s 4—3 klaným
" plochým pokrajem. nlka rozdlená. Plod: dv

spojené nažky bez kališního kraje. IV. 1.

1. Stopky po odkvtu v oblouk nazpt vykivené. asto
jeden obojaký, mezi dvma samími kvty. 2.

Stopky zstanou pímé. Všecky kvty obojaké. 5.

2. Listy Sžebre', ovální, po 4. Stopky vtvité', v úžla-

bikách. Kvty žluté. 3.

Listy bez boních žilek, árkovit kopovité, po 6— 8.

Prut nazpt bodlavý. Kvt špinav bílý. 4.

3. Stopky listeny podepené; semeník holý; koruny zele-

nav zlatožluté; konení kvc obojaký, boní samí;
stopky mnohokvté, chlupaté. Listy eliptiné neb vej-

ité, Sžilné, jasn zelené, po 4. Prut 1 st. zvýší, drsný,

od dolejška dlouze vtvitý. Ve vlhkých houštích. Dub.

Kv. (Valantia Cruciata, L.) Svízel kížnatý.

G, Cruciata. Scop,

Stopky bez listenv; semeník holý; koruny bledoze-

lené;. kvty mnohodomé; stopky chudokvté. Listy ár-
kovit eliptiné, po kraji útle brvité, po 4. Prut holý,

do 1 st. zvýší. Na stinných hrázích, bezinách, ve

vlhkýíh lesinách. Kv. n. (Valantia glabra, L.) S. jarní.

G. vernum. Scop.

4. Stopky kratší než plod: semeník veliký, bradavinatý;

koruny žlutobílé. Listy tém po 7, árkovité, po kraji

oslníte, drsné. Prut do 1 st. zdélí. Pi plotech, na ro-

lích ; ídce. Cn. Cc. (Val. saccharata ; Val. Aparine, L.)

S. cukrnatý. G. sacckaratum. AU.

Stopky nejmén zdélí plodu, pevislé, Sdílné, Skvté;
semeník kulatý, bradavin zrnitý. Kvty blavé, boní
obyejn samí, stední obojaké. Listy po 8, nazpt ostnité.

Na rolích. Cn. Cc. (Val. tricornis. Roth). S. trojrohý.

G. tricorne. With.

5. Listy 3žilné, po 4, 6.
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^ Listy bez bonícli žilek. 7.

€. Listy ovální, tupé, po kraji šttinaté, krátce na špici

ostnité. Prut slabý, '/g si. zdélí, kehký, 4hrauný. Stopky

v konecním, chudolistem latu. Koruny bílé. Semeník há-
kovitý, šttinatý. V jehliích lesích. c. Srp. S. okrouhlo-

listý. , G. rotundifolium. L.

Listy kopovilé, holé, bez ostnu. Prut 1 st. zdélí,

tuhý, pímý, holý neb útle chlupatý. Lat konení. Stopky

odstávavé. Semeníky hust šttinat hákovité. Na su-

chých lesních lukách. c. Srp. S. severní. G. boreale. L.

7. Listy tupé, bezostenné, po 4 v peslenu, nestejné, Ižilné,

árkovit obdýlné
,
po kraji nazpt drsné. Prut 4hranný,

obyejn 1 st. zvýší. Stopky rozvláíte, latnaté, v uhel

odstávavé. Koruny bílé. Semeník holý a hladký. Na
vlhkých prostorách, v píkopech, na behách ek, bažín-

ných lukách. Kv. n. S. bahní. G. palustre, L.

Listy ostnem konité, stejné, po 6—8 v peslenu. 8.

8. Prut drsný, nazpt ostnitý. 9.

Prut hladký neb chlupatý. 12.

9. Koruna širší než semeník, bílá. Plody holé, lítlozrnité.

Stopky krátké, latnaté. Prut 4hranný, slabý, rozložený,

2—3 p. až 1 st. zdélí. Listy po 6, árkovit kopo-

vité, Ižilné, po kraji a kýle nazpt ostnité. Na bažinných

lukách, moálech. Cn. Cc. S. bažinný. G. uliginosum. L»

Koruna ledva širší než semeník. Listy šttinaté. 10.

10. Ostny po kraji listv nahoru vztýené. Stopky vztý-

ené odstávavé. Na rolích. S. štíhlý. G. gracile. Wallr.

Ostny dol obrácené. Stopky tém do uhlu roz-

ložené. 11.

11. Semeník zrnitý, chlupatý neb holý. Prut 4hranný, zpt
hákovitý, volný, do 5 st. zdélí. Listy po 6, árkovit
kopovité, Ižilné. Pi plotech, houštích, zdech. Cn. Zá.
S. obecný; lepký rozmarýn. G. Aparine.

/?. Semeník o polovic menší, šttinatý.

y. Semeník o polovic menší, holý, v mládí však chlu-

patý. Listy obyejn po 6, árkovit kopovité, kýlnaté,

. po kraji zpt drsné. Stopky rozevené, vtvité. Prut

^/g— 1 7<2 st. zvýší, vstoupavý neb položený, 4hranný;

lánky šttinaté. Kvty blavé neb žlutozelené, v úžla-
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bi5kách, jednotlivé neb po 2— 3. Mezi osením, ve vzdliá-

vané pd; na dunajských výspách, v echách. Cn. c.
S. odrodilý. G. spurtm.

v

Semeník sotva zrnitý, asto holý. lánky prutu oby-

ejn holé. S. rolní. G, agresie. Wallr.

13. Listy úzce cárkovitc, po kraji zpt vyhrnuté. 13.

Listy éárkovit kopovité, neb kopovité, aneb i obvej-

ité, po kraji nevyvrácené. Kvty nejvíce bíl«. 14.

13. Koruna zvonkovitá, trochu nálevko vitá. Kvt bílý. Viz

Asperula galioides.

Koruna plochá, nejvíce žlutá. Semeník holý, hladký.

Cípy kvtu tupé, krátce špiaté. Stopky plodu vodorovn
odstávávé. Prut tuhý, oblý, 4žebrý, 1—2 st. zvýší;

vtve tém do uhlu odstávavé, rozevené. Listy po 8,

na rubu aksamitov plsfnaté, na líci lesklé. Pi cestách,

mezech, v houštích. n. Srp. S. syišfový. G. verum. L.

14. Prut znan oblý, aneb s 4 setelými hranami, pímý,

obyejn holý, 2—4 st. zvýší, blavý, s nadmutými ko-

lénkami. Listy sivé, po 8, obdýln kopovité, tupé, ostnem

konité, po kraji drsné, pod kvtem jen po 2. Stopky

tenké, ped kvetením odvislé, potom vztýené odstávavé.

Semeníky holé, slab svraštlé. Koruny bílé. V suchých

lesích, obyejný. n. c. S. lesní; Strapaa.

G. silvaticum. L.

Prut patrn a oste 4hranný, slabý. 15.

15. Hustý lat; \lve odstávavé. Prut na láncích nadmutý,

blavý, vstoupavý. Listy po 8, kopovité, ku pedu širší,

ostnem konité. Stopky v uhel odstávavé; cípy koruny

útle konité. Nažky holé, slab svraštlé. Pi plotech,

v Úvozech, houštích, na lukách, Cn. Cc. S. povázka,

G, Mollugo. L.

Vtve a stopky plodu vztýené odstávavé. Prut po-

ložený neb vstoupavý, 4hranný, 2 p. až i 2'/2 st. zvýší.

Listy po 8, árkovit kopovité, ku pedti širší, Ižilné,

ostnem konité. Koruny bílé ; cípy špiaté ; nažky slab

zrnité. Na suchých pahrbcích. Cn. Cc. S. hvozdní.,

D. Silveste, Poli.

Poznám. Píbuzný Svízel skalní: prut 4hranný, holý,

rozložený, 3—12 p. zdélí. Listy po 6, Ižilné, ostnem
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konité, dolejší obvejcité, hoejší obkopovité. Koruny

bílé; nažky zrnité, ^a suchých a kamenitých prostorách.

c. Srp. (Gal. hercynicum, Weig.) G. saxatíle. L.

400. Ruhia, Rothe. Moena.

Kalich krátký 4ziibý. Koruna zvonite nálevkovitá.

nélka rozdlená. Plod : 2 dužnaté, slívovité, spojené

nažky. IV. 1.

Prut 1 IVa ^^^' ^^^^'' "^ hranách bodlavý. Listy

po 4, sifkované, zpáten oslnité, po kraji široce kopovité.

Stopky úžlabiné, Svidliné. Koruny zelenožluté. V jižní

Evrop domácí, u nas zdivoelá a pstovaná; mezi D-
ínem a Betíslavou pi plotech. c. Srp. M. barvíská.

R. tinctorum. L.

40Í. Sheradia. Sherardie. Braka.

Kalich 4zubý. Koruna nálevkovitá, 4klaná. nlka
u vrchu krátce rozdlena. Plod: dvé spojené naž-

ky. IV. 1.

Pruvstoupavý, 4— 6 p. zdélí, trochu chlupatý. Koen

plazivý, ervený. ervené, tmav lilakové kvty. Listy

po 4, hoejší po 4—8 v peslenu. Na rolích mezi ose-

ním. n. Srp. B. lolní. S. arvensis. L.

402. Vaillantia. Vaillanika.

Rostlina mnohodomá. Kalich chybí neb jest nepa-

trný. Koruna 4klaná : samci asto Sklaná, 2inužna.

Nažky asto jediná, druhá zakrplá. Cnlka skla-

ná. IV. 1.
j , ' o

1. Listy eliptiné, sítované, po 4, holé neb draslave. £.

Listy obdýln vejité, po 4, brvité. 3.

2. Listy eliptiné, sifované, holé, tupé. Prut jednoduchý,

hladký, 2-4 p. zdélí. Koruny žlutozelené. Pri zdech;

v Uhích. Kv. n. V. zední. V. muralis. L.

Listy eliptiné obdýlné, 3žilné , sifované, drasave;

stopky vtvité, brvite, šupinaté neb palistnaté ;
pahstky

obdýlné, brvité. Plody hole. V lesích vlhkých v Cechách.

Kv n V brvitá. ^- cdiata. Opic

3 Semeník hákovitý. Koruny bílé. Stopky pod list zvracené.

Listy cbvejit podlouhlé, bczžilné, trochu drsné. Prut pnray.
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háckovitý. Pi plotech, na lukách, u Betislavy v Uhích.
Kv. V. draslavá. V. hispida.

Semeník prostý neb dvojitý, hladký. Kvty bledožluté.

Stopky tém 2klané, brvite'. Listy hákovité, Ižilné.

Prut 1 — ly^ st. zdélí, bodlavý. Na suchých místech

v Uhích. Kv. V. piemontská. V. pedemontana.

89. Sambucineae. Bezovité.

W3. Samhucus. Hollunder, Bez,

Malvice 3—5 semenná, s nepatrným kalichem ; 5

prašníkv. Listy speené. V. 3. Chebz.

1. Malvice ervené. Kvty špinav bílé ve vejilém hroznu.

Ke 4— 6 st. zvýší. V lesích. Dub. Kv. Bez ervený;
Babulka ] Babulinky. S. racemosa. L.

Malvice erné. Kvtenství vrcholiné, 2.

2. Prut bylinný, 3— 5 st. zvýší. Listy speené; dolejší

lístky trojité. Kvty v Sklaných vrcholíkách. Veliké pa-

listy, vejité, pilované. Koruny bílé, zevnit ervenavé,

v lesích, na rolích, mezích. Cn. Cc. B. pozemní; pod-

zemní chebz. S. Ebulus. L,

Ke stromovitý. Listy speené, s 5 lístky. Kvty
vrcholíku (chebziky, kozinky). Žádné palisly, aneb místo

nich bradavice. Koruny žlutobílé. Malvice modroerné,

Cn. Zá. B. erný. 5. nigra. L.

404. Viburnum. Schneeball. Kalina.

Malvice 1 semenná, neodpadavým 5zubým kalichem

vnená ; 5 prašník. Ke s listy rozdlenými

,

vstícními, bez palisl ; kvtenství vrcholiné. V. 1.

Listy Blaloné, srdité, dlouze špiaté, zubaté ; apíky
žláznaté, plché. Chocholíky konení; pokrajní koruny

veliké, neplodné. Malvice ervené, kaliny; kvty bílé.

Ke 4—8 si. zvýší. V lesích, houštích, pi vodách a

potocích. Kv. n. Kalina žláznatá ; Kalinkebeeren v Slezsku.

V. Opulus. L.

Listy ovální ,
plsnaté

,
pilované , žilnaté , na rubu

svraštlé apavé. Vtve z mládi plstnaté. Vrch olík 6—

7

paprsky; paprsky Sklané. Kvty malé, bílé. MaWice er-
vené, pozdji modroerné, obdýlné, piploché. V lesích,
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v plotech. Kv. Kalina chudovína
;

ptai chléb j Bankyta.

V, Lantana. L,

90. Caprifoliaceae. Zimolezovité.

405. Linnaea. Linnde. Zimozel.

Kalich Slaloný; cípy dlouze špiaté, odpadavó.

Koruna zvonitá s 5klaným, témé stejným pokrajem.

Dv delší a dv kratší tyinky. Malvice suchá, Ise-
menná. XIV. 2.

Prut te'm devnalý, plazivý j vtve vztýené, '/^ str.

zdélí. Kvty po 2, koruny bílé, uvnit ervené, s 2 zve-

lienými listeny srostlé. Listy priokrouhlé, vždy zelené.

V lesích, vesovištích; v Slezsku, Uhích, Korutanech.

Cc. Srp. Z. severní. L. borealis.

406. Lonicera. Loniizere. Zimoléz.

Kalich krátký 5zubý. Koruna zvonkovit nálevko-

vitá, neb trubkovit zvonitá, s nepravidelným Skla-

ným pokrajem ; 5 tyinek. Malvice 1—3pouzdrá,

málosemenná. Hoejší listy asto srostlé. V. 1.

1. Prut pnivý. Kvty v hlavách skupené. 2.

Stopky 2kvté. 3.

2 Hoejší listy prorostlé, srostlé. Kvty v peslenech a

hlavách; konení hlava sedává. Koruny blavé neb ple-

tní, zvlášt u veer vonné ; hoejší pysk vyhrnutý. Mal-

vice ervené, neodpadavým kalichem vnené. V zahra-
v

dách. Kv. Cn. Z. kozí list. L. Caprifolium. L.

Listy nesrosllé. Kvty v stopených hlavách. Koruny

blav žluté, trochu žláznate, chlupaté, ervenav slinko-

vané. Malvice s 5zubým kalichem. Pi plotech, ohradách,

v houštích a lesích. Cn. Cc. Z. popínavý.

L. Periclymenum. E.

3. Malvice tém až do vrchu srostlé. 4.

Malvice rzné, nanejvýš jen dole srostlé. 5.

4. Malvice ervené. Koruny 2pyské, žlutozelené a krvavé,

na dolejšku hrbaté; hoení pysk Szubý, dolejší šikmo

vyvrácený. Prut 3— 4 st. zdélí. Listy vejit kopovité,

po kraji a na rubu pýité, tém vstícní. V horních

úvozech ; na Alpách. Kv. Cn. Z. horní. L. alpigena. L»



490 Zimolezovité. Kdýovité.

Malvice cernomodrá, s hndými skvrnami po stran.

Koruny žlutobílé, s 2 hrby na dolejšku; kalich 4zubý.

Prut 3—4 Bl. zdélí; listy obdýlné, žilnaté. n. c. Z.

modrý. L. caerulea,

5. Listy holé, jen z poátku trochu pýité, obdýln elip-

ticné, zelenotmavé. Prut 2—4 st. zdélí. Vtve obloucnaté,

nepnivé. Koruny ervenobílé. Malvice erné, po 2 na do-

lejšku srostlé. Blizna veliká, zelená. Tri listeny pod se-

meníkem, 2 zevnitní kopovité, vnitní 4klaný. V horních

lesích, ve vlhkých a stinných místech. Kv. Z. 6erný.

L. nigra. L,

Listy pýité, ovální, celokrajné. Prut 3—5 st. zvýší,

s pímými rozevenými vtvemi. Kvty úžlabiné ; koruny

útle chlupaté, bílé, žlutavé, s zeleným hrbem na dolejšku

trubky. Malvice ervené, u spodu srostlé. Stopky 2kvté,

kosmaté, zdélí listv. Ve vlhkých houštích a lesích, pi
potocích. Kv. n. Z. obecný. L. Xylosteum. L.

91. Cucurbitaceae. Kdýovité.

407. Bryonia. Zmcnriibe. Posed.

Koruna hluboce Sdílná. Ti tyinky: 2 s 2pou-
zdrými, jedna s jednopouzdrým prašníkem. Tobolka

malvinatá, kulatá, Spouzdrá, XXL 10.

Rostina 2domá; kvty v hroznu. Malvice ervené. Pi
plotech. P. ervený. B. dioica. L.

Rostlina tdomá, kvty v prodloužených chocholíkách.

Koruny žlutozelené, špinav bílé
;

prašníky veliké, sku-

pené. Malvice erné. Listy 5— 71aloné, drsné ; laloky

konité , zubaté. Samicí kalichy zdélí koruny. Prut

pnivý 6— 8 si. zdélí. Pi plotech. c. Srp.. P. bílý.

B. alba. L.

408. Cucurbiia. Kurhiss. Kdyn.

Kalich Szubý. Koruna 4klaná. Tyinky 3. nélka
Sklaná. Semena obroubená. XXL 10.

Plod kdýn hladká, okrouhlá neb obdýlná, nkdy velmi

veliká. Listy 51aIoné, pítupé, srdité, zubaté. n. c.
> K. plucár. Tykev ; tekvice. C. Pepo. L.
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409. Cucttmis. Gurke. Okurka.

Kalich samí 5zubý. Koruna 5díiná. Tyinky 3;
Cnélka 3klaná. Semena neobroubená. XXI. 10. Oharek.

Plody okurky drsné. Listy 51aloné, choboty rorno-

uhelné. Kv. Srp. 0. obecná. C. sativus. L.

4Í0. Momordica. Balsamapfel. Tykvor.

Tyinky srostlé. Kalich Sklaný; koruna Sdílná.

nlka Sklaná. Plod drsný, bodlavý. XXI. 10.

Plod elipticný, hákovitý. Koruny žlutozelené; stopky

zvlášt v as zralosti vztýené. Listy srdité, tupé, drsné.

Žádné líponky. V Sremsku. c. T. pružný. M. Elaterium.

4ií. Sicyos. Haargurke. hubnka.
Kalich 5zubý. Koruna Sdílná. Tyinky srostlé.

nlka Sklaná. Tekvice Isemenná. XXL 10. Smek.
Rostlina pnivá

, posedu podobná. Listy Shranné, drsné,

zubaté , srdité. Kvty žlutozelené ; samí v hroznech,

samicí v hlavách. U plot; v Boršodské stolici, v Halii.

C-c. Srp. L, hranatá. S. angulata.

92. Grossolarieae. Meruzalkovité.

4/2. Ribes. Johannisbeere. Meruzalka.

Kališní trubka se semeníkem srostlá
;
pokraj 4—5-

dílný. Plátky mezi kališními cípy v hrdle kalichu

umístné; 4—S tyinek; 2 nlky s tupými bliznami.

Plod mnohosemenná malvice. V. 1.

1. Rostlina trnitá, ke bodlavý. 2.

Žádných trnv. 2.

2. Malvice šttinatá, kulatá neb obdýlná, blozelená neb

ervenavá. Stopky 1 — Skvté, s 2—3 listeny. Kalich

zvonitý, s cípy vyvrácenými. Chomáe listv podepené

Sdílnými ostny. Listy prstnaté, 3— Sialoné. Ke 2— 3

st. zvýší. Pi plotech, zdech. Dub. Kv. M. Srslka;

Angrešt, Egreš. R. Grossularia. L.

Malvice holá, velikosti a barvy rozliné. Stopky oby-

ejn Ikvlé. Listeny 2— Slupenné. Cípy kalichu elip-

liné. Koruny zelenoervcné. Ostny jen pod puky

neb chomái listv. Listy pýité , nelesklé. V plotech.

Dub. Kv. M. Chlupatka. R. Uto cvispa. L.
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3. Listeny delší než stopky. Ke 2domý; samci kvty
v dlouhých, mnohokvtých, samicí v krátkých, 3—Skv-
lých hroznech; tyto poslední mají i prázdné prašníky.

Listy Slaloné. Vtve tenké. Kalichy ploché, holé. Ko-
runy žlutozelené, lupeny kopisfovité. Hrozny vztýené,

žláznat chlupné. Malvice eliptiné, ervené. Výška 3—

4

st. Na horách, v lesích. Kv. Cn. horní. R. alpinum, L.

Listeny kratší stopek. 4.

4. Hrozny odvislé. 5.

Hrozny aspo zpoátku vztýené. 6.

5. Kalich holý, tém plochý. Koruny žlutozelené ; lupeny

kopisfovité. Malvice ervené. Hrozny tém holé, pechý-
lené, v as zralosti odvislé. Vtve pitloustlé. Výška 3:—

4

st. V lesích, v plotech. Dub. Kv. M. ervená ; ervený
rybís; Ryvís. R. ruhrum. L.

Malvice erné, vtší. Hrozny pýité. Vtve ztloustlé. Listy

Slaloné. Výška 3—4 st. Pi potocích. Dub. Kv. M. erná,

R. nigrm. L,

6. Malvice ervené. Kvty blozelené, ervenými punkty

kropené; lupeny kopisovité. Kalich holý, zvonitý, s cípy

brvitými. Hrozny trochu kosmaté, dív vztýené, posléze

odvislé. Laloky listv špiaté. Výška 3— 4 st. Na ho-

rách. n. M. slrminná. R. petraeum. Wulf.

Kvty ervenobrunatné, krátce stopené. Laloky a zuby

listv špiaté. Plátky obdýlné. Listeny velmi malé. Hrozny

klasaté, vztýené. V Chorvatsku. (Ribes multiflorum Kit.)

M. klasatá. R. spicatum. Robson.

93. Myrtaceae. Myrtovité.

413. Philadelphus. Pfeifenstrauch. Pustoryl.

Kalich 4—Sdílný, nadplodný. Koruna 4—Slupenná.

nlka 4klaná. Tobolka 4—Spouzdrá, mnohosemenná.
XIL 1. Špahelský trn. Kvítko sedmero bratí.

Ke 6—8 st. zvýší
;
puky malé, zelené ; listy vstícní,

vejit eliptiné, dlouze konité, zubaté. Kvty bílé, krátce

stopené, na koncích vtví. Polodivý jako Šeík. V plo-

tech. Kv. n. P. vonný. Pli. coronarius. L.
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94. Rhamneae. Krušinovité.

4/4. Rhamnus. Kreuzdorn, ešeilák.

Kalich po odkvtu obríznuté odpadavý. Plod: inal-

vice dužnatá neb kožnatá, 2—4pouzdrá. V. 1.

1. Ke neb stromy trnité. 2.

Ke beztrné. 5.

2. Pruty položené. 3.

Ke neb stromy vztýené. 4.

3. Listy na rubu trochu kosmaté, vejit kopovité, vykra-

jované, útle pilované. Ke nízký; pruty položené; korá

vtví erná, Kvty velmi malé, hojné, v chomáích žlu-

tavé. V jižních Uhích. Kv. R. barvivý. R. infectoria. L,

Listy holé, jen v mládí chlupaté, vejité neb kopovité,

pilované. Více ^l^—i st. vysokých prutv z koene,
které po zemi se rozkládají. Kvty rznopohlavé; cípy

samích kalichnv vtší než samicích, žluté. Hndé šupiny

na tyinkách. Na výslunních kamenitých prostorách; v Ra-

kousích, Uhích. Kv. Cn. R skalní. R. saxatilis, L.

4. Listy v chomáích, apíkaté, žilnaté, s žilkami oblouna-

tými, útle pilované, ovální, jasn zelené. Vtve vstícní.

Ke neb strom 4— 6 st. vysoký. Kvty mnohodomé,

svazené, úžlabiné ; kališní cípy vyvrácené; plátky ár-
kovité, zelenožluté. Malvice neb peckovice zvící hrachu,

erná, s dužinou zelenavou. V plotech, houštích. Kv. Cn.

R. poistivý. R. cathartica. L,

Listy asto vstícní, vejité , tupé, pilované, pýrité.

Ke 4— 5 st. zvýší, s korou popelavou. Stopky kratší

aneb zdélí kalichv, kalich žlutozelený, s cípy vyvráce-

nými; lupeny 2krát menší než kalich. Malvice erné,

lesklé. Pi vinicích; v Sremsku, Baat. Kv. R. banátský.

R. tinctoria. W. Kit.

5. Ker plazivý ; korá ervenohndá. Listy apíkaté, vejité,

vrubované, po kraji chruplaviné ; žilky zrzavoplsEnité.

Kvty 2domé a obojaké, v hroznech úžlabiných; kalich

ervenavý ; koruna bílá ; malvice tmavoervená. V jižních

Uhích. Kv. n. . nízký. R. pumila. L,

Ke neb strom vysoký. 6.

6. Listy celokrajné, ovální. Ke 4—20 st. vysoký; vtve
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stídavé, Kvty lížlabicné, jednotlivé, neb skupené. Koruny
pletní, Sdílné; lupeny kopovilé. Plod peckovice dív er-
vená

, pak erná. Kvty obojaké. V houštích, vlhkých

lesích. Kv. n. R. Krušina. R. Frangula. L.

Listy žláznat útle vrubované, vejcit kopovité, drsné,

jasnozelené, nkdy srdité, s žilkami pímými, rovnobž-
nými. Ker 8— 10 st. zvýší, s korou ernocervenou, erné
skvrnitou. Kvty 2domé, žluté, posléz cernoervené; lu-

peny 2klané. V jižních Uhích. Kv. n. . horní.
*

R. alpina. L.

415. Zizyphus. Judenbaum. íšnik.

Kalich trubkovitý. Místo koruny šupiny na kalichu

umístné. Peckovice l-2semenná. V. 1. Cicimek; jujub.

Hrozny boní, kratší než listy; listy vejcité; apík
mezi 2 trny. Kvty s 3 nlkami ; lupeny stídav menší.

Plod peckovice mázditá, s krajem krídlatým, Spouzdrá.

Na pahrbkách; v Uhích okolo Budína. Kv. n. (Rhamnus
v

Paliurus.) C. ervený. Z. Paliurus.

95. Evonymeae. Brslenovité.

416. Evonymus. Spindelbaum. Drslen.

Kalich sedí na štítovitém teri ; 4—5 tyinek , to-

bolka 3—Shranná. V. 1.

1. Tobolky na hranách kídlaté, rfižov ervené. Lupeny

kvtu piokrouhlé, zelenav ervené. Stopky nikovité,

ranohokvté; obyejn 5 prašníkv. Listy široce vejcité^
v

stejn zubaté. Na horách, v houštích ; zídka. Kv. Cn.

B. širolistý. E» latifolius. L.

Tobolky bezkídlé. 2.

2. Lupeny zelenavé, netené, obdýlné. Tobolky ržové

;

semena bílá, erveným dužným obalem pokrytá. Kvty
chocholiné, iížlabiné« Ker 4— 5 st. zvýší: vtve 4hran-

^é, hladké. V houštinách. Kv. n. B. obecný.

E. europaeus. L,

Lupeny zelenavé, erven tené, piokrouhlé. Tobolky

vtlaené, bložluté a ervenavé ; semena jen poloobale-

ná. Vtve oblé, bradavinaté. Listy jasn zelené, dlouze
v

apíkaté. V lesích. Kv. Cn. B. bradaviný. E. verrucosus.
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96. Staphyleaceae. Klokoovité.

4i7. Síaphylca. Pimpernuss. Kloko.

Kalich Sdílný. Semeník 2—31aloný; tobolka 2—3
pouzdra, dovnit* pukavá, s nkolika semeny v kaž-

dém pouzde. V. 3.

Listy spercné ; lístky obdýln kopovité, pilované, po

5— 7. Kvtenství v hroznech. Kvty bilé. Tobolky nadmuté,
v

semena tvrdá, bílá neb hndá, lesklá. V lesích. Kv. Cn.

K. speený. S, pinnata, L.

97. Rosaceae. Ržovíte.

418. Rosa. Rose. Rže.

Kališní trubka džbánovitá, dužná, v hrdle žlázna-

tým kroužkem súžená. Plod: zdánlivá malvice. XII.

5. Šíp. Šípek.

1. Cnlky asi zdélí prašník, v sloup srostlé. Lístky prio-

krouhlé, eliptiné, na rubu šedé, holé. Palisty cárkovité;

jejichž konce nejsou na zpod sehnuté. Dlouhé, ležící vtve.

Kvty malé, nejvíce bílé. V lesích. n. Co. R. polní.

R. arvensis. L.

Cnlky daleko kratší než tyóinky. 2.

2. Kvt žlutý, aneb uvnit žlutocervený, zvenku žlutý.

Lístky po obou stranách stejn zelené. Plod kulatý. R.

žlutá. R, lutea. Milí.

Kvt ervený neb bílý. 3.

3. Kališní cípy bezzubé, nanejvýš na bujných jednotnících

nepravideln zubaté. Šípek neodpadavým kalichem vn-
ený. 4.

Kališní cípy stídav, pravideln dlouhými zuby opa-

tené, a protož protisené; pátý cíp jen po jedné stran

zubatý. 7.

4. Kališní cípy o polovic kratší než otevená koruna ; tato

nejvíce bílá, veliká. Plod plochokulatý, erný. Ke oby-

ejn jen nkolik stev, zvýší, s etnými pímými,

šídlovitými ostny. Malé piokrouhlé lístky. Na neúrodných

pahrbkách. Kv. n. R malolistá. R. pimpinellifolia.

Kališní cípy s otevenou korunou aspo stejné délky,

v kopovitou špici prodloužené. Kvt ervený. 5.
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5. Ratolesti bez ostnv, ostny jen na mladších pnch. 6
Ratolesti ostnité ; ostny po 2 pod palisty sedící. Lístky po

5— 7, vejit obdýlné, jednoduše pilované bez žlázek;

na rubu šedé a pápeité, jako i apík. Palisty na nekvt-
ných ratolestech na kraji v žlábek svinuté. Kvty ržové
neb pletní, tém vždy z polovice plné. Semeníky v do-

lejšku kališní trubky na krátké stopce. Šípek priokrouhlý,

holý; stopka pímá, vztýená, holá. Výška 4—5 stev.

R. svatodušní; rže skoicová. R. cinnamomea. L.

6. Stopky po odkvtu zpt vyvrácené, hladké; šípky

dlouhé, úzké, pevislé. Kališní cípy obyejn delší než

lupeny, hladké. Kvty nejvíce tmavonachové, po 1 — 2.

Lístky po 7— 11, obdýln eliptiné, holé neb útle chlu-

paté. Staré pruty bezostné, mladé pímými ostny hust
poseté. Výška 2—4 st. Semeníky v dblejšku kališní

trubky na krátké stopce. Na horách^, v Slezsku, Cechách,

Uhích. Cn. Cc. R. horní. R, alpina. L.

Pozn. Rže pyrenejská: stopky a kalichy zcela neb

ásten žláznatými šttinami poseté. Kvty tmavoervené,

lupeny vykroužené. Šípek ervený. Na Krkonoších, Uhích.

Cc. R. pyrenaica, Gou.

Stopka pímá vztýená, žláznat šttinatá. Lístky žil-

nat ásnaté. Palisty list kvt nejbližších širší, eliptiné.

Listeny asto piokrouhlé. Kališní trubka obhomolovitá,

žláznatá ; cípy astji zubaté. R. šamrhovatá.

R. turbinata. Ait.

7. Palisty všecky árkovité, mnohem delší než širší. Li-

steny árkovité neb úzce kopovité. Roní pruty nestej-

nými, vtšími i menšími ostny a žláznatými šttinami

hust poseté. Lístky eliptiné, veliké, kožnaté, na rubu

sivé. Kališní cípy protisené, vyvrácené, kratší než ko-

runy, v as zralosti odpadavé. Lupeny veliké, obyejn
v

nachoervené. Výška 4— 12 p. Šípky tém kulaté,

vztýené. Ve výslunních houštích. n. c. (R. pumila,

Jacq. Matt.) R. nízká. R. gallica. L.

Pozn. Píbuzná R. stolistá rzní se bledším vonným
kvtem, a mén kožnatými, na rubu zelenými listy, ja-

kož i širšími palisty. Plod vejitý; stopky draslavé;

Cn. Cc, R. cenfifolia. L.
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Palisty nejblíž u kvetu eliptiné, širší než ostatní. 8.

8. Ratolesti bez ostnuv. Viz R. turbinala. 6.

Ratolesti ostnité; ostny nejvíce po 2, pod palisty. 9.

9. Listy šedozelené, sivoplsfnaté , na rubu žláznaté neb

beze žlázek ; kališní cípy protisené, zdélí koruny, v as
zralosti odpadavé. Ostny silné', stlaené, pímé, na vt-
vích oblounaíé. Šípky vztýené, kulaté, na dolejšku

stopenými žlázkami poseté, veliké, ržov ervené.

Kvty po 3— 5, vonné. Semeníky zde i pi následujících

v dolejšku kališní trubky, na dlouhé stopce upevnné.

Y houštích, pi cestách. n. Cc. (Rosa villosa, Matt,) R.

plsfnatá. R. tomentosa. Smith.

Listy trávozelené aneb s lehce setelým modrozele-

ným nádchem, holé, neb chlupaté, neb žláznaté. Ostny

oblounaíé. Plod astji vejitý než kulatý. 10.

10. Stopky, šípky a listy zcela holé. Kvt asto bílý neb

bledý. V houštích, úvozech, pi rolích obyejná. n. R.

šípková. R. canina. L.

Jedna neb druhá jmenovaná ástka chlupatá neb žláz-

nalá. Sem patící druhy následující, s výminkou R. rubi-

ginosa, jsou ve Wimmrov Floe slezské s pedcháze-

jícím spojené. 11.

11. Rub list zrzavými žlázkami pokrytý, jež listu vn
píjemné dodávají. 12.

Listy beze žlázek, aneb ídce žláznaté. 13.

12. Malé ržov ervené kvty, jednotlivé neb po 3— 5,

Kališní trubka vejitá, nejvíce holá. Stopky šttinaté.

Kališní cípy protisené zdélí lupen, v as zralosti od-

padavé. Šipky kulaté, vztýené. Ostny silné, stlaené,

oblounaté ; lístky po 5— 7, dvojitými odstávavými zoubky

piokrouhlé neb eliptiné. V houštích. Cn. Cc. R. rezová,

vonný šípek. R. ruhiginosa,

Kvt bílý neb bledoervený. Stopky a kalichy nahé.

apíky a rub, nkdy i líc list od žlázek lepké. V hou-

štích (Rosa canina d. sepium, Wim. Sem též patí R.

Kluckii W. et Gr.) R. plotní. R. sepium. Thuill.

13. Stopka holá, jako i kalich. apíky a rub nebo í líc

listv pýité. Kvt obyejn bledý. (R. canina §. dume-

torum. Wim.) R. hájní. R, dumeforum, ThuilU

(21)
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Stopka ostuit šttinatá. Listy holé neb chlupaté. Ka-

lich též brzo holý, brzo šttinatý. Kvt bledý. (Uosa ca-

nina 7. collina, Wim.) íl. kopení. R. collina. Jacq.

Poznani, Rže bílá rzní se velikými, plnými kvty.

Kalich vejcitý, holý; stopky draslavé; prut a apíky py-

rite, ostnité; lístky holé; kališní cípy protisecné. V plo-

tech. n, c. R' alba. L.

98. Potentilleae. Mochnovité.

419. Agrimonia. Odermenig. Repik.

Kalich hruškovitý, brázdéný, po kraji hákovité

šttinatý; 2 nažky. XI. 2. epíek; Útrobník.

Semeník hákovifcý, obhomolovitý, hluboce brázdný,

krátce stopený. Koruna 2krát delší kalicha, zlatožlutá.

Kvty v klase. Listy petržené speené, na rubu šed-

chlupaté. Prut do 2 st. zdlí, hranatý. Wa suchých lu-

kách. n. c. . lékaský. A. Eupatorium, L.

Semeník hladký. Kalich asto 10— 12klaný. Kvty
v dlouhém klase, tmavožluté ; asto jen 8 prašník. Listy

trojné, chlupaté. Prut 3—4 st. zvýší, pímý. V lesích;

v Chorvatsku, Sremsku. n. . trojlistý. A. agrimonioides.

420. Comarum. Blntauge. Zábélnik.

Kalich plochý, s Sklaným krajem a 5 malými li-

steny mezi cípy kališními. nélky odpadavé. Nažky

množité. Kalich barvitý; koruna krvoervená. Listy

speené. XIL 5.

Listy po 5, speené, dlouse apí';:até; lístky obdýlné,

pilované, na rubu šedozelené, kožnaté. Kališní cípy vej-

ité, dloHze konité, uvnit špinav krvavé. Koruny

3krát kratší kalichu, krvoervené, jakož i prašníky a nlky.

Na bažinách. n. c. Z. bahní. C. palusfre. L,

421. Dryas. Dryade, Dryjadka.

Kalich 5-8-lOklanÝ; cípy tém stejné; koruna
5—Slupenná. Nažky s dlouhými péitými ocasy. XIL 5.

8 bílých, elipliných lupenv delších kalichu. Kalich

žláznat chlupatý. Stopka Ikvtá. Osiny na semeníku

1^/2 p. zdélí. Listy pilované, vejiíé, trochu srdité, na
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líci tmavozelené, lesklé, na rubu bioplstnaté, vždy zelené.

IVa Alpách. c. Zá. D, líorní. D. octopetala..

422. Fragaria. Erdbeere. Jahodnik.

Kalich plochý s Sklaným krajem a 5 menšími listeny

mezi cípy. nlky odpadavé. Plod jahoda, totiž duž-
naté zveliené lžko s mnohými semeny. Koruna bílá.

Prut téméí- bezlistý. Kvty konení, po 2 7 v cho-
cholíku. XII. 5.

1. Jahoda dužná, šfávnrtá. 2.

Jahoda malá, suchá; kvty po 2— 3, dlouze slopecné;

kalich kosniatý, na dolejšku nachový, zdélí lupenflv. Listy

chlupaté, na špici 3zubé. Prut položený, neplazivý: kvtní
vtve volné, vztýené odstávavé, tém 2kvté, 21isté,

U prosted mezi Comarum i Fragaria, však ne Potentila.

V lesích na Mate, v Slavonsku, Halii. B. Dub. (Coma-
rum fragarioides, Roth.) J. suchý. F. slerilis.

2. Kalich odstávavý neb zpt vyvrácený.

Kalich pitlaený k plodu, neb vztýený. 4.

3. Stopky a apíky s chlupy odstávavými. Lupeny k do-
lejšku klenuté , s kraji rozdlenými. Jahody veliké, po
jedné stran bílé, pitvrdlé, chuti mlké. Listy po obou
stranách chlupaté. Prut \U— 1 st. zvýší. Bud nlky,
bud tyinky scházejí. V lesích, pasekách. Kv. n. J. bujíce.

F. elatior. Ehrk.

Stopky s odstávavými. apíky s piléhavými chlupy.

Lupeny tém rovnoploche. Jahody ervené, menší, chutí

libovonné. Listy Setné. na žilách asené. Prut 2— 6 p.

ivýší. Kv. Cn. J. pospolitý. F. vesca. L
4. Listy na líci holé, tmavozelené. Jahoda velmi veliká.

V zahradách pstovaná. J. ananasová. F. grandiflora.

Listy po obou stranách chlupaté, pýité. 5.

5. Stopky s piléhavými, apíky s odstávavými chlupy.

Lupeny tém ploché, vespolek svými kraji se stýka-

jící neb pikrývající. Listy oste pilované. V houštích,

pasekách. Kv. n. J. truskavec. F, collina, Ehrh.^

Stopky a apíky odstávav chlupaté. Stopky 1- neb

vícekvté. Listy na líci chlupaté, na rubu hedbávité. Hned

po snhu. V Sremsku. J. rouí. F. praecox. Kit.

(21>)
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423. Geum. Nelkenwnrz. Kuhlik.

Kalich plocho- neb dutoklenutý, Sklaný, s 5 men-
šími listeny mezi cípy. Lžko válcovité. Holénky
suché, neodpadavými lánkovitými nélkami vnené.
Listy vtším dílem lýrovité. XII. 5.

1« Prut Ikvtý. Osina pímá, kosmalá. 2.

' Prut mohokvtý. Osina v kolénko skivená. 3.

2. Prut bez výhonk , na dolejšku listnatý, 1 st. zvýší.

Listy petržené spoené a lýrovité; konení cíp velmi

veliký, s tupými laloky. Kalich zelený, plochý. Lupeny
krátce nehetnaté, srdit okrouhlé, pomeranové. Na ho-

v

rach, Krkonoších. Kv. Cc. K. chlumní. G. montanum, L.

Prut s výhonky plazivými, ervenými. Listy sperené,

vezané, chlupaté. Kalich ernoervený, veliký. Lupeny

žluté. Na nejvyšších Alpách, mezi Štýrském a Korutany,

na Tatrách. Cc. Srp. K. plazivý. G. reptans. L.

3. Hoejší osiny lánek holý, jen na dolejšku trochu chlu-

patý. 4.

Osina kosmatá. Kvty pevislé. Kalich zvonitý, hndo-
ervený. 5.

4. Kalich na plodu vyvrácený. Lupeny obvejité, odstávavé,

žluté, zdélí aneb kratší kalichu; kvt vztýený. Dolejší

ást nlky útle chlupatá, 4krát delší než hoejší. Listy

koenní lýrovit speené, s velikým konením cípem a

vezanými pilovanými cípky; prutni nejvíce trojené neb

3klané. Prut 1 — 1 V„ st. zvýší , vtvitý. V hájích,

houštích, pi plotech. Cc. Srp, K. lékaský; Benedik.

G. urbanum. L.

Kalich rozestený. Lupeny piokrouhlé, krátce nehetnaté,

odstávavé, žluté neb ervenožluté. Kvt nkdy i pechý-
lený. Dolejší osiny díl chlupatý, 4krát delší než hoejší.

Rostlina u prosted mezi pedcházejícím a následujícím,

bud k tomuto bud k onomu se blížící. Ve vlhkých houšti-

nách ; Kv. K. prostední. G. intermedium. Ehr,

5. Lžko na stopce povýšené. Lupeny dlouze nehetnaté,

ervenožluté neb bledožluté, s erveným nádchem. Kališní

cípy vztýené, zavené, zevnitní hndoervené. Dolejší

díl nlky zdélí hoejšího. Lístky chlupaté, tém asnaté.

Prut 1 st. zvýší. Na mokrých lukách, pi lesích, vodách.

Dub, Kv. K. potoní. G. rivale. L,
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Lžko ledva zvýšené. Lupeny králce nehelnate'. Kalich

polootevený, zelenohndý. Kvely vtší než pi predešle'in.

nlka kosmalá, dolejší díl 2krát delší hoejšího. Prut

2_4kvtý, 1 st. zvýší. Zdá se býti zvrhel mezi G.

montanum a rivale. Na horách, Krkonoších; n. (G. su-

deticum, Tausch.). K. krkonošský. G. pyrenaicum. Ram.

424. PotenUlla. Fingerkraut. Mochna.

Kalich plochý, 5klaný, s menšími cípy mezi ušty.

nlky odpadavé. Lžko povýšené, suché, mnoho-

semenné. Koruny bílé neb žluté. Listy spoené neb

3-9etné. XIL 5.

1. Listy aspo dolejší spoené. 2.

Listy prstnat po 3—9 stojící. 5.

2. Plátky hndé. Viz Comarum.

Plátky žluté. 3.

Plátky bílé; palisty rozdlené. Listy koenní speené;

prutní Scetné; lístky piokrouhlé, pýité, vezan zubaté.

Prut 1—1 V2 st. zvýší, vztýený, uvrchu vidlicnatý.

Rostlina lepká, obyejn erven nabhlá. Na kamenité,

suché pd, v lesích. Kv. n. M. strminná. P. rupesíris. L.

3. Listy 2speené, 4jamé, aneb obyejn 7 etné, na líci

holé, na rubu plsfnaté. Lístky s 5—7 árkovit kopo-

vitými, od sebe vzdálenými cípy. Prut položený. Na lu-

kách; v Halii. n. M. mnohoklaná. P. multifida.

Listy jednoduše speené. 4.

4. Prut plazivý, koenivý, v podob výhonkv. Listy pe-

tržené speené, na líci zelené, na rubu blohedbávité,

aneb po obou stranách bílé, aneb zelené, slab chlupaté.

Palisty mnohoklané. Stopky jednotlivé. U cest, na ná-

vsích. Kv. Zá. M. husí ; kachnika ; husí mýdlo, stíbrník.

P. Anserina. L.

Prut položený neb vslávavý, vidlicnatý, do 1 st.

zdélí. Kvty úžlabiné, jednotlivé. Koruny sírožluté, menší

než kalich; stopky zpt vyvrácené. PaUsty vejité, celo-

krajné. Lístky vezan pilované, po obou stranách zele-

né. Na mokrých, písitých naplaveninách, v píkopech.

c. Zá. M. položená. P- supina. L.

5. Kvty bílé. 6.
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Kvty ržocervené. 8.

Kvty žluté. 9.

6. Listy Setné. Lupeny srdité. Listy na rubu kosmaté,

Y mládi hedbávité. Pi plotech, v úvozech. M. jahodová.

P. Fragariastrum. Ehrh,

Listy 5 etné. 7.

7. Prut chudokvtý, položený, vstávavý, Y^— 1 st. zvýší.

Lisly 5— i 7etné, na dlouhých nožkách, na líci tmavo-

zelené, na rubu a po kraji stibrolesklé, hedbávitJ ; líst-

ky obdýlné, obvejcité, na konci pilované ; zuby k sob
nachýlené. Lupeny obsrdité; koruny veliké, bílé. Ty-

inky holé; semeníky chlupaté; lžko chlupaté. V su-

chých lesích • na lesních lukách. Kv. M. bílá.

P. alba, L,

Prut mnohokvtý, položený, na špici vstávavý. Listy

5etné, po obou stranách leskle kosmaté ; lístky na špici

3— 7 zube; prutní listy 3cetné, se širšími palisty. Kvty
ve vztýených, asto 20kvtých chocholíkách; lupeny,

obvejcité, kratší než kalich. Kalich odstávavý, chlupatý.

Semena bíle chlupatá, Ifižko chlupaté, hndé. Na skalách,

na Alpách a pohoích. c. Srp. M. mnohokvtá.

P. caulescens.

8. Lístky asto Scetné, plstnaté, 3zubéj zuby k sob
nachýlené. Nkolik vztýených neb položených prutv.

Palisty kopovité. Stopky Ikvté. Kvt jednotlivý, ržový,
konení. Cípy kalichu na špici ervené, jakož i rodidla.

Lžko vlnaté. Na štýrských a korutanských bolech. c.
Zá. M. lesklá. P. nitida.

Lístky 5etné, na špici 3zubé, s zuby stejnýmL Prut

položený, trochu vstoupavý, mpohokvtý. Stopky erve-
navé; chocholík 5—lOkvtý. Kalich chlupatý, nachový,

lupeny tém okrouhlé. Lžko chlupaté, ervené. Na ra-

kouských, štýrských, korutanských Alpách. c. Srp. M.

ervená. P, clusiana.

9. Listy aspo hoejší 3 etné. 10.

Listy 5— 7etné. 11.

10. Listy 3etné (dolejší asto po 5 speené), chlupaté.

Prut vztýený, chlupatý, '/^— 1 ^/^ st. zvýší. Dolejší

kvty lížlabiné. Lupeny sírožluté, menši než kalich.



Mochnovité. 503

V let a jesení. V íeišlích, pi rybníkách. M. norvežská.

P. norvegica. L.

Listy » koenní dlouze apíkalé, hladké. Prut ležící.

Kvty konení, dlouze stopené. Lupeny trochu vykrou-
žené, kalichu zdélí. Semeníky brunátné', hranaté'. Na ra-

kouských holech. Kv. Cn. M. Braunova.

P. Braun eana. Hopp.

11. Prut zcela vztýený, aneb jen na dolejšku maliko le-

žící, vtším dílem zpímený. Žádných neplodných, leží-

cích prutv. 12.

Prut obyejn zpoly neb docela ležící ; aneb trs z le-

žících prutft, z nhož i kvtní pruty vyhánjí. 13.

12. Kvty nejvíce sírožlulé, okázalé. Prut pímý dlouhými

na dolejšku ztloustlými a krátkými žláznatými chlupy po-
setý. Listy 5—7cetné^ lístky obdýlné k dolejšku klíno-

vité, súžené, hrub pilované, po obou stranách zelené,

dlouze chlupaté. Výška 1— 1'/„ st. Nažky kídlatým

krajem obroubené a svraštlé, drsné. Na lesnatých, kame-
nitých místech. Cn. Cc. M. pímá. Sedmilist.

P. recta. L,

Kvty tmavožluté, znan menší. Prut na dolejšku le-

žící, kosmatý neb plsfnatý, 1 st. zvýší. Listy 5etné,

na rubu šedovlnaté, plsfnaté ; celá rostlina nadto dlouze

kosmatá; lístky 'kopovit kopisfovité, hluboce pilované,

po kraji a žilách dlouze chlupaté. Nažky bez kídlatého

kraje, útle svraštlé. Na výslunních pahrbkách, n. c.
(P. canescens. Bess.j M. lehavá. R. inclinata. VilL

13. Prut jednoduchý, koenivý, plazivý, ídce listnatý,

asto mHoho stevícv se vlekoucí. Stopky jednotlivé,

tkvte, úžlabiné. Listy 5 etné; lístky obvejité, s roz-

troušenými piléhavými chlupy, hluboce pilované. Koruny
zlatožluté. Nažky zrnité. Na trávníkách, lukách, rolních

mezích. Cn. Srp. M. lezavá; Ptiprstka. P. reptans. L,

Prut dlí se ve více kvtnatých vtví. 14.

14. Chlupy na prutu neb listech piléhavé, neb plsfnaté. 15.

Chlupy odstávavé. Prut docela ležící. 18.

15. Prut a žily listv piléhav chlupaté; listy 5etné:
lístky obdýlné, holé, pokraji lesklými hedbávitými chlupy

obroubené, na špici drsn pilované. Prut vstávavý, '/„—

1
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st. zdélí. Koruny veliké, zlatožluté. Na horních lukách,
v v '

Krkonoších, Babíhoe. Cn. Cc. M. zlata. P. aurea. L.

Listy na rubu plsnaté, 16.

16. Celá rostlina krátkými, hvzdnatými chlupy posetá, še-

doplsfnatá. Dolejší listy 5-, neb hoejší 3cetné. Lístky kli-

novité, na špici pilované, k dolejšku soužené, celokrajne,

na rubu árkované. Velmi nestálá co do velikosti, oby-

ejn 2— 3 p. zdélí, však i na 1 st. V písité pd,
v jehlinatých lesích. B. Dub. (P. vrna, W. et Gr; Pot.

íncana, Wim.) popelavá. P. cinerea. Chaix.

Rub listv plsnatý, však nikoli hvzdnat chlupatý. 17.

17! Listy 5etné •, lístky obvejité neb kopišCovité, s úzkým
celokrajným dolejškem

;
po kraji vyhrnuté, na rubu b-

loplstnaté, zpedu hluboce pilované, s odstávavými zuby,

na líci obyejn holé, však i šedoplsnaté. Prut dole le-

žící, vstávavý, pak pímý, nkdy ervenavý, 1 st. zvýší,

nahoe latnatý. V písité pd, u cest, pi zdech. Cn.

c. M. stíbrná ; stíbrník. P. argentea. L,

Listy 5etné; lístky kopisfovité , klínovité, na kraji

rovné, ploché, na rubu ídce pisfnaté, hluboce pilované,

zuby k pedu obrácené. Prut na dolejšku položený, kos-

mat plsnatý, už od zpoda vtvitý. Na suchých pahrb-

kách. Kv. (P. Wiemanniana. Giint. Pot. opaca, Krock.)

jVL Gntlierova. P. Gúntheri. Pohl.

18. Stopky po odkvtu pímé. Prut vstoupavý, chlupatý.

Listy 5— a 3etné; lístky klínovité, obdýlné, na špici

pilované, na žilách a po kraji dlouze chlupaté. Na su-

chých pahrbkách, kamenitých prostorách. Dub. M. jarní.

P. vrna. L.

Stopky po odkvtu v oblouk sehnuté. Prut obloukem

vstávavý, nitovitý, hust chlupatý. Listy 7— a 5 etné, po

obou stranách dlouhými, odstávavými chlupy odné. Lístky

kopovit klínovité, hluboce vezan pilované, na špici

ufaté neb vtlaené. Na suchých pahrbkách ; Kv. M. tmavá.

P. opaca. L,

Pozn, Mochna rozevená. Prut vztýený; žádných pla-

zivých prutv. Listy po obou stranách zelené, a jakož

i prut a apíky dlouze chlupaté. Kalich kratší než lupe-

ny. V Slezsku, na Morav, v Uhích, na Mate.

P. patula.
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425. Rubus. Brombeere. Malinih.

Kalich tém plochý, stálý, jednoadý. Semeníky
etné na homol ovitém, houbovitém lžku v malinu

spojené. XII. 5.

1. Prut bylinuý. 2.

Ke. 3.

2. Listy Setné ; lístky roulovite špiaté, vezan zubaté.

Výhonky plazivé ; kvtní pruty tup hranaté. Výška

Va— 1 ^^^' Kvty malé; lupeny cárkovité. Mah'na er-
vená, píjemn zákyslá ze 3— 4 znan velikých zrn

složená. V lesích na kamenitých vrších. Kv. n. M. skalní.

R. saxatalis. L,

Prut jednoduchý 21islý, Ikvtý; 2— 4 p. zvýší. Listy

okrouhlé, slezinité, asnaté, plitce lalonaté. Kvt veliký, bílý.

Maliny veliké, ervené. V rašelinné pd, na bažinných,

horních lukách, na Krkonoších. Kv. Cn. M. nízký.

R. Chamaemorus. L»

3. Ke bezžlázný. Výstelky nejvíce hranaté, ostnité, chlu-

paté, zídka žláznaté. 4.

Ke žláznatý. Výstelky obyejn oblé, neb málo hra-

naté, šttinami, chlupy, žlázkami, ostny poseté; ostny

rozliné velikosti a podoby. 6.

4. Lat rozkladitý, rozvláný. 5.

Lat obdýlný, úzký, s plsfnatými, zpt ostnitými stop-

kami. Výstelky holé, hranaté, s roztroušenými, tém
pímými ostny. Listy 5-, dolejší 3 etné, obbýln vejité,

špiaté, nepravideln pilované, slab srdité, na rubu

šedo- neb bloplstnaté
;

pozdji kožnaté. Pláíky bílé

neb ržové. Na suchých, výslunních lesních prostorách,

c. (Rubus fruticosus Smith.) M. kytkovitý.

R. thyrsoideus, Wim,
(i. cordifolius. Výstelky obyejn málo chlupaté a žláz-

naté. Listy široké, na rubu pýité neb kosmaté. Stopky

žláznaté. R. silesiacus. Weik.

y. apricus. Výstelky holé, kiv ostnité; listy široké,

krátce špiaté, srdité, zubaté. Lat jehlanitý, listnatý.

R, Grabovskii, Weih.

5. Výstelky obyejn chlupaté, hranaté, se silnými, trochu

skivenými ostny. Listy Setné; lístky pravideln vcjilé

22
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zakoníte, na líci holé, na rubu pýité neb šedokosmalé,

s ostnítými zuby. Stopky kosmalé, s menšími i vtšími

ostny. Lupeny okrouhlé, duté, ržové, zídka bílé. Na

výslunních lesních prostorách. n. c. M. obecný.

R. vulgaris. Weih.

a. viridis. Listy zelené, na rubu pýité; výstelky

holé, s tenkými ostny. R. vulgaris. Weih,

(i. mollis. Listy na rubu šedo- neb bloplstnaté; vý-

stelky chlupaté i kosmaté, beze žlázek.

R, villicaulis W. et Gr.

y. glandulosus. Listy na rubu šedo- neb bloplstnaté.

Výstelky, stopky a kalichy žláznaté. (R. villicaulis d. W.
et Gr.) R, Radula. Weih.

Výstelky holé, hranaté, s roztracenými, kivými, ko-

povitými ostny. Prut vždy holý, obyejn ervený. Listy

5etné; lístky vejit piokrouhlé, na dýl žilek asené,

na líci holé, na rubu útle chlupaté neb aksamitové, zelené,

silné pilované. Lat rozvlacitý, málo ostnitý. Plátky pi-
okrouhlé, pletní neb bílé. Maliny krvav erné, lesklé, pi-
tvrdlé, sladce kyselé. Pi plotech, v houštích. Cn. Cc. M.

ostružník; Ostruží. R. fruticosus. L.

6. Výstelky hranaté, slab poprášené , s roztroušenými

chlupy a šídlovitými ostny. Listy 3- neb 5 etné, pi-
okrouhlé, krátce špiaté ; boní sedavé, vezan zubaté,

široké, na rubu obyejn sivozelené, aksamitové. Lat

chocholinafý ; stopky chlupaté i plsfnaté. Plátky okrouhlé,

bíjé, široké, svými kraji se vespolek dotýkající. Maliny

erné, nepoprášené. V plotech, na hrázích, ve vlhkých

houštích. n. Srp. M. hajwí. R. nemorosus. Hayne.

§. grandiflorus. Koruny veliké; kališní cípy listovité,

prodloužené.

y. ferox. Výstelky s mnohými a rozHcnými ostny.

Stopky s odslávavými jehlicemi a žláznatými chloupky.

8. tomentosus. Listy na rubu bloplstnaté.

Výstelky oblé, neb slab hranaté. 7.

7. Listy 3cetné. 8.

Listy 3-5etné. 9.

8. Plátky obdýlné, vykroužcné. Maliny modrocerné, siv

poprášené. Výslielky tenké, oblé, do Šeda poprášené: listy
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routOYÍt vejité, útle špiaté zubaté, boní sedavé. Lat

cbudokvtý, roztroušený. V plotech, na hrázích, ve vlh-

kých houštích. Cn. Srp. M. šeromodrý. R. caesius. L.

Plátky vejité, bílé, veliké. Výstelky oblé, do Šeda po-
prášené, slab chlupaté , s šídiovitýnii, trochu kivými
ostny, jehlami , žlázkami. Listy jasn zelené, trojité, na

rubu nkdy slab sivozelené, eliptin odbdýlné, v náhlou

kopovitou špici prodloužené, s žilkami na rubu vystoup-

lými. Lat 4hranný, obdýlný; stopky hust žlázkami a jehlami,

ídce kivými ostny poseté , hoejší odstávavé, dolejší

vztýené odstávající. V lesích, pasekách. n. c. M. Bel-

ladrv. R. Bellardi. W. N.

9. Listy na rubu snhobílé, plsfnaté, široce vejité, spe-

rené, 3- neb 5 etné. Výstelky oblé, s širokými kivými
ostny; prut hndou, loupavou kozí pokrytý. Stopky

plsfnaté, bezostenné. Lupeny malé, obdýlné : maliny mkké,
ervené, nkdy i žluté. V pasekách. Kv. n. M. obecný;

ervené maliny. R. Idaeus. L.

Listy pýité neb chlupaté, zelené. 10.

10. Lat obdýlný, uvrchu pechýlený ; stopky plsfnaté a skrovn
jehlité. Pruty oblé, s kopovit šídlovitými, menšími i vt-
šími ostny, pímými jehlami, žlázami a chlupy. Listy 3-,

však i 5etné; lístky vejité, špiaté, malé, bledozelené.

Lupeny eliptiné, vykroužené. Na výslunních pahorkách,

v kamenitých lesích. n. c. M. Sleicherv.

R. Schleicheri. Weih.

fi. aciculatus. Stopky bezplstné, však jehlité a žláznat

chlupaté.

Lat vztýený, obdýlný neb pyramidální. 11.

11. Lupeny obdýlné, malé; maliny erné. Výstelky oblé

neb slab hranaté, chlupaté, s kopovit šídlovitými, pí-
mými, šikmými ostny, jehlami a žlázkami. Listy 3etné

neb prstovit 5etné, široce vejité, pýité; nejhoejší

listy pod latem na líci stopen žláznaté, tmavozelené.

Stopky plsCnaté, a jakož i kalichy ervenoernými žláz-

kami hust poseté, odstávavé. Lat veliký, hustokvtý,

a asto pro mnohé ervené jehly a žlázy hndoervený.

V lesích, pasekách, na horách. n. c. M. srstnatý.

R. hirtiis. W. luL

22 *
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Lupeny eliptiné, vykroiižené. Výstelky oblé neb slab
hranaté, se silnými, kopovite šídlovitými, vtšími i men-
šími ostny, jehlami, žlázami a nkterými chlupy, obyejn
ervené. Listy 5etne; lístky široce vejité, špiaté, na

líci holé, kožnaté, tém lesklé, tmavozelené. Lat jehla-

nitý, na dolejšku listnatý, s Sklanými aneb vej itými ne-
rozdlenými lístky. Stopky odstávavé, kosmaté, se žláz-

kami, jehlami a šttinami. V lesích, pasekách, na horáchw

n. c. M. Kóhlerv. R, Kóhleri. Weihe et Nees.

426. Tormentilla. Nátrznik.

Kalich plochý, Sklaný aneb 4klaný, s 4 menšími
cípy; koruna 4-5Iupenná. Lžko suché. Listy 3-5etné.
XIL 5.

Prut ležící, plazivý, koenivý, nifovitý, tenký, ^jz— i

sir. zdélí. Lístky jednotlivé, neb 3 — 5etné, obdýlné,

na špici pilované. Palisty kopovite, nerozdlené, neb

2— Sklané. Lupeny zlatožluté, vetší než u následujícího.

Nažky svraštlé. V hájích, lesích. n. c. (Potent. ne-

moralis. Nestler.) N. lezavý. T. reptans. L.

Prut vztýený neb vstoupávý. Listy S etné, prutní se-

davé. Palisty prstovit vezané. Stopky jednotlivé, úžla-

biní. Koen ztlustlý, uzlíte kivý, zvenku hndý, uvnit

ervenobílý. Na lukách, v lesích, houštích. n. Srp.

(Potent. Tormentilla, Schránit.) N. pímý. T. erecta, L,

427. Waldsteinia. Žlutenec,

Kalich lOklaný, cípy stídav menší. Koruna 51u-

penná; 2 obvejité nažky. XIL 2.

Koen ernohndý, plazivý. Prut šikmý neb vztýený,

pres Y2 s^^- 2'' výší. Koenní listy dlouze apíkaté, ledvi-

nité, 5laloné, po obou stranách chlupaté; laloky opt
vezané

;
prutní nemnohé , krátce apíkaté , odstávavé,

Slaloné, vždy menší. Prut 2vtvý; jedna vtev ledva

1 p. zdélí, 1 lista, Ikvtá, druhá obyejn 2listá, Skvti.

Kališní cípy odstávavé, chlupaté. Plátky žluté, lesklé^

delší kalicha, celé neb vykroužené. Na stinných vrších y

okolo Budína, Ptikostel. Dub. Kv. Ž. kuklíkový.

W. geoides. W.
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99. Spiraeaceae. Tavolníkovité.

428. Spiraca. Geishart. TavoJnik.

• Kalich Sklaný ; koruna Slupenná ; 3—5 mchýro-
vilých, 2—6 semenných tobolek, s tolikerými nl-
kami. XII. 5.

1. Bylina. 2.

Ke. 4.

2. Listy 2— 3krát spcené; lístky vejit obdýlné, vezan
zubaté; žádných palistv. Lat z klasovilých vtvi složený.

Prut dole tém devnatý, 3—4 st. zvýší. Koruny žluto-

bílé. Samí a samicí kvty rfizné. Ve vlhkých lesích, na

behách ek, potokv. n. c. T. udatný. S. Aruncus. L.

Listy jednoduše speené, s palisty. Kvtenství vrcho-

linaté. 3.

3. Listy petržené speené; lístky obdýlné, vezan pilo-

vané neb. protisené. Prut pímý, jednoduchý, 1—2 st.

zvýší. Chocholík. Plátky bílé, nkdy naervenalé. Seme-
níky rovné, útle chlupaté. Bambuliny vonné, jedlé. Na
lukách, mezích. Cn. Cc. T. tužebník. S. Filipendula. L.

Listy petržené speené ; lístky ovální, pilované, ne-

rozdlené konení 3- Slaloný, Prut hranatý, jednoduchý,

2— 4 st. zvýší. Jedny stopky nad ostatní prodloužené,

opt menší chocholíky nesoucí. Kvty bílé. Semeníky

holé, srpovité. Ve vlhkých houštích, na behách rybníkv

rek. n. C. T. jilmový. S. Ulmaria. L.

4. Kvty rflžové neb píelní v koneních hustých hroznech

skupené. Listy obdýlné kopovité, nestejn pilované, holé.

Prut 4—5 si. zvýší; vtve vztyené, žlutohndé. Na

plotech, v houštích. n. c. T. vrbolistý.

S. salicifolia, L,

Kvty obyejn bílé. 5.

5. Listy oste, tém dvojnásob pilované, vejité i kopo-

vité, 2 p. zdélí 1'/^ zšíí, na dolejšku široce zaokrou-

hlené, ku špici súžené; epík Y4 P* zdclí. Chocholík ko-

není, ješt jednou tak veliký jako pi Sp. oblongifolia.

Výšk^ 4-5 st., vtve šedohndé. V Uhích. Kv. n.
(Sp. chamaedryfolia, Schni.) T. jilmolistý.

.S. ulmifolia. Scap.
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Listy na špici vezan zubaté, neb tup pilované,

ostatn celé. (5.

6. Listy obyejn celokrajné, aneb málo na špici zubaté,

vejcité, špiaté, kosmat šedé, obzvlášt na rubu hedba-

vit chlupaté, krátce rapíkaté. Stopky kosmaté. Chocho-
líky konení na boních vtvích, stopené. Kališní cípy

odstávavé, trochu tupé. Koruny bílé, malé^ plátky tro-

chu vykroužené. Tobolky trochu kosmaté. Prut pímý
neb vstoupavý, zllouští brka, zvýší 1—3 st., hndý.
Na nejvyšších vápenitých skalách ; v Chorvatsku. Kv.

T. šedý. S. cana. W. Kit.

Listy na špici vezané, holé, hladké neb pýité, 7.

7. Chocholíhy úžlabiné, sedavé ; kvty bílé. Listy obvej-

cité, tupé, na špici nestejn tup zubaté, Snásobn žil-

naté, hladké, k dolejšku siížené, Y^ p. zdélí. Výška
4— 5 si. V Uhích. Kv. T. uherský. S. obovata*

Chocholíky stopené. 8.

8. Vtve jasn hndé, jako i puky. Ke okrouhlý, velmi

vtvitý, 3— 5 si. zvýší. Listy 1 Vg p. zdélí, 1^/4 zšíí,

k dolejšku klinovité, po kraji celé, na špici [široké,

.5—7zubé neb vezané. Rapík 2 p. zdélí. Kvty bílé. To-
bolky pýité. V Uhích. Kv. n. (Spiraea media.) T. si-

biský. S. chamaedryfolia.

Vtve šedo- neb tmavohndé. 9.

9. Listy obdýln kopovité, špiaté, na špici vezan zu-

baté, nokdy i celokrajné, pýité, v starob tém holé,

brvité, 1— 1 ^2 p. zdélí. Ke 6—7 st. zvýší ; vtve
šedohndé. Kališní trubka delší než cípy. Kvty bílé,

menší než pi pedešlém. Cnlky posléz vodorovn od-

stávavé. V Uhích. Kv. n. T. obdýlnoHstý.

S. oblongifolia. W. Kit,

Listy obvejité, špiaté, Sžilné, od prostedu ku špici

krátce a nepravideln jednoduše zubaté, šedozelené. Prut

4— 5 st. zvýší; vtve tmavohndé. Chocholík shlouený,

stopený. Kvty bílé, zvící pedešlého. V Uhích. Kv.

T. vrubovaná. S. crenata.



Totenovité. 511

100. Sanguisorbeae. Totenovité.

429. Akhcmilhi. Sinán. Kontryhel.

Kalich zvonitý. 4klap.ý, s 4 menšími cípy ; 4 ty-

inky mezi cípy. nelka z hoku cnt^jící. Blizna hla-

vatá ; 1 nažka. Listy okrouhlé, lalocnaté. Kvéty ma-
lé, zelené, v chocholíkii. IV. 1 . Husínožka ; Pivrátník.

1. Listy prstovité, 7cetné, kopovit palikovitc, tupé, na

rubu hedbávité. Palístky brunátné. Kvty tém peslenaté.

Na vyšších Alpách rakouských, štýrských , korutanských.

n. Srp. K. horní. A. alpina.

Listy ledvinité, 7— 91aloné. 2.

2. Laloky listv dokola pilované, tetinu listu dosahující;

listy apíkaté, na dolejšku apíku 2 srostlé, pilované pa-

listy; choboty lalokv listních špiaté. Listy zelenožluté,

í poátku asuaté. Prut ležící, pak vstoiipavý. Na vlhkých

bažinných lukách, na vrchách. Kv. n. K. obyejný.

A. vulgaris. L.

a. glabrata. Rostlina tém holá a tmavozelená.

^. pubescens. Docela pýritá a žlutozelená.

'/. subsericea. Listy dlouhými hedbávitými chlupy odné.

Laloky svrchu pilované , dole celokrajné
,

polovici

listv obsahující. Choboty lalok Vykroužené. Prut více

pímý, 1 st. zdélí. Rostlina holá, tmavozelená. V úva-

lech a propastech krkonošských. c. K. klaný.

A. fissa. Schum.

430, Aphanes. Ohmkraut. ISepatrnec.

Kalich zvonitý, 4klaný, s 4malými aneb nepatr-

nými listeny mezi cípy. nlka boní. Blizna hlavatá,

1 nažka. IV. 2.

Listy na dolejšku klínovité, prstnaté. Sklané , hedbá-

vité chlupaté, šedé. Prut 1 — 3 p. zdélí, polomený neb

šikmo vstávavý. Kvty sklubené v lížlabikách. Palisty kos-

maté a brvité. Na suchých písitých rolích. Cn. Cc.

(Alchemilla Aphanes. W.) N. rolní. A. arvensis. L.

431. Poteriu7n, Decherblnme. Krvavec.

Kalich 4 dílný; na dolejšku trubky 2—3 listeny;

20—30 tyinek, nlka konení; blizna šlétcovitá

;
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2—3nažky, v ztvrdlém kalichu. Kvty v hlavách;

listy speené. XXI. 8. Zelenolilavek.

Prut vslávavý neb vztýený, 1—2 st. zvýší. Listy

speené, nejamé ; lístky priokrouhlé, hrub pilované,

jasn neb vodozelené. Kalich zelenav nachový, trubka

v cas zralostí tvrdá, se 4 tupými uhly. Blizna nachoer-
vená. Dole samci a obojaké, na hoe samicí kvty. Na

v v

suchých lukách, pahrbkách, v úvozech. Cn. Cc. K. obecný;

Zelenohlávek. P. Sanguisorba. L.

Prut hranatý, ješt jednou tak vysoký jak pedešlý.

Listy speené, 10— 13 jame; lístky kopovité, šedoze-

lené, nahé. Rapíky nahé, žlábkovité. Klasy hlavaté, více

eliptiné, kráteji stopecné a na konci prutu a vtví

v hrozen sestavené. Kalichy brvité, nahé. Nejhoejší kvty
v klase samicí, ostatní samí a obojaké. Na suchých pa-

žitech, v Biharské a Baraúanské stolici, v Baat. Kv. Cn.

K. uherský. P. polygamum, W, K.

432. Sanguisorba. Wiesenknopf. Toten.

Kališní trubka 4hranná ; kalich 4dílný s 3 listeny ; 4
tyinky. nlky konení. Blizna šttcovitá; 1—

2

nažky. Kvty v hlavách. Listy speené. IV. Krvavé
korní ; Baruška.

Klasy hlavaté, vejit obdýlné, ervenohndé. Kališní

cípy ervenohndé. Lístky stídavé, obdýlné, zubaté, pi-

lované. Palisty obyejn chybují. Rostlina štíhlá, nahoe
vtvitá, s dlouhými kvtními stopkami, výška do 3 st.

Na úrodných, trochu vlhkých lukách. c. Srp. T. lé-

kasky. S. officinalis. L.

433. Sihaldia. Zubatka.

Kalicji lOklaný ; koruna Sluperiná na kalichu umí-

stná. niky z boku semeníka, 5 semen. V. 5.

Obkiínovíté 3zubé lístky, chlupaté. Listy dlouzo rapíkaté,

Setné. Prut krátký. Koen erný. Kvty malé, žluté,

v ©kolikách. Kališní cípy stídav vtší. Zídka 10 n-
lek. Na vrcholech štýrských a korutanských Alp. Cc. Z.

položená. S. procnmbens.
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101. Pranaceae. Slívovité.

434. Amygdalus. Mandelhaum. Mandlotnik.

Kalich 5klaný. Peckovice suchá. Listy prost pilo-

vané. XII. 1.

Nejdolejší zuby listv a rapíky žláznaté. Kvty po 2
sedící ; lupeny vtší než kalich

;
pecka velmi tvrdá ; ka-

lišní trubka zvonitá. Horký, je ervenokvtý^ sladký b-
lokvtý. V chorvatských lesích divoce; u nás pstovaný.
B. Dub. M. obecný. A, communis. L.

Listy obvejile', na dolejšku stížené', proste', oste pi-,

lované, na dolejšku celokrajné. Kvty broskvocervené,

krátce stopacne', díve listu Ke 1—2 st. zvýší. U Mo-
stu, u Litavy, v teplejších krajích Uher. B. Dub* M.
krpivý. A. nana.

435. Persica. Ffirsich. Broskev.

Kalich 5klaný; koruna Slupenná. Peckovice dužná.
XII. 1. Beskyn.

Listy kopovite', dvojit pilované, beze žlázek. Kvty
obyejn jednotlivé. Pstovaná. B. obecná,

P. vulgaris. MUL

436. Prumis. Pflaumenbaum. Slíva.

Kalich 5klaný ; 5 lupenv
; plod slíva dužná s oby-

ejn hladkou peckou. Koruny vtším dílem bílé.

XIL 1. Slíva; švestka; trnka atd.

1. Stopky hroznité neb chocholinaté. 2.

Stopky 1 kvte, neb po 2, v okolíkách sestavené. 3.

2. Kvty v obdýlných visutých hroznech. Rapíky 2 žláz-

karai obsazené. Listy elipticné, pilované, mkké, trochu

drsné ili svraštlé. Kvty vonné, však marnivé. Pecko-

,vice erná; pecka drsná. Ke a strom asto vysoký.

Ve vlhkých lesích. Kv. Stemcha. P. Padus. L,

Chocholiky 6— 12kvté. Plod ervený, pak erný. Listy

vejité, s prodlouženou špicí, na dolejšku trochu srdité,

na líci trochu lesklé. Ker 6— 10 st. zvýší, s hndými
vtvemi a bílými bradavicemi. Na skalnatých pahorkách.

B. Dub. S. skalní; turecká više. P. Mahaleb.

3. Kvty ve 2— Skvtých okolíkách, dlouze stopené. Listy
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v as rašení osobitné, podýl asnaté. Plod hladký, nc-

poprášený. 4.

Kvty po 1 — 2, králce stopetné. Listy pi vyrážení

svinuté', jedno druhé ovinující. 5.

4. Ropík 2 žlázkami obsazený. Listy trochu svraštlé, na

rubu p5'ité; šupiny pukv bezlisté. Plod teše erná,

žlutá neb ervená (Blice, ernice, Uherské atd.). V le-

sích, i pstovaný a šlechtný. Dub. Kv. Teše; Steša;
Ptánice, P. Avium, L.

v

Rapíky beze žlázek. Listy holé, hladké, tém kožnaté.

Vnitní šupiny kvtního puku vyvinují se v dokonalé listy.

Strom s visutými ratolestmi. Pstovaný i zdivoelý. Kv,

Više; višák^ hanirla. P. Cerasus. L.

Poznám. Ryslák liší se svým krpivým zrslem nko-
lika stevícv. Listy obvejité a piokrouhle tupé, holé,

žláznat pilované, obdýlné, '/-""% P- zdélí. Plod erno-
ervený, zvící hrachu. Okolíky sedavé. Ke po zemi pla-

zivý, v zahradách však 5—6 st. zvýší. V Trenanské

stohci. Kv. P. Chamaecerasus. Jacq.

5. Stopka krátká, z puku nevynikající. Plod nepoprášený,

aksamitový. Listy tém srdité. Pstovaný ; Dub. Meruka

;

Marulka ; Maihulák. P. Armeniaca. L.

Stopka delší. Plod hladký, poprášený. 6.

€. Stopka holá. Ratolesti pýrité, asto v bezlisté, trnité

špice vycházející. Listy eliptiné. Plod kulatý, vztýený,

modroerný, trpký. Ke. Dub. Kvt. S. planá. Trnka.

P. spinosa. L,

Stopka pýitá. Plody odvislé. 7.

7. Plod okrouhlý. Vtve krátkým aksamitovým pápeím
pokryté, i holé. Listy vejité. Trnky okrouhlé, tmavo-

fialové, 2— 3krát vtší než plané. Kvty po 2, bílé;

stopky pýité. Pstovaný i zdivoelý. Dub. Kv. Prcavka;

švestka; ranky; sralky; okruhliky; sliveky, s mnohými
odrdami. P. insiiitia. L.

Trnky obdýlné, poprášené. Vtve holé. Puky 2kvté;
stopky pýité. Listy eliptiné. Kvt nazelenalý, vodobílý.

Ve mnohých odrdách pstovaný. Kv. Slíva; karlátka;

švestky; trnky; atd. P. domestica. L.
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102. Pomaceae. Jabloovité.

437. Aronia. Felsenbirnlaum. Muchovmk.

Plod 3— 5pouzdrý
^
pouzdra do polovice rozdlená,

2seiiienná. XII. 3.

Listy tém okrouhlé, eliptiné, išpicaté, na rubu py-
rite, pilované, 1 p. zdélí , na lici tmavozeleflé, v stáí

holé. Kvty hroznaté. Lupeny kopovit klinovité, úzké,

dlouhé, tupé, špinavobílé, vonné, na dolení stran kosraaté.

Kališní cípy ervené , holé. Stopky a semeníky tém
kosmaté. Plot ernomodrý ,

6— lOpouzdrý. 6— lOse-

menný. Ke 4— 6 st. zvýší; puky 4hranaé. Na kameni-

tých pahrbkách, v Rakousích; ve Vesprýmské, Trencanské

stol. Dub. Kv. (Mespillus Amelanchier, L. Prunus Ame-
lanchier). M. okrouhlolistý. A. rotundifolia. Pers.

438. Cotoneaster. Zwergmispel. skalník.

Semeník 2—5pouzdrý, 4—lOsemenný \ pecky jen^

zvenku dužn\m kalichem ovinuté. XIL 2.

1. Ke vysoký neb strom 12— 25 st. zvýší. Listy lalo-

nat chobotnaté, pilované, na dolejšku uEaté, tém kli-

novité, na rubu kosmat šedozelené; apíky, žilky listfiv,

listeny, palisty, stopky a kalichy v stái zervenají. Pa-

listy obdýln kopovité, oste pilované. Kalichy kosmaté;

kvty bílé, konení, v malých chocholíkách
;
plody erné

:

5 nlek. V Chorvatsku , Slavonsku , Sremsku , Uhích,

na dunajských a považských výspách. Kv. (Mespillus nigra,

W. Kit.) S. erný. C. niger. L.

' Ke nízký, 3— 5 st. zvýší. 2.

2. Plod malvinatý, ervený, zvící hrachu. Plátky vztý-

ené, ržové; kvty po 3—4. Listy eliptin piokrouhlé,

na rubu bloplsfnaté, na líci tmavozelené, útle špiaté.

Kalichy holé. Stopky pýité, s ovocem pevislým; 2—

3

nlky. Na výslunních a kamenitých pahrbkách, v lesích.

Kv. n. (Mesp. Coteneaster, L.) S. gdoulový.

C. rulgaris. Lindl,

Plod vtší, šarlatový, plsCuatý, jakož i stopky, 4—5-

semenný. Listy okrouhlejší, celokrajné, na vrchu pýité,

na rubu plsCnaté. Ke 3— 4 st. zvýší; vtviky a letní
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výstelky delší. Na vápenitých skalách, v Blehradské,

Vesprýmské stolici, v Banát. n. c. S. šarlatový.

C. coccineus. W. K.

439. Crataegus, Weissdorn. Hloh.

Semeník 2—5pouzdrý, 4—lOsemenný; plod hlo-

hyn u vrchu stažená, ervená, dužnatá. XII. 2. Hlo-

áinky; hložinky.

Obyejn 2 cnlky , 2 zrna v plodu. Stopky hole';

kalichy hladké', málo žláznate' ; kvty bíle', v malých cho-

cholíkách. Palisty úzké, árkovit kopovité, žláznate zu-

baté, odpadavé. Listy krátce Slaloné, tupé, dvojit pilo-

vané, holé. V houštích. Plod : Hlohyn ervená, mounatá.
Kv. Cn. (Mespil. Oxyacantha, Sm. H). tvrdý.

C. Oxyacantha. L.

Obyejn 1 nlka, 1 zrno. Stopky kosmaté; kalichy

tém pýité, cípy vyvrácené, k trubce piléhavé, dlouze

špiaté; kvty bílé, vonné, v okolíkách. Listy hloubji

Sklanné, špiaté, pilované, holé. V houštích. Plod kula-

tjší. (Mesp. monogyna, Sm.) H. jednoženský.

C. monogyna. Ehrh.

440. Cydonia. Quittenbaum. Gdoule.

Kalich 5klaný, listovi tý, 5 lupen; jablko 5pouzdré;

pouzdra mnohosemenná. XIL 5. Gutny; Kutna.

Listy celokrajné, vejité , na rubu plstnaté. Kvty
jednotlivé, na bloplsfnatych stopkách; plátky erveno-

' bílé. Ke neb strom. Kališní cípy prodloužené. Pstovaná

neb divoká; v houštích, plotech, pi potocích. Dub. Kv.

(Pyrus Cydonia. L.) G. obecná, C. vulgaris. Pers.

441. Mespilus. Mispel. Mišpule.

Kalich 5klanýj 5 lupcnv. Plod s 2-5 jádry. XIL
2. Nešpule.

Listy kopovité, na rubu plsfnaté, krátce apíkaté, 5 p.

zdélí, 2 zšíí, po kraji rozvláíte zubaté neb celé. Kvty
bílé, jednotlivé, krátce stopené; plátky na špici vrubo-

vané. Kališní cípy delší než koruna. Plod mišpule dužná,

zvící vlaského oechu. V llhích, divoce. Kv. M. domácí.

M. germanica.
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Lisly vejcité, špiat zubalé, holé, apíkaté, 2 p. zdélí,

zšíí. Okolík rozšíený. Kvty ržobílé; lupeny vztýené.

Kališní cípy kratší než trubka. Obyejn 2 nlky. Plod

žlutoervený, pozdji erný, vlnatý. V Uhích; na Ta-

trách. Cn. M. nízká. M. ChamaemespUus.

442. Pyrus. Birnbaum. Hruška.

Semeník 2—5 pouzdry, 4—lOsemen^J; plod 2—

5

pouzde jablko. Pouzdra mázditou kožkou neb per-

gamenem potažená, 2semenná, asto dovnit oteve-
ná. XII. 4.

1. Listy jednoduché. 2.

Listy speené. Viz Sorbus.

2. Listy mén více vezané, neb dvojit pilované. 3.

Listy nerozdlené, celokrajné, neb jednoduše pilované,

neb vrubované. 4.

3. Ker trnitý. Listy Sklané. Viz Crataegus.

Ke neb strom beztrný. Viz Sorbus.

4. Kvty jednotlivé. Lupeny piokrouhlé. 5.

Kvty v chocholíkách. 7.

5. Cnlka holá. 6.

Cnlka na dolejšku vlnitá. Kališní cípy listovité, pro-

dloužené. Viz Cydonia.

6. Kališní cípy listovité, daleko pes korunu njící. Viz

Mespilus.

Kališní cípy pes kvt nesáhající. 8.

7. Plátky kopovit klínovité ,
4—5krát delší než širší.

Viz Aronia.

Plátky piokrouhlé. 8.

8. Malé kvty v chudokvtých chocholíkách; nkdy je-

dnotlivé. Listy celokrajné, na rubu plstnaté. Viz Co-

toneaster.

Kvty okázalé; 5 nlek. 9.

9. Listy vejit elipliné, tupé, na špici trochu pilované,,

na rubu plsCnaté, asto celokrajné, i na líci trochu chlu-

paté, 2 p. zdélí. Kvty v chocholíkách, vonné. Kalich

velmi plsCnatý. Strom menší než u plané hrušky; ovOce

podobnjší jablku než hrušce. Ve vinicích, v lesích. Kv»

H. snžní, P. nivalis. Jacq.
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Listy vejcit obdýlné , obyejn holé; kalichy více

mén plsCnaté.

Stromy. 10.

10. Cnlky na dolejšku volné. Kvty v chocholíkách. Plátky

priokrouhlé, duté, bílé. Plod hruška, okrouhlá neb

na dolejšku súžená, prodloužená. Listy vejcité, útle pilo-

vané. Rapiky zdélí listv. V lesích a v mnohých odr-
dách pstovaná a šlechtná. Kv. H. obecná.

P. communis. L.

a. glabra. Listy, stopky, kalichy útlé pavucinaté, vlnaté,

posléz holé.

^. tomentosa. Listy, stopky, kalichy s trvanlivou vlna-

tou plstí.

Cnlky na dolejšku srostlé. Kvty v chocholíkách.

Plátky duté
,

priokrouhlé , bílé neb cervenavé aneb

uvnit bílé, zevnit cervenavé. Plod jablko kul i té, u stop-

ky prohlubené. Listy široce vejcité, nkdy kožnaté, tup
pilované. apiky z polovice listv dlouhé. V lesích, a

pstovaná v mnohých odrdách. Kv. Jablo. P. Malus. L.

a. glabra. Listy a kalichy holé.

/9. tomentosa. Kalichy a listy na rubu plsCnaté.

443. Sorbus. Eberesche. Jeáb.

Semeník ópouzdrý, lOsemený. Plod malvice neb
jeabinka s pouzdry tenko mázditými , 1—Ssemenná.
XII. 3.

1. Listy sperené. 2.

Listy jednoduché. 4.

2. Listy na líci pýité, na rubu jako i stopky a plody

vlnat plsnaté. Plody okrouhlé, podobné plodu následu-

jícího, však menší. U prosted mezi S, domestica a Au-
cuparia. Na lesnatých vrchách; vUhích, Cechách. Kv. J.

vlnitý. P. lanuginosa. W. Kit. •

Listy mén pýité, aneb holé. 3.

3. Plod oskeruše hruškovitá, žlutocervenavá, zvící plané

hrušky. Kvty bílé v mnohokolicném hroznu. Lístky té-m stejné, pilované, na líci svraštle žilnaté, na rubu tro-

chu kosmaté, blavé, po 13—15. Rapík pýitý. Letní

výstelky blochlupé. V lesích , vinicích
;

pstovaný.

Kv. (Pyrus domestica, Smith.) Oskeruše. S, domestica.
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Plod jeabinka, ervená, zvící hrachu neb vetší. Kvty -^

bílé, vrcholinaté. Lístky na líci hote', na rubu plsfnaté,

asto i hole', c-bdýlné, špiat pilované. Pupeny listv

tlusté, plsfnaté. Rapík pýritý. V lesích. Kv. Cn. J. ptaí,

obyejný jeáb. S. Aucuparia. L.

4. Listy na rubu holé, asi Tlaloné, laloky špiaté, pilo-

vané, dolejší rozevené. Kvty vrcholiné, bílé. Plod bra-

kyn, brainka eliptiná, hndá, šedožlut kropená. Strom

asto vysoký. V lesích. Kv. (Pyius torminalis W.).

Brak. S. torminalis. Crantz,

Listy na rubu bloplsfnaté. 5. ,

5. Listy na rubu plsfnaté, pilované, vezan lalonalé, vej-

ité, obdýlné, pes 4 p. zdélí, 2—2^2 zšíí. Vrcholíky

mnohokvté, ploché. Jerabiny tém kulaté. V lesích. Kv.

(Craegus Aria, /?, suecica. Pyrus intermedia. W.) J. pro-

stední. 5. intermedia.

Listy na rubu šedoplsfnaté, dvojpilované, neb slab

lalouaté, vejit obdýlné, pes 3 p. zdélí, 2^2 zšíí,

rapík 1 p. zdélí. Kvéty vrcholiné, LíIé. Plod mukyn,
eliptiné, ervenomouné. Stopky hust plsfnaté. Ke 3— 6

str. zvýší, asto však i vyšší. Na lesnatých vrchách. Kv.

(Crataegus Aria, L. Pyrus Aria, W.) Muk.

S. Aria. Crantz,

103. Papilionaceae. Motýlovité.

444. Anthyllis. Wundklee. Úronik.

Kalich válcovitý, krátce 5zubý, na plodu zavený.
Plátky tém stejn dlouhé. Tyinky k vrchu roz-
cházivé. XVIL 3. roka.

Listy speené; lístky nestejné, na rubu chlupaté neb

kosmaté, konení mnohem vtší, obdýlný. Kvty citro- •

nové^ v dvojité konení hlav ; hlava prstnat rozdleným

listenem podepená. Prut z oblounatého dolejška vztý-

ený, 1 st. zvýší. Na suchých pahrbkách. n. c. Ú.

lékaský. A. Vulneraria. L.

Listy speené ; lístky stejné, vejité kopovité, hedbá-

vit chlupaté, konerá málo vtší. Kvty v dvojitých hla-

vách. Koruny šikmé, tmavonachové, nikoli delší než li-
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steny. Pavézka ku stran obrácená. Prut Y^ ^^^' zvýší,

jednoduchý, ležící. Na luních pahrbkách; v Rakousích,

Chorvatsku. Kv. n. Ú. chlumní. A. montana. L.

á^5. AstragaJus. Ddrenschoie. Kozinec.

Koruna s tupým kýlem. Lusk pioblý, válcovitý

neb vejitý ; dolejší dovnit vstoený, celou neb pl
stny psobící, proto lusk pólo neb cele 2pouzdrý.
XVII. 3. Vlí hrách.

1. Kvty tém bezstopené, žluté, rovno z koene
s listy vyrostlé. Lusk vejitý, kosmatý, jako i listy. List

pídí dlouhý, s erveným apíkem ; lístky po* 21— 23,

obdýlné, tupé. Kalich bakovítý, blozelený, pýitý. Na
pasekách, suchých pahrbkách; v Uhrích, echách. Kv:

Cn. K. bezprutý. • A, exscapus. L.

Klasy neb hrozny stopené. 2.

2. Lusk v oblouk zkivený, zkroucený, pýitý, mázditý,

Kvty v stopených hroznech shluené; stopky velmi

krátké v úžlabikách listfiv. Lístky obvejité, vykroužené.

Rostlina ležící, pýitá, dle rozdílnosti pdy též rozdílná

nkdy práv bezprutá. V Baat, na slatinách, písených
pastvách. Kv. Cn. K. stoený. A. contortuplicatas.

Udané známky se neshodují. 3.

3. Kvty žluté. 4.

Kvty modré neb ervenonachové. 7.

Kvty bílé. Lusky polovejité, dlouze špiaté, stlaené,

Shranné, zpt vyvrácené, pýrité, na dolejšku s prohlu-

beným dftlkem, tém srdité. Lístky árkovité, na do-

lejšku súžené, Sjamé. Hlavy tém sedavé. Rostlina po-
ložená. V Halii na mezích rolních. c. (Glaux minima.)

K. položený. A. Epiglottis.

4. Prut vztýený. 5.

Prut položený. 6.

5. Prut, listy, stopky a kalichy ernými, krátkými, pitla-

enými šttinami poseté, drsné. Lístky árkovit kopo-

vité. Klasy stopené; kvtní stopky delší listv , vztý-

ené pímé. Lusky obdýln kopo vité, 3hranné; kvty
žlutobílé neb jasn žlutozelené. Na lukách; v Uhích
u Nezideru ; Kv. n. (A. chloranthus, Pall.) K. drsný.,

A. asper.
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Celá rostlina dlouhými , bílými chlupy posetá. Listy

zdélí pídi, 15— ISjamé. Listy celokrajne', dlouze kon-
ité. Hlavy kulaté, stopené. Kvtní stopky velmi dlouhé.

Koruna žlutá. Na suchých písitých pahrbkách ; v Sa-

bolcské , Báské stol., v Banáte, okolo Tokaje. c. K.

uherský. A. pannonicus. Schult.

6. Lusk holý , oblounatý , tém Shranný. Stopky kratší

listv. Koruny špinavé, bledožluté. Palisty svobodné,

ovální a špiaté. Listy 5—Cjamé. Listy vejité. Prut

do 3 st. zdélí, vtvitý, tlustý, asto cervenavý. Rostlina

holá, ležící Na suchých pahorkách, chluraních lukách,

lesních prostorách. Cn. Srp. K. sladký. A. glycyphyllos.L.

Lusk chlupatý, pioblý, nadmutý, tém sedavý
,

poz-

dji erný. Koruny bložluté. Hoejší palisty srostlé,

listm vstícní. Listy 8— 12jamé. Lístky ovální, ostno-

špiaté. Kalichy ernými šttinami poseté. Kvty v hla-

vatých klasech. Prut nejvíce 3— 4 st. zdélí, v houštích

vstávavý. Rostlina chlupatá , rozložená. Na kenatých
hrázích, pahrbkách. Cn. Cc, cizrnovitý. A. Cicer. L.

7. Prut vstoupavý. 8.

Prut rozložený. 9.

8. Rostlina holá
;

prut brázdný. Lístky 8—9jamé, ár-
kovit kopovité , holé. Palisty kopovité. Hrozny delší

listv, volné. Kvtní stopky pímo vztýené, 3krát delší

než listy. Kvítky malé, fialové; kalich krátký. Lusky

obdýlné, vztýené, Shranné, 1 pouzde. Na pastvách; v

Uhích, u Nezideru. Cn. Srp. (Astrag-. Leptostachys.)

K. brázdný. A. sulcatus.

Rostlina krovnatá, pídi dlouhá; vtve bylinné 1
'/^ st.

zdélí. Lístky obyejn 6jamé, árkovit kopovité, sivoze-

lené. Hrozny klasovité , dlouhé. Kvty fialové , tém
sedavé. Lusky obdýlné, 3hranné. Na pasinkách ; v Uhích

:

n. c. K. prutnatý. A. vivfjatus.

9. Lusk árkovitý, neb úzce obdýlný. 10.

Lusk oblý, vejitý neb nadmutý. 11.

10. Kídla koruny nerozdlená. Lusk uvnit kalicha sto-

pený. Hoejší palisty srostlé , listm vstícní. Listy

3— 4jamé; listy árkovitc, tupé. Kvty v 4— Skvlých
hroznech. Koruny bledofialové. Prut ležící, prostý neb

(22)
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od dola vtvitý. V písité pd ; v Halii. Co. K. pí-

sený. A^ arenarius. L,

Kídla 2iílaná. Lusk Shranný , kopovitý , odvislý, ne-

stopený, malý. Lístky 7— 8jamé , árkovité , vykrou-

žené, ufaté. Hrozny stopené, delší listv. Koruny jas-

n nachové, modravé a blavé. Prut do kola rozložený.

Ki^ídla na dolejšku s pívsky. Na lukách : v Morav,
Uhrích. Kv. Cn. (A. dichopterus, Pall.) K. rakouský.

A. austriacns. Cn.

11. Listy 5jamé ; lístky eliptiné, tupé, chlupaté. Klasy

hlavaté, 8— 12kvté. Kalichy nachové, blo- a crno-
chlupé, nadmuté. Lusky obdýln vejité, chlupaté, nad-

muté. Rostlina tém kenatá, rozložená, šedozelená

j

pruty ledva pí.di zdélí, s bíoplsfnatými vtvemi. Níi

suchých , vápenných vrchách , okolo Budína. Kv. Cn.

(Astragalus albidus, Willd.) K. mchýnatý. A. vesicarius. L.

Listy 8—lOjamé ; lístky eliptiné, dolejší vykroužené.

Hoejší palisty srostlé , listm vstícní. Klasy hlavaté,

ovální, skupené, dlouze stopené. Kalichy bílými a hn-
dými chlupy poseté. Luskv oblé, vejité. v kalichu sto-

pené , vztýené , chlupaté. Koruny modré, na dolejškn

slamožluté. Rostlina chlupatá, rozložená; pruty '/^ s*^'

zvýší, Shranné. Na písitých píkopech ; v Slezsku , Ce-

chách. Kv. n. K. jazykovitý. A. HypoglotHs. L.

446. Cicer. Kichern. Cizrnik.

Kalich 5dílný, zdélí koruny ; 4 hoejší lupeny na

pavézce ležící. Lusk nadmutý, 2semenný. XVII. 3.

Cicer ; cicerka ; cizrna.

Stopky 1 kvte; kvty bílé, bloervenavé. Zrna ku-

latá, hranatá. Lístky pilované. Cn. c. C. obecný.

C arietinum. L.

447. Colutea. BlasenstraucU. Zanotec.

Kalich 5klaný. Kýl ili lunek tupý. Cnélka na

dolní stran podýl chlupatá Lusk velmi nadmutý.

XVIL 3. Méchýník; Janofit.

Lusk na špici zavený. Kvty v úžlabiních hroznech,

po 3— 6, Pavézka s 2 obdýlnými hrby. Listy speené;
lístky po 9— 11 , na rubu trochu chlupaté, trávozelené,
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obvejité, vtlaené. V Uhích divoce, okolo Plikostelft
;

v echách. Cn. Srp. Ž. stromní. C. arborescens. L.

Lusk na špici otevený. Koruna žlutá, erven proužko-

vaná ; stopky 3kvté, Listy modrozelené , speené

;

lístky piokrouhlé. na špici kusé. V plotech. Cn. Srp.

Ž. krvavý. C. cruenta, Ait.

M8. Coronilla. Kronenwicke. Cicorka.

Kalich zvoncitý . 2pyský , dva hoejší zuby pes
polovici srostlé. Kýl ili liinek konit zobanitý.

Lusk dlouhý, oblý neb 4hranný, s Isemennými lánky.
XVn. 3. Vneenka. Pr. ioreka.

1. Ke. 2.

Prut bylinný, neb poloke. 3.

S. Vtve ervené, vztýené , 3 st. zvýší. Lístky po 7,

, velmi tupé, klinovité, s ostnem byhnnýin. Palisty od-
stávavé, kopovité. Kvty žluté, ve dne libovonné, v noci

nevonné. V Uhích. C. sívá. C. glauca. L.

Vtve zelené, dlouhé, hranat brázdné; ke 4— 6 st.

zvýší. Listy speené, nejamé : hstky po 7— 9, obdýlné,

k dolejšku súžené, na špici zakulatné, s ostnem bylin-

ným; stopka 3 — 4kvétá^ nehty lupenv 3krát delší ka-

licha. Struk šídlovitý , lánkovitý, 2 p. zdélí. V plo-

tech, lesích, na horách, Kv. Cnc. (Coron. major, Kern.)

C. vtší. C. Emerus. L.

3. Prut vztýený, 1—2 st. zvýší; lístky eliptiné, po 9,

holé, sivozelené, obvejité; nejdolejší dva pi samém
prutu. Palisty listm vstícní, kopovité. Okolík 20— 26-

kvtý ; kvty žluté, pevislé, vonné \ kídla velmi veliká.

Lusk hndý, pevislý, hladký, válcovitý, šídlovit zakon-

itý, lánkv oblých. j\a suchých kamenitých pahrbkách^

v Rakousku, Uhích. Cn. (Coron. coronata.) . chlumní.

C. montana. Scop.

Prut položený. 4.

4. Kvty bílé a ervené, pavezka ržová, kídla bílá, lu-
nek bílý, s tmavoervenou špicí. Listy lOjamé; lístky

obdýlné , tupé. Palisty volné , kopovité. Kvélenství v

mnohokvtých okolíkách. Lusky 4hranné, bílé , slab na-

bírané. Listy sivozelené. Prut položený , vtvitý. Pi
('22j*
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rolích, cestách, v úvozech. Cn. Cc. C. strakatá.

C. varta. L,

Kvty zlatožluté, vonné, po 5 — 8; pavézka 2krát

delší clunku, Palisty kožnat, Sklané neb vykroužené.

Lístky obyejn po 9 , obvejcité , tupé , trochu osinaté,

dužné, malé. Prut prstu neb pídi zdélí, položený. Lusk

tém 4hranný, uzlitý, hndý, 4 — 6zrný. Na lesnatých

horách, pohoích. Cn. Srp. C. nejmenší. C. minima. L,

449. Cyiisus. Geisklee. Cilimnik.

Kalich 2pyský. Pavézka vejitá. Clunek tupý,

tyinky obalující. Cnélka šídlovitá, vstoupavá. Blizna

šikmo na zevnitek sehnutá. XVIL 3.

1. Strom 10—20 st. zvýší. Hrozny jednoduché, odvislé. 2.

Ke neb poloke, mnohem nižší. 3.

2. Lusky pitlaené chlupaté, po kraji stlustlé, 1 */„ p«

zdélí. Hrozen 6 p. zdélí; kvty žluté; pavézka s 2 cer-

venohndými árkami na dolejšku. Listy dlouze stopecné,

Scetné; lístky vejcit obdýlné, po kraji brvité , na rubu

blochlupé. Strom 15—20 st. zvýší. Kališní trubka

krátká ; blizna brvitá. Na lesnatých vrších, v Krajinsku

;

u nás pstovaný. Kv. Cn. C. odvislý, žlutý akát.

C. Laburnum. L»

Lusky holé, obroubené. Hrozen 5— 7 p. zdélí. Kvty
bledožluté, tém polomenší než u pedešlého; pavézka

na dolejšku nepatrn znaená. Kalich s vejitým dolej-

škem zakulatlý. Lístky vejcit obdýlné, krátce apíkaté,

užší, holé, po obou stranách. Strom nco nižší , zídka

pes 2 sáhy; korá zelená, erven kropená. Na poho-

ích, horách ; v Uhích. Cn. c. C. horní. C. alpinus.

3. Kvty bílé neb nachocervené. 4.

Kvty žluté. 5.

4. Kvty v koneních okolíkách, bílé, trochu do žlutá pa-

dající, nkdy v hlavách tém sedavých. Pruty vztýené,

3 st. zvýší, s oblými, \stávavými, chlupatými vtvemi.

Kalich bledožlutý, hndovlasý. V lesích; v Banát, mezi

Aradem a Lipou j v Halii okolo Bežan. n. c. C.

blokvtý. C. leucanthus.

Kvty jednotlivé v lížlabikách
,

jasní nachocervené.
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Prut položený, 1 st. zvýší 5 vtve vystouple, árkované,

hladké. Kalich bakovitý, Sklaný. Listy dlouze apikaté;

lístky obvejcité. Lusk árkovitý, holý, tciný. V Koru-

tanech, Chorvatsku. Cn. C. ervený. C. pvrpureus,

5. Kvty v koneních stapcích, neb hlavách. 6.

Kvéty po 2— 6, v úžlabikách. 8.

6. Lístky eliplicné, neb široce obvejcité. 7.

Lístky úzce kopovité, tém cárkovit kopovité, k ob-
ma koncm siížené , stibrošed zelené. Kvty po 3-

10 na koncích vtví, bledožluté. Kalich pižloutlý.

Lusky hndocervené , blokosmate. Prut pímý , 2 st.

dlouhý , vztýený. Na výslunních , suchých pahorkách

;

v Tolnanské stolici. Cn. Zá. C. rakouský. C. austriacus.

7. Kalíšní trubka válcovitá, s listeny. Kvty v koneních
hlavách, asto i v úžlabikách listv, koruny žliaté, asto

uvnit ervenožluté. Blizna holá. Vtve , listy a kalichy

odstávav chlupaté. Rostlina špinav tmavozelená, 1 — 1 Yg
st. zdélí. V suchých bezinách : v písité pd. Cn.

Srp. . hlavatý ; úroník nepravý, C. capitatus. L.

Kališní trubka krátká, zvonitá : žádných íistenv. Kvty
v dlouhých klasech; koruny žluté; blizna brvitá. Vtve,
kalichy a lusky hedbávit blošedé. Rostlina krátce a

piléhav chlupatá, 2— 4 st. zvýší. V suchých houštích,

úvozech. Cn. Cc. C, ernající, erná jetelína. C.nigricans.L.

8. Listy obvejcité. 9.

Listy obdýln kopovité , neb úzce obvejcité. Kalíšní

trubka válcovitá s listeny : kalich hedbávit šedý neb

stíbrobílý. Kvty boní
,

po 2, v úžlabikách. Blizna

holá. Prut položený, 1 st. zdélí; vtve vstoupavé;

rostlina piléhav chlupatá. V jehliích lesích. n. Srp.

(Cyt. supinus, W.). . dvojkvlý. C. biflorus. VHerit,

9. Prut vztýený, 3— 5 st. zdélí, vtve dlouhé, tíží listv

a kvtv oblounat pevislé. Listy dlouze apikaté;

lístky tupé, na lící zelené, na rubu blavé, po obou stra-

nách piléhav chlupaté. Kalich trubkovitý, válcovitý, ni-

koli bakovitý, 3klaný, piléhav chlupatý, blavý. Kvty
žluté, po 2— 6, v úžlabikách, krátce stopené. Lusky

erné , stlaené, piléhav blovlasé. V Banát , Be-

ké stol. ; v lesích. Kv. . prodloužený. C. elougalus. W, K.
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Prut schnutý, trochu vtvitý, s raolestmi sehnutými,

1— 3 st. zvýíjí. Lístky na obou stranách piléhavými

chlupy odné. Kalich válcovitý, trochu bakovitý, Sklaný,

odstávav chlupatý. Kvty stopecné, vztýené, po 2— 3,

v úžlabickách; koruny jasnožluté, veliké, v stáí zrzavo-

hndé. Lusky 1 p. zdélí, stlaené, trochu srpovité, ohnu-

té, chlupaté, erné. Na vápnitých pahrbkách, v lesích ; v

Baat, Chorvatsku. Kv. n. . srpovitý.

C. falcatus. W. K,

450. Dorycniujn. Bilojetel.

Kalich 5zubý, 2pyský. Tyinky šídlovité. Blizna

hlavatá. Lusk nabraný, 1—2sernenný. XVIL 3.

Prut bylinný, vstoupavý. Lístky 3— ozube. Kvty v hla-

vách, malé, blavé. Clunek na špici nachofialový. Kídla

Shranná, kalich brunocervený, cípy vejité. Na suchých

pahrbkách : v Piakousích, I' hích. c. Zá. B. bilinný.

D. herbaceum.

451. Ermim. Linse, oka,
nélka niovitá , ku pedu rozšíená, splošténá,

k stran skroucená. Lusk jednopouzdrý. Zrna stla-

ená, okrouhlá, vypuklá. XVIL 3. Šocovice: eúvka:
eka.

J. Lusky chlupaté. \iz Vicia.

Lusky holé. 2.

2. Kalich z polovice koruny dlouhý. Viz Vicia.

Kalich zdtélí koruny. Stopky 1 — 2kvté. Palisty ne-

zubaté. Koruny bledomodré. Listy 6jamé^ lístky eliptiné,

i árkovité, útle chlupaté. Prut pímý, 1 st. zdélí. Listy

routovité, 2semenné, holé. Pstovaná. n. c. (Lens escu-

lenta, Mónch). . obyejná. E. Lens. L.

452. Galega. Geisrauie. Jesiabina.

Kalich zvonitý, stejné Dzubý. Clunek tupý. Zadní

tyinka do polovice srostlá. Lusk árkovitý, šikmo

pruhovaný. Listy speené. XVIL 3. Štdenec. PresL

Lístky kopovité, ostnošpicaté, holé, mnohojamé, do 2

p. zdélí. Prut vztýený, trubkovitý, vtvitý, 3—4 st. zdélí.

Kalich zvonitý, stejnozubý. Kvty v hroznech; pavézka
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modrá; clunek a kívUa bílá. Lusky pímé, vztýené. Na

vlhkých lukách lesních. Cn. J, obecná. -O. ofjicinalis. L.

453. Genisia. Ginsier. Krucinka.

Kalich 2pyský. Pavézka obdýln vejitá. lunek
posléz dole sehnutý, tupý, tyinky zrovna nezakrý-

vající. nlka šídlovitá, vsfoupavá. Blizna šikmá, do-

vnit zahnutá. Koruny žluté. Listy jednoduché. XVII.

3. Janovec.

1. Prut trnitý. 2.

Prut beztrnný. 4.

2. Rostlina chlupatá. 3.

Rostlina holá. V rašelinné pftd , na vesovištích. K,

anglická. C. anglica.

3. Listy po obou stranách chlupaté, elipticné kopovité. Prut

1 — 1 '/„ st. zvýší, s vtýcenýnii, vtvitými ratolestmi

:

vtve hndé, brázdné ; ratolístky devnaté , s krátkými

složenými trny : mladé vtve zelené, pruhované, s od-

stávavými bílými trny. Kvty v koneních hroznech. Li-

steny šídlovité, kratší než kvtní stopky. Pavézka kratší

než hmek, tento 2iupenný. Lusk krátký, trochu drsný,

2— 3zrný. Na lesních lukách, suchých návrších. Cn. Cc.

K. bradaviná ; Jehlika žlutá. G, germanica. L.

Listy jen na rubu kosmaté. árkovít kopovité. Prut

prostý, pruhovaný, mkký, trochu kosmatý. Trny vtvité,

ohebné. Hrozen konení. lunek 2krát zdélí kídel. Ka-
lich nepíliš chlupatý. Na lesních lukách a návrších:

v Chorvatsku. Kv. n. (Gen. híspanica, Wulf.) K. lesní.

G. sihestris. Scop.

4. Prut a vtve 2ízné, široce krídlaté, lánkovité. Listy

vejite kopovité. Kalichy žlutavé. Kvty žluté ; hrozny 6

—

lOkvté. V Rakousích, Uhích, na luních pahrbkách.

Kv. n. K. kídlatá. G. sagiUalis.

Prut nekídlatý, asto hranatý. 5.

5. Pavézka tém okrouhlá, kruhovitá. nlka obyejn sto-

ená. 6.

Pavézka vejitá, obdýlná. nlka šídlovitá, vsloupavá. 8.

6» Listy obvejité neb kopovité, chlupaté, neb holé, tupé. 7.

Listy árkovité, trojité, rslícní, tém sedavé, tenké,
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trochu pýité. apíky neodpadavé, rozšíené, tlusté. Kvty
v koneních hlavatých hroznech, bledožluté, obyejn po

3 ;
pavézka vykroužená. Lusk nejvíce Isemenný. Prut 1—

2

st. zvýší; vtve 4bocné, hranaté, proti sob skupené

stojící. Na skalách; v Banát: okolo Herkulových láznú

Kv. On. (Spartium radiatum.) K. paprsková. G. radiata,

7. Listy trojité i jednotlivé, hust hedbávit chlupaté, krátce

apíkaté, bezzubé, tupé, Kvty po 1 — 2, v úžlabickách

listv, veliké, zlatožluté. Lusk plochý, po krajích kosmatý.

hndý. Ke 2— 6 st. zvýší, vztýený. V písité pd,
na vrchách. Kv. Cn. (Coreina scoparium. Presl. ; Sarotham-

nus scop. Koch; Sarothamnus vulgaris. Wimm. ; Spartium

scoparium. L.; Cylisus scoparius. Link.) K. metlová; výte-

ník; janovec. G. scoparia. Lam.
Listy holé. kopoviíé, máio brvité. Kvty po 2— 3,

v úžlabickách : stopky delší než listy. Lusky obdýlné,

stlaené, ernavé, chlupaté. Pruty a vtve rozložené,

ležící, trochu kosmaté ; vtve Shranné. V Štyrsku, na Ja-

novickém vrchu (?) Kv. Cn. Spartium decunibens, Host.

Genista diíTusa, Willd.) K. rozložená.

G. humifusa. Wulf.

8. Lusky holé. 9.
'

Lusky chlupaté. 11.

9. Vtve Shranné, vstoupavé* pruty úzké, kídlaté; výška

8— 12 p. Listy kopovité, na kraji prohlédavé; dolejší

vejité, neb obvejité, tupé i vykroužené, tuhé. Kvty
jednotlivé žluté, úžlabiné. Lusk árkovitý, plochý, 4—

5

semenný, V Banát ,• na vápencích ; v Herkulových lázní.

On. Cc. K. trojhranná. G. triangularis.

Vtve oblé, brázdné. nkdy i hranaté. Výška 2—

6

stevícv. 10.

10. Prut vstoupavý, 1—2 st. zvýší, nahoe útle chlupatý.

Listy krátce stopené, zmládí brvité, obdýlné neb kopovité,

širší neb užší, holé. Kvty v koneních hroznech, i je-

dnotlivé. Lusky nvalé, trochu stlaené, erné, srpovité.

Na houšEnalých návrších, suchých lukách. n. Oc. K. bar-

víská. Gr. tinctoria, L.

Ke asto do 5 st. zvýší, v stáí i do 3 p. ztlouští,

pímý, metlovitý. Vtve brázdité , holé, zelené. Palisty



Motýlovité. 529

asto šídlovité. Kvty žluté. Listy kopovité, holé. V Uhích.

Cc. Srp. K. prutnatá. G. virgata.

11. Lusk témé 2semeiiný, stlaený, chlupatý. Pavézka a

lunek hedbávité, tmavozelené, šedohedbávité. Prut polo-

žený, uzlitý, 1 st. zdélí ,• vtve chlupaté. V písitých

lesích, houštích. Gn, Cc. K. chlupatá. G. pilosa. L.

Lusk Ssemenný, árkovitý, plochý, blochlupatý. Kvty
žluté, v koneních hroznech. Listy vejité, žilnaté, lesklé,

na "líci holé. Pruty Ystoupavé, vtvité, '/^— 1 st. zdélí,

árkované. Na pahrbkách ; v Banát. Kv. n. K. vejitá.

G. ovata. W. KU.

454. Glycyrrhiza. Siisskoh. Lékoice.

Kalich 2pyský. Lusk vejitý, stlaený, 2—6se-

menný, nkdy trochu srpovitý. XVIL 3. Sladké devo

;

sladký koen.
1. Lusky žláznaté neb ostnité. 2.

Lusky hladké. Kvty hroznaté, klasy obdýlné ,• žádné

palisty. Listy speené,- lístky vejité, trochu vtlaené, na

rubu trochu lepké, nejhoejší apíkalý. Rostlina 6— 10
st. zdélí. V Uhích : v hájích ,• pi lesích ; na Morav.

Cc. Zá. L. hladká. G. glabra.

2. Lusky veskrz mkkoostnité. Kvty v hlavách, neb v ku-

latých tém klasech, jasn? fialové. Palisty kopovité, n-
kdy zubaté. Rapík obroubený ; lístky holé, ohdýlné, ko-

povité vejité, nejhoejší sedavý. Rostlina 4— 6 st. zvýší.

Ka pastvách, mezi houštmi; v Uhích. Cn. Srp. L. bo-

dlavá. G. echinata.

Lusky žláznat mkkoostnité, tém šídlovité, 4— 6sc-

menné, dív nachoervené, pak hndé. Kvty tmavofialové,

v hroznech, lunek 2dílný. Palisty vadnoucí. List 5jamý;

lístky obdýln kopovité, vykroužené; poslední lístek ob-

vejitý, dlouze stopený. Rostlina 2— 3 st. zdélí, na špici

trochu lepkavá. U Budína, na výsp Markéty. Cn. Cc.

L. žláznatá. G. glandulifera. W. K,

455. Hedysarum. Siissklee. Vicenec.

Struk z mnohých stlaeních, piokrouhlých, Ise-

menných lánkv složený. lunek šikmo uatý, delší

než kídla. XVII. 3. Kopýšník.
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1. Struk ísemenný, chlupatý neb holý. 2.

Struk z více Isemenných clánkv složený, odvislý,

holý. Prut vztýený ; listy holé. Prodloužené hrozny v
úžlobikách. Kvty fialové neb cervenavé. 4.

2. Struky pýité, bodlav zubaté. Kídla kratší než kalich. 3.

Struk holý, bodlav zubatý. Kídla zdélí pavézky. Listy

speené ; listy kopovité. Prut vstoupavý. V Uhrích. V. ta-

transký. H, carpatkicum. W. K,

3. Kvty ržocervené, tmavji árkované, stechovit ve

válcovitém klase sadící. Struky polookrouhlé, nepukavé,

na pedním kraji kýlnaté, trnitými zuby obsazené. Listy

speené ; lístky eliptin kopovité, na rubu piléhav chlu-

paté. Prut vstoupavý, 1—2 st. zvýší. Na suchých pa-

hrbkách ; nad Bevou mezi Vysokou a Dubem, v Morav.
Kv. Cn. (Onobrychis sativa, Tourncf.) V. setební; Spar-

setka, Ligrus. H. Onobrychis. L.

Kvty bílé, tém sedavc ; stopky tém hranaté, chlu-

paté ; hinek tém pavézky zdélí. Struky pýité, bodiav
zubaté, Isemenné. Lístky árkovité , na rubu hedbávité.

Prut vztýený, tém hranatý, hust chlupatý. Celá rostlina,

vyjma líc listv, blolesklými chlupy pokrytá. V Baat.
n. V. bílý. H. album^

4. Listeny delší než kvtní stopky; palisty 2klané, trochu

osinaté ; kvty nachoervené do fialová. Prut ^^— 1 st.

zvýší, jednoduchý, 2— Slistý; listy holé, 5—9jamé. Na

horních lukách ; v Rakousích , Krkonoších. Cn. Srp. V.

tmavý. //. obscurum. L.

Listeny kratší než kvtní stopky; palisty kratší než u pe-
dešlého ; lístky užší, holé; prut nco vyšší. Kvty cer-

venavé. Na horách. V. horní. //. alpinum,

456. Hippocrepis. Pferdehiif. Podkovka.

Slruk stlaený; lánky na hoejším kraji polo-

okrcuhle vyíznuté. Kalich 2pyský. XVII. 3.

Prut položený, brázdný, pídi dlouhý, vtvitý. Lístky

6— Tjamé, obvejité, vykroužené. Palisty kopovité, neb

vejit líoncité. Stopky dlouhé; kvty žluté, v hlavatých

okolikách. Kalich ervenavý, holý, zvonitý. Lusky sto-

pené, shlouené, obyejn po 6, oblounat skivené, trochu
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na lánkách drsné. Na pohoích, lesnatých vrchách;

v Rakousku, Uhích. Kv. Srp. P. chochoiatá. H. comosa.

457. Lafhyrus. Platíerhse. Hrachor.

mMka k vrchu obyejn širší; lusk 1 pouzdry;
hoejší kališní zuby kratší. apík v skroucený úpo-
nck vybíhavý. XVII. 3.

1. Žádných vlastn listv; veliké srdité palisty, celo-

krajné. Stopky 1 kvte; kvty žluté, malé, pevislé. Lusk

stlaený, holý, 7— 8zrný. Mezi osením, v houštích;

v Sremsku. Kv. Cn. II. bezlistý. L, Apfiaca.

Listy i palisty. 2.

2. Listy jednoduché, árkovité, konité, delší než stopky.

Stopky 1-, zídka 2kvté. Palisty šídlovité, vlasovité,

krátké. Pavézka krvavá , kídla a lunek bílé, erven
slinkované. Lusk pevislý, árkovitý, oblý, holý. Na ro-

lích, rolních zákopech; zídka; v Uhích; Kv. n. H,

prosto listy. L. NyssoUa.

Speené aneb zjamené listy. 3.

3. Semeník a lusky chlupaté. Stopky 1— 8kvté, delší

než list. Koruna neveliká , mc«drá. Úpoaky 2dílné. List

Ijamý ; lístky árkovit kopovíté, špiaté, chlupaté. Pa-

listy pološípovité. Kalich chlupatý. Prut slabý, vztýený,

kídlatý, 2 st, zvýší. Mezi osením ; v Slezsku, Uhích.

c. H. chlupatý. L. hirsutus.

Semeník holý. Stopky vícekvété. 4.

4. Kvty žluté. 5.

Kvty ervené neb modré. 6.

5. Listy Ijamé, lístky kopovíté neb vejité, zakoníte.

Palisty šípovité. Stopky mnohokvté, delší než listy. Lusky

holé, s šikmými, vystouplými žilkami. Prut ležící , neb

vslávavý, 2— 4 st. zdélí, hranat kídlatý. Na lukách,

pasekách. n. c. H. luní. L. pratensis.

Listy holé, delší. Palisty hákovité, šípovité. Jeden neb

oba lístky krátce apíkaté. Kvty jednostranné; kališní

zuby tém stejné. H, plotní. L. septum. Scop.

6. Prut hranatý, hranami v kožnatá kídla rozšíenými. 7.,

Prut hranatý bez kídel, pnivý, 2—3 si. zdélí, holý,

trochu sivozelený. Listy Ijamé; lístky vejcité. Stopky
23*
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mnohokvté, delší než listy. Lusky holé, síované. Koruny

ržonachové. Mezi obilím. Cn. Cc. H. lilíznalý; ervené
oeší. L. tuberosus. L.

7. apík kídlatý. List ijamý. 8.

Rapík beze kídel, hranatý. Listy 2—Sjafmé ; lístky

kopo vité, ostnošpicaté. Palisty šípovité. Prut holj', 1—

3

st. zdélí. Stopky 3—6kvté, delší než listy. Lusky ár-
kovit obdýlné, hladké. Koruny fialomodré. Na mokrých

v

a bažinných lukách, v houštích. Cc. Srp. H. bahní.

L. palustris. L.

8. Široké, elipticné lístky, 5žilné, tupé, ostnošpicaté, 1-2-

jamé. Stopky mnohokvté, delší než listy. Palisty široce

kopovité. Koruny ržoervené. Lusk obdýln cárkovitý,

hladký. Prut i apíky kídlaté. Na houšfnatých návrších.

Cn. Cc. H. širolistý. L. lalifolius. L,

Úzké, kopovité meovité, 3žilné, špiaté, bledozelenéy

holé, Ijamé lístky. Stopky mnohokvté, delší než listy,

Palisty árkovit kopovité. Koruny ržonachové do modra.

Pavézka na hbet zelenavá. Lusk árkovit obdýlný,

hladký. Prut vtvitý, holý, ležící neb šplehavý. Na su-

chých
,

písitých pahorkách , mezí houštím, ve vysoké

tráv. Cn. Srp. H, lesní. L. silvestris. L.

Poznám. Píbuzný Hrachor jinolistý, u prosted stojí

mezi obma pedcházejícíma. Hoejší listy 2— 3jamé;
lístky kopovité. Úponky Iklané; kvty po 3— 4, nachové;

. kalich ervenavý. Tu i lam s pedešlými.

L. heterophyllus. Krock.

A58. Lotus. Hornklee. Síírovmk.

lunek zobanitý, vstoupavý. Tyinky stídav na
špici rozšíené. nlka hladká, zakonitá. Blizna

tupá. Koruny žluté. Listy trojité. XVIL 3. Struina;
Ledenec.

1. Kvty 1-^3, žluté. 2.

Kvty po 5— 10, v stopených okolinatých hlavách.

Lusky oblé. 3.

2. Stopky 1 kvte; kvty sírožluté, s tmavjšími skvrnami.

Listeny kopovité. Lusk pímý, 4hrann kídlatý. Listy pi-
tloustlé, jasn zelené. Prut ležící. nlka holá^ k vrchu
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ztloustlá ; blizna žlábkovitá. Rostlina vtvitá , chlupatá,

^/^— 1 st. zvýší. V mokrých místech. n. c. (Tetra-

^onolobus siliqu Roth.) S. moální. L. siliquosus. L.

Stopky 1—Skvlé; kvty malé; pavézka obsrditá;

clunek 21upenný. Listeny Slupenné. Lusk Vg p. zdélí,

hladký, šídlovitý, pioblý, pímý. Kalich brvitý, chlupatý.

Listy obdýhié, obvejité, tupé, útle špiaté, dlouhovlasé.

Prut pímý, vztýený, pídi neb 1 st. zdélí, nifovitý,

chlupatý. Na vlhkých slatinných lukách, nížinách ; v Arad-

ské stolici, okolo Temešváru. n. Srp. Š. ztepilý.

L. gracilis. W. K.

3. Kališní zuby dív rozvité koruny piléhavé. Kvty po

5, žluté, nkdy až ervenavé. Lístky obvejité, obdýlné.

Pavézka tém routovitá, mezi kídloma njící. Prut

plný, hned od dola vtvitý, Vo— 1 st. zdélí, ležící. Na

suchých lukách. Cn. Zá. Š. mnohotvárný.

L. corniculatus. L.

§. tenuifolius. Pruty tenké, prodloužené; lístky a pa-

listy obdýln kopovité.

Kališní zuby ped kvetením zpt vyvrácené. Kvty po 10

v hlavách. Pavézka v zoban súžei-iá, kídloma zakrytá.

Prut prázdný, trubkovitý, vtší , dužnjší než pedešlý,

vztýený neb vstávavý. Na vlhkých a bažinných prosto-

rách, v píkopech, na mokrých lukách. c. Srp. (Lotus

uliginosus, Schk. Lotus corniculatus. §. uliginosus W. et

<Jr.) Š. veliký. L. major. Scop,

459. Medicago. Schneckenklee. Tolice.

Kalich 5zubý neb 5klaný. lunek tupý. Semeník

a trubka tyinek oblounaté skhvená. Lusk srpovitý

neb šnekoviiý. Listy trojité. XVIL 3.

1. Kvty modré. 2.

Kvty žluté. 3.

2. Kvty fialomodré v obdýlných hroznech. Listeny jehlité

na každé stopce. Kalich trochu chlupatý. Palisty polo-

vejité, dlouze konité. Lusk asi 3krát zavinutý. Lístky

obdýln obvejité. Prut vztýený, 1—2 st. zvýší. Cn.

Zá. T. setební; lucerna; vojtška; modrá jetelina.

M. saliva. L.
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Kvty žlutavé, pak zelené, posléz modré neb fialové,

lémr chocholicné. Lístky klínovit cárkovité, na špici

trochu zubaté, na rubu nco chlupaté. Koen více pla-

zivý. Rostlina u prosted mezi pedešlou a M. falcata.

T. zvrhlá. M. media. Pers.

3. Stopky obyejn 2kvté. 4.

Stopky YÍcekvté, neb hroznaté. 5.

4. Lusky ostuité, s pímými, háckovitými, šídlovitými ostny,

kosmaté, s 4— 5 závitky. Palisty šttinat zubaté a kvty
malé. Lístky obvejité, zubaté. Prut 3—9 p. zdélí. Rost-

lina šedozelená, kosmatá. Na slalinných pasekách ; v Uhích.

n. Zá. T. Gerardová. M. Gerardi,

Lusky bezostné, tém v ploché kruhy zavité. Palisty

jehlit mnohoklaué. Kvty malé. Lístky obvejité, zubaté.

Prut ležící. Stopky 1 — 2, i vícekvté, osinaté neb holé.

Tu i tam po polích; v Uhích. c. Zá. T. kruhovitá.

M. orbicularis.

5. Lusky jednoduše, nanejvýš 2krát zavité. 6.

Lusky 3- i víckrát zavité, oslnité. 8.

6. Lusky supovité; lístky obdýlné, na špici zubaté. 7.

Lusky ledvírité, isemenné, svraštlé, chlupaté, erné, na

špici zavilé. Palisty obyejn celokrajné. Lístky obsrdité

neb vejité. Kvty malé, po 15—30 ve vej itých skupe-

ných klasech. Listy na rubu slab hedbávité. Koruny

bledožluté. Prut položený, 1— 12 p. zdélí. Na rolech,

lukách, u cest. Kv. Zá. T. dtelová. L. lupulina. L.

7. Prut obyejn vstávavý, 1— 1
'/<i

st. zdélí, nkdy i

vyšší. Palisty mázdité, kopovité, biavé. Kvty žluté,

s jehlitými listeny. Lusky srpovité, pýité. Lístky vej cite

obdýlné. Na trávníkách, lukách, rolích. c. Srp. T. srp-

ková. M. falcata, L.

Poznám. Píbuzná Tolice rozestená: Kvty v hroznech;

lusky hladké, šnekovité. Palísíy na dolejšku zubaté. Lístky

cárkovité, na špici ozubené, trochu širší, tém klínovité.

V Uhích; na výslunních, kamenitých pasekách, pi ska-

lách. n. Zá. M. prostrata.

Prut delší, položený. Palisty na dolejšku zubaté, polo-

Šípovité, listovité. Kvty vtší. Lusky srpoví té, tém holé.

Lístky obdýlné, na konci zubaté. V Halii, echách, Uhích,
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n. Zá. (Med. inlermedia, Scliult.) T. položená.

l. procumbens. Bess.

8. Palisty neziibaté, celokrojné, aneb velmi útle zubaté.

Koruna delší než kalich. Stopky 1— 4kvté. Lusky nesí-

fovane', te'mr kulaté, 5krát zavité, po kraji 2 radami

hákovitých, pímých oslnv ozbrojené. Lístky obvejcité,

pýité. Rostlina hedbávit kosmatá, palce neb prstu zdéií,

položená neb vstoupavá. Na suchých návrších, n. c.
(Medic. polyniorpha, rj minima. L.) T. nejmenší.

M. minima. Lam.

Palisty brvit zubaté. Koruna ledva delší než kalich.

Stopky 5 - Tkvte. Lusk s 3 závitky síovaný; ostny

hvzdmo rozbíhavé. T. zubatá. M. denticulata. Willd.

Schultes Medicago murícata následovn opisuje: Stopky

mnohokvté; lusky šnekovité, s 5 závitky, nechlupaté,

oslníte; ostny šídlovité, paprskovité. Palisty brvit zubaté;

lístky kosovit obvejcité, chlupaté, zubaté. Na suchých,

písitých polích; v Uhích. c. Zá.

460. Melilotus. Steinklee. ,Komonice.

Kalich zvonitý, tém stejn 5zubý- lunek lupy.

Semenífí pímý; liisk lém kulatý neb obdýlný,

pHmo svraskaiý. Kvty v klasech. Listy trojité.

XVII 3. Trifoliiim, Lin.

1. Kvty jasn modré: stopky delší než listy. Hrozny

dlouze stopené, husté, vejcilé neb kulaté. Lusky nadmuté

ili bakovité, polonahé, 2semenné. Kališní zuby stejn

dlouhé. Lístky ozubené, vejité. Prut 1— 3 st. zvýší,

Yztýený. Palisty kopovité, kožnaté, ozubené. Na lukách:
v v

v Cechách, Uhích. Cc. Zá, K. modrá. Ftl. caerulea. Pers.

Kvty žluté neb bílé. Hrozen obyejn protáhlý. 2.

2. Kvty bílé. 3.

Kvty obyejn žluté. 4.

3. Kídla koruny delší než lunek, a kratší než pavézka.

Lusky obvejcité, dftlkované, svraštlé, Isemenné, špiaté.

Semena bez hrbu, hndá. Palisty celokrajné. Listy chobot-

nat zubaté. Prut vztýený. Na suchých, kamenitých pro-

storách, u cest, rolí, hrázi. c. Srp. K. obecná.

M. tulgaris. Willd.
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Kídla zdélí clunku. Kvty velmi veliké. Lusky krátké,

velmi malé, drsné^ Isemenné, konité. Pavézka vykrou-

žená, po stranách zpt vyhrnutá, nevšak sehnutá. Palisty

šttinovité. Lístky veliké, zubaté, obvejité. Prut pímý,
vztýený, tém kenatý, pruhovaný, 7— 8 st. zvýší,

Y Uhích. K. obrovská. M. altissima. Gm,

4. Kvty veimi malé, bledožluté. Lusky odvislé, vejité,

trochu drsné. Palisty árkovit kopovité. Lístky na do-

lejšku súžené, zubaté. Prut vztýený, pímý, vtvitý.

V Uhích, pi Váhu. K. malokvtá. M. parviflora. Lam.

Kvty veliké, neb jiné známky neshodné. 5.

5. Koen pes 2 st. do zem dlouhý, u vrchu palce

ztlouští. Prut 2—4 st. zvýší, nachoervený, a jako

i vtve vstoupavý. Lístky tupé , krátce konité, oste

vzdálen pilované, árkovité; zuby ku špici ervenavé.

Palisty šídlovité. Kališní cipy šídlovité , tém stejné.

Kvly malé
;

pavézka hnd pruhovaná ; lunek 2díl»ý.

Lusky svraštilé, nahé, Isemenné. Semena hndá, vejitá.
v v

Na slatinných vlhkých místech, v Uhích. Cn. Kíj. K. dlouho-

koenná. M. macrorrhiza. W. K.

Koen menší; lusky obyejn 2semenné. 6.

6. Listy chobotnat zubaté. Palisty ceíokrajné. 7.

Listy brvit zubaté. Palisty šídlovité, k dolejšku roz-

šíené, vezan zubaté. Hrozny z poátku husté. Kvty
malé, bledožluté. Lusky sífované, svraštlé, 2semenné;

semena hrbatá. Prut vstoupavý, 2—3 st. zvýší. Pi pí-

kopech, na lukách. c. Srp. (Mel. Kochiana. W.) K. zu-

batá. M. dentata. Willd,

7. Semena bez hrbu, olivozelená. Lusky ovální pímo
svraštlé, holé. Kídla a pavézka stejné asi velikosti,

delší než lunek. Listy dolejší obvejité, hoejší kopo-

vité. (Schultes jmenuje kvty bílé, lusky Isemenné.) Na

suchých kamenitých prostorách, polích, úlorech. Cc. Zá.

K. Petitpierrová. M. Petifpiei i eana. Hayn.

Semena hrbatá, olivozelená. Lusky šikmovejité, dl-
kované, drsné. Kídla, pavézka, lánek stejn veliké. Pa-

listy úzce šídlovité, bezzubé. Prut 2—4 st. zvýší. V hou-

slích, na lukách. c. Srp. K. lékaská.

M. ojficinalis. Willd.
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Poznám, Píbuzná Komonice bahní u prosted mezi

pedešlou a M. macrorrhiza. Lusky 1 semenne', drsné,

v hroznech. Prut a vtve vztýené. Lístky árkovité. Ko-

en 2— 3 léta trvavý, do 5 st, dlouhý. Rzní se od Kom.

lékaské mnohými a deišími (asto 6— 7 si. vysokými)

pruty z koen; árkovitými, nepatrn zubatými, tém
2krát delšími listy ; vtšími kvty. Od Komonice dlouho-

koenné liší se tež vztýenými, 2krát vyššími, dutými,

zelenými , nikdy však ervenými vztýenými vtvemi

;

celokrajnými palisty; pevislými kvty. V bažinách, v Te-

mešské stolici; mezi mosty u Vidné. n. c.
M. palustris. W, Kit.

461. Ononis. HauhecheL Jehlice,

Kalich tém stejn Sklaný, neodpadavý. Pavézka
široká, pruhovaná. lunek zobanité konitý. Lusky
nadmuté. XVIL 3. Babí hnv; jehlií; epík.

1. Kvt žlutý. Kališní cípy šídlovité, delší než lusk a ko-

runa, pozdji seschlé. Lusk vejitý, hndý, pýitý. Kvty
v úžlabikách hoejších listv sedící, listnatý klas pso-
bící. Palisty kopovité, ozubené, šídlovit konité. Dolejší

listy 3etné, obdýlné, pýité. Rostlina sotva 6 p. zvýší.

V Uhích, na výslunních pahrbkách. n. c. J. chlumní.

O, Columnae.

Kvty ržové, zídka bílé. 2.

2. Kvtní stopky obyejn 3etné , 2kvté, koruna veliká
;

pavézka ržová trochu chlupatá, kídla kratší než lunek,

tento žlutavý ; kalichy 3 listenné. Listy trochu kosmalé
,

lepkavé, 3etné, vejité zubaté. Prut vstoupavý. Rostlina

kovitá. Na pohoích v horním Korutansku. Kv. c. J.

okrouhlolistá. O. rotundtfolia.

Kvtní stopky obyejn 1—2kvté. 3.

3. Kvty po 2, v úžlabikách, v hustém klase, ržové.

Vtve kosmaté, prut kosmatý a žláznatý, nejvíce špina-

v ervený, od dola vtvitý, 1— í^j^ st. zdélí, asto

i vyšší nekoenivý. Listy eliptiné, špiaté, pilované, do-

lejší Setué. Semena útle zrnitá, obyejn po 2. Na trá-

vníkách, u cest a píkopv. n. Zá. (Ononis arvensis,

Matt. Ononis altissima. Lam. J. smrdutá.

O. hircina. Jacq.
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Kvty jednotlivé, idší neb protržený klas pfisobíci. 4,

4. Prut položený , vtve na konci trny špiaté , kvty
jednotlivé v úžlabickách. U cest, c. (Ononis repens) J.

plazivá. O. procurreus. Wallr.

Prut vstávavý neb vztýený, nekoenivý, s kosmatými,

jednou radou posazenými chlupy. Listy obdýlné, tupé.

Vtve trnité. Na pasekách, rolích. Cn. Zá. J. obecná.

O. spinosa. L.

Poznám, a. mitis. Prut a vtve kosmaté, bezlrnué; prut

nižší, hndozelený. Listy vtší, obdýlné, dole chlupaté,

Setné neb jednotlivé. Kališní lupeny árkovité, žláznaté,

lepké. S pedešlou. n. Zá. beztrnná. 0. mitis,

462. Ornithopus. Klauenschoie. Piacinoha.

Kalich trubkovitý ; 2 hoení zuby na d<>lejšku srost-

lé. lunek tupý. Lusk árkovitý, stlaený, s Isemen-
nými lánky. XVIL 3.

Hlavy speenými listeny podepené. Koruny malé
;
pa-

vézka a kídla blavé , erven pruhované, lunek žlu-

tavý. Stopky 3—4kvté, delší než listy. Listy speené;
lístky malé. Prut ležící, 1— 12 p. zdélí. Na písitých ro-

lech. Cn. P. malá. O. purpusillvs. L.

463. Orobus. Walderbse. Lecha.

Cnelka všudy stejn široká; lusk 1 pouzdry, hoej-
ší kališní zuby kratší. apík v jednoduchou, pímou
l?pici vybíhavý. XVIL 3.

Kvt žlutý. 2.

1. Kvt modrý, purpurový, ervený neb bílý. 4.

2. Listy obyejn lOjamé; lístky na rubu kosmaté a té-m brvité, vejit kopovité. Prut vstoupavý, kosmatý.

Palisty 1—2zubé, neb 2klané. Kvty bložluté, po 6—20
v dlouhých hroznech. Kalichy bledozeleiié, s 5 prouhami;

nejdolejší zub je nejdelší a pímý, ostatní 4 trochu ski-
vené. Kídla kratší než pavézka, a delší než luKek. Lusk

kopovitý, nahý, trochu stlaený, hndý, obyejn 4semen-
ný. V lesích, okolo Budína. Dub. Kv. L. bložlutá.

O. ochroleucus. W. Kit.

Listy 3—Sjamé. Palisty pološípovité, ozubené. Stopky
dlouhé, 5— 14kvté. Prut nejvíce jednoduchý. 3.
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3. Kvty veliké, jasnožluté, po 5— 10. Kalichy trochu

kosraaté, dolejší 2 zuby vejcité. Lístky vejcit obdýlné.

Prut 3—4 str. zde'lí. V horních lesích, pohoích, a Al-

pách chorvatských. n. Cc. L. žlutá. O. luteus.

Kvty žlutobílé, posléz žlutohndé', po 5— 14 v jedno-

stranném hroznu. Kalich krátký, nachov pruhovaný. Pa-

vézka zpt vyvrácená odstávavá, s pomeranovými pr-
bami ; lunek polokruhovitý. * Lusk vztýený, stlaený,

hladký. Lístky vejité, útle konité, po kraji ostré, b-
lavé, hladké. Prut pímý, 1— 1 y? st. zdélí, tuhý, dole

ervenavý. Na chorvatských holech, v Halii okolo Lvo-

va. Cn. L. hladká. O. laetigatus. W, K.

4. Kvt bílý, zídka ervenavý, po 6—8 v jednostranných

hroznech. Lusk árkovitý, pímý, ernohndý, stopky

erné. Palisty pološípovité, jednoduché. Lístky meovité,

rapíkaté, 2jamé, na špici tuhé, na rubu 3žilné. Prut té-m Shranný, */2 st. zdéli, obyejn vztýený. Na pahorkách,

vlhkých lukách. Kv. n. (Or. pannonicus, Cr.) L. bílá.

O. albus. L.

Kvt modrý neb ervený. 5.

5. Prut vtvitý, s vtvemi odstávavými, holý, tuhý, 2—

3

st. zdclí. Lístky vejité, 4— 6 jame, pitlousllé. Stop-

ky 6—9kvté, koruny špinav nachoervené. Lusky

dlouhé, válcovii, odvislé, erné. V kovinách, pasekách.

Kv. Cn, (Lalh. niger, Wim.) L. erná. O. niger. L.

0?Tut jednoduchý, bezvtvý. 6.

6. Prut kídlatý, y^— ^ ^t. zvýší. Palisty pološípovité.

Lístky 2— 3jamé, na rubu modrozelené, obdýlné kopo-

vité. Kvty veliké, ržonachové, posléze namodralé, pe-
vislé, po 4— 9 v hroznech. Na výslunních lesinách; na

Kozím vrchu u Betislavy ; v Slezsku okolo Opavy, Vra-

tislavy a j. Kv. n (Lath. macrorrhizus, Wim ) L. hlíz-

natá. O. tuberosus. L.

Poznám. Píbuzná Lecha úzkolistá. Listy 2—3jamé,

árkovité. Prut nahoe kídlatý, dole 4hranný.

O. tenuifolius,

PrKl hranatý, bezkídlý. 7.

7. Lístky 5— 7žilné, útle konité, 2— 4jamé, árkovit
kopovité. Prut ^^

—

'^ ^^^' ^^ýší, prostý, v stedu tém
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41iranný, slabý , asto položený , Bekdy vztýený neb

vstoiipavý. Koen vlásenitý. Kvty ervenavé, v jedno-

stranných hroznech ; kalich olovit nachový, pavézka trochu

vykroužená, s 2 dlky u neht nachový, posléz mo-
dravá ; kídla delší než lunek, tento blavý, na špici

žlutavý, na kýle nachový. Lusk vztýený, árkovitý, stla-

ený, k dolejšku súžený, na špici trochu zahnutý, tém
Ssemcnný. Rostlina nahá. V Chorvatsku. Kv. n. L. po-
horní. O. alpestris. W. K.

Lístky Sžilné, jasnozelené, 2— Sjamé, široce vejité,

poznenáhla dlouze špiaté'. Prut vztýený, 1 st. zde'lí,

holý, hranatý. Koen uzlovitý. Kvly nachové, pak mo-
dré ; kalich asto erven znaený. Kídla s lunkem
tém srostlá. Lusky pímé, válcovité, 9 — lOsemenné.
V. lesích. B. Kv. (Lathyrus. Wim.) L. jarní ; holoub-

ky ; kohoutky. O. vernus. L.

464. Oxyiropis. Spifzfahne. Vlnice.

Clunek špicí konitý. Hoejší k pavézce obrácený
šev lusku dovnit vehnutý, lusk tedy 2pouzdrý aneb
témé 2pouzdrý. XVIL 3.

Prut vztýený. Rostlina kosmatá. Palisty s apíkem ne-

srostlé, kopovité. Lístky kopovité, špiaté. Kvty žluté

Lusky šídlovité, oblé, kosmaté, vztýené. Na suchých

pahorkách. c. Srp. V. obecná. O. pilosa. L,

465. Phaca. Berglinse. Horanka.

Clunek lupy. Cnelka bezvousá. Blizna hlavatá.

Lusk 1 pouzdry, trochu nabraný, hoejší šev dovnit
vybíliavý a semena nesoucí. XYIL 3. eorka.
! Prut vstoupavý, vtvitý. Lístky 6— 8jarmé, šedozelené,

v mládí chlupaté, kopovité, konení tém sedavý. Stopky

velmi dlouhé ; kvty žlutavé, blavé i ervenavé s fialo-

vým lunkem ; kídla 2klaná. Na korutansKých Alpách.

Cn. Cc. H. jižní. Ph. australis. L.

Prut vztýený. Lístky tupé. Lusky nadmuté. 2.

2. Prut vtvitý, pýitý, 9— 15 p. zdélí. Lístky na rubu

pýité, po 15— 23, obdýln kopovité. Palisty malé, ar-
kovit kopovité. Kvty v dlouhých hroznech odvislé, žlu-

tobílé, se šttinovitými listeny. Kalich ern chlupatý, s 5
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oullými zuby. Lusky polovejité, špiaté, odvislé, tém
holé, trochu zkivené. Na korutanských a uherských Al-

pách. Cc. Srp. H. slovenská. Ph. alpina.

Prut nerozdlený, holý, 6— 9 p. zvýší. Lístky holé, po
7— 11, vejité, tém tepenité. Palisty veliké, vejcité^

listovité. Kvty bložluté, s obdýlnými listovilými listeny.

Kalich holý, krátce 5zubý. Lusky obdýlné, chlupaté, té-m lunovité. Na nejvyšších rakouských. Štýrských a

korutaiaských Alpách. c. Srp. (Phaca ochreala, Crantz,

Phaca alpina, Lin.) H. studená. Ph. frigida. Jacq. •

466. Phaseolus. Bohne. Fazol

Kalich zvonitý, 2pyský, nlka s tyinkami a lun-
kem zavité stoená. Semeník na dolejšku pošvatou
žlázou ovinutý. XVIL 3.

1. Prut vinutý, vysoký. 2.

Prut nízký, nepnivý, vztýený, oblý. Kvty hlavaté,.

Lusky stlaené, visuté, svraštlé. n. F. nízká; (Phaseolus

vulgaris, ^. nanus. W.) Ph. nanus. L.

2. Hrozen kratší než list. Kvt bílý. Lusk odvislý, pímý;
stopky dvojité. n. Srp. F. ledvinková; bílé husiky

;

holoubata ; ledvinkový hrách ; bob. Ph. vulgaris. L.

Hrozen delší než list. Kvty bílé neb šarlatové. Lusk

odvislý, srpovitý. Prut vinutý, vysoký. F. mnoKokvtá.

Ph. mulíiflorus. Willd,

467. Pisum. Erbse. Ninách.

Hoejší 2 cípy kalicha kratší. nlka Shranná, uvr-

chu žlábkovaná a pýitá. Lusk nafouklý. XVIL 3.

1. Palisty šípovité. apík nahoe plochý. H. pomoský.

P. maritimum. L»

Palisty vrubované. 2.

2. Stopky 1 kvte ; kvty bílé. Rapíky 41isté. Listy asto

všecky vrubované. Rostlina ve všech ástech menší než

následující. VRakousích; v Uhích mezi osením. H. divoký*

P. arvense. L.

Stopky mnohokvté. apíky oblé, 4listé. Palisty dole

zaokrouhlené. n. Srp. H. domácí. P. sativum. L,
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v

468. Bobinia. Cimišnik.

Kalich 4klaný, hoejší cíp 2dílný. Lusk hrbatý, pro-
ložený. XVII. 3. Akácia, luštník, akát, agastr, trnovník.

Odvislé jednoduché hrozny. Palisty trnité. Lusky hladké.

Kvt bílý. Lístky speené. V zahradách se též pstuje

druh s kvtem ervenám, velikým, listy stídavými, 4— 6-

jarmými ; lístky široce vej itými neb i okrouhlými na

konci mekkoostnitými, s ratolestmi kehkými, posetými

ervenými, mkkými, dlouhými šttinami. n. . obecný,

R. Pseudacacia. L.

469. Trifolium, Klee, Jetd.

Koruna s tupým lunkem. Tyinky k špici trochu

širší, na dolejšku s korunou trochu srostlé. nlka
hladká. Lusk vejitý, 1—2 semenný, aneb obdýlný
3—4 semennv , kalichem aneb zvadlou korunou
obalený. Kvty v hlavatých klasech. Listy trojité.

XVII. 3.

1. Kvty ervené neb bílé, neb žlutobílé. 2.

Kvty žluté neb žlutohndé. Pavézka zahnutá. 27.

2. Kalichy holé. Lusky obyejn skryté, obalené, mnoho-
semenné. 3.

Kalichy chlupaté, zvlášt na zubech. 10.

3. Kalich z poátku obdýlný, opak homoly, pozdji nadmutý,

opak vejcitý, žilnatý ; zuby ervenavé, šttinovilé, tém
stejné, v cas zralosti odpadavé. Koruna 4lupenná, špi-

nav bílá, nkdy ervenavá, posléz píhndá; pavézka

kopovitá, velmi dloahá ; clunek trochu kratší než pa-

vézka. Lusk obdýln vejcitý, hndý, Ssemenný. Hlavy vej-

ité, posléz obdýlné. Stopky 1—2 p. zdélí. Listy s útlý-

mi, šttinovitými, pilovanými zoubky, zmládí asto erve-

navé, posléz bloskvrnité. Prut vztýený, 1 — 2 st. zdélí,

trochu kivolaký, hladký, lesklý, obyejn nachový, vel-

mi vtvitý ; dolejší vtve asto 2 st. zdélí, položené,

hoejší na špici vstávaré. Na lukách u Dndše; pod

Matrou ; v Uhích. c. J. vykivený. T. recurvum.

Kalich stejnotvárný. 4.

4. Lusky 2semenné. 5.

Lusky 4semenné. 8.
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5. Kvty bílé neb cervenavé. 6.

Kvét bledo/.lutý ; koruna 2krát zdélí kalicha; pavézka

delší než kídla. Kalich krátký, s 10 pruhy, 2 hoejší zu-

by delší než dolní. Prut prstu xdélí, dole položený, pak

vstávavý. Rapíky 2 p. zdélí; listy obvejcité, na konci

zaokrouhlené, ozubené, krátce špiaté. Na korutanských

Alpách J. žlutavý. T. pallescens. Sckreb,

6. Kalich delší nei koruna; zuby nestejné, šíJIovité, od-

stávavé, zpt vyvrácené, nkdy trochu chlupaté. Kvty
velmi malé , bílé , vztýené

,
posléz odstávavé

,
pak

vyvrácené, pavézka obdýlná , trochu ervenavá, Slu-

nek kratší kídel; lusk mázditý, bledohndý, žluto-^

semenHý. Listeny šídlovité. Prut položený, nachový,

krivolaký. Listy dlouze apíkaté ; lístky tupé , krátce

špiaté, opak vejcité, trochu pilované. Palisty široké,

blomázdiié. Na slatinné pd , na neúrodných místech

jižních Uher. Cn. Cc. (Trif. strictum, Scbreb.) J. malo-

kvtý. T. parniflorum. Ehrh,

Kalich zdélí koruny, neb kratší. 7.

7. Prut pídi dlouhý neb vyšší, trochu vtvitý a tenký,

vztýený neb vstávavý. Lístky pruhované; dolejší tupé,

obvejcité; hoejší eliptiné, špiaté, útle pilované. Palisty

široké, blomázdité, na dolejšku srostlé. Hlavy tém
okrouhle vejité ; stopky delší list; kalichy 1 Obranné

5

zuby šttifé, v as zralosti odstávavé. Kvt ledva delší

než kalich, belavoervený; pavézka tém vykroužená;

kídla 2krát kratší. Lusk nahý, stlaený, zobanitý, 2 se-

menný, na dolejšku hrbatý; semena hndá. Rostlina holá.

Na vlhkých lukách, v Biharské, Békešská stolici. Kv. J.

vztýený. T: strictum.

Prut 1 — 2 st. zdélí, pruhovan brázdný, holý, vstou-

pavý, trubkovitý. Lístky eliptinc routovité, útle pilované,

vykroužené, holé , krátce apíkaté, tupé. Palisty vejité

kopovité, dlouze špiaté, osinaté. Hlavy piokrouhlé;

stopky 2— 3krát delší než kališní trubka. Kalich kratší

než koruna ; zuby tém stejné. Dolejší kvítky odvislé,

ržové neb pletní, pozdji hndé; hoejší do ervena

blavé, vztýené odstávavé. Lusk asto 4semenný. Na lu-

kách, v houštích ; od jara až do podz.imku (Tr. elegans

Saví) J. zvrhlý. T. hybridm. L,
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8. Prut vstávavý. Dolejší kvítky ervené, hoejší bílé. 7.

Prut položený neb plazivý. Kvítky stejnobarvé. 9.

9. Prut položený, hranat brázdný, krivolaký. Lístky ob-

srdité neb vejáté , vykroužené, pilované, s útlou, zpt
vyvrácenou špicí. Palisty široce objímavé, dlouze koD-
ité. Kvty malé, ervenavé, 41upenné

;
pavézka špiatá.

Kalich krátký, mázditý, bledý ; zuby tém stejné, na

špici hndé, vždy pímé, delší než kališní trubka. Lusk

tém celý z kalicha njící, tém pavézky zdélí,

cárkovitý, kožnatý ; semena ernohndá. Rostlina holá.

Na slatinách, v Békešské, Biharské, Satmarské stolici. Cn.

J. hranatý. T. angulatum. W. K.

Prut plazivý, koenivý, 1— 1
^/a

si. zdélí. Lístky ob-

vejcité, útle pilované, holé, asto bílé neb hndé skvr-

nité. Palisty mázdité, s odstouplou útlou špicí. Kvty
bílé neb ervenavJ, pozdji odvislé, hndé. Stopky zdélí

kališní trubky, po odkvtu vyvrácené. Lusk obdýlný,

holý. Na pastvištích, u cest, na lukách. Kv. Zá. J. pla-

zivý. T. repens. L.

10. Kvty bílé, žlutobílé neb blavé. 11.

Kvty ervené, nachové neb ervenavé. 17.

11. Kvty žlutozelené neb žlutobílé. 12.

Kvty bílé. 13.

12. Lístky obdýln kopovité, celokrajné, po kraji nachové,

tupé, zídka vykroužené. Palisty šídlovité. Prut í^/^—2
st zdélí, vstoupavý, trochu vtvitý. Hlavy husté, obdýl-

n eliptiné
,

jednotlivé. Kvty žlutozelené ; koruna

s lupeny srostlými , trubkou chlupatou ; kalich chlupatý,

dolejší zub delší než korunní trubka. Lusk hladký. Na

lukách, v dunajských výspách, v Uhích. c. Srp. J.

uherský. T. pannonicum.

Lístky obdýlné; dolejší vykroužené. Palisty árkovit

kopovité. Prut í—i% st. zvýší, astji v oblouk vztý-

ený, málo vtvitý. Hlavy kulaté, jednotlivé, nejvíce oba-

lem podepené, kosmaté. Kvty bložluté; koruna srost-

lolupenná, s dlouhou pavézkou. Kalich s 10 žilkami; zu-

by jehlovité, dolejší vyvrácený, zdélí trubky. Lusk jedno-

semenný. Na pastvištích, na krajích lesu. c. Srp. J. ble-

dožlutý. T. ochroleucum. L.
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13. Kalich delší než koruna, velmi kosmalý; zuby šttino-

vité. Koruny malé, bílé neb ervenavé, 41upenné. Hlavy

ovální, pak válcovité jednotlivé, velmi chlupaté, cárkovit

obdýlné, útle oslnité. Prut vztýený, vtvitý, kosmalý,

y^— 1 si. zvýší. Ná úhorech, rolích, písinách. c. Zá.
T. arvense. L.

Kalich kratší než koruna. 14.

14. Kališní zuby nestejné. 15.

Kališní zuby tém stejné. 16.

15. Kalich blavý, kosmatý, s dlouhými nachovými, heb-

kými zuby. Kvty bílé, seschlé však žluté. Hlavy pe-
vislé. Lístky jasnozelené, ovální, útle chlupaté, vejité, ce-

lokrajaé. Rapíky chlupaté. Prut hranatý, chlupatý, prostý,

sehnutý. Na korutanských Alpách. c. J. norický.

T. noricum, Wulf.

Kalich válcovitý, s rozloženými, trochu skrivenými, tu-

hými, kopovitými, ostnitými zuby. Kvty bílé. Hlavy vej-

ité, husté , chlupaté , na konci a v úžlabíkách sedící.

Lístky chlupaté, obvejité, útle pilované. Palisty seschlé,

vlasaté, kopovité. Prut polo-žený, tuhý, drsný. Lusk b-
lavý, Isemenný. Na suchých pastvištích, v hoeních Ra-

kousích, ídce. Cn. Srp. J. ostrý. T. scabrum.

16. Prut ležící, rozložený, tuhý. Lístky bud okrouhle vej-

ité, bu obvejité a kopovité. Palisty vejité, osinaté.

Hlavy kulaté, jednotlivé, husté; kvty veliké bílé; ko-

runy srosllolupenné; kališní zuby zdélí korunní trubky.

V lesích. n. c. J. jinoUstý.

T. heíeropkyllum. Trati,

Prut vstoupavý, tuhý, chlupatý, 1— í*/^ st. zdélí.

Lístky obdýln kopovité, oste pilované, na rubu chlu-

paté, po kraji hustými, mocnými žilkami prorostlé. Pa-

listy kopovité, dlouze špiaté. Hlavy piokrouhlé, pak

vejité; s téra slechovit ležícími kvítky, obyejn po 3.

Kvty bílé; koruny 41upenné, neodpadavé; pavézka šídlo-

vilá, vykroužená. Kalichy nahé, na hranách chlupaté,

s pímými, šídlovitými zuby. Stopky 3krát kratší než

kališní trubka, po odkvtu sehnuté. Lusky Iscmenué. Na

horských lukáchj hrázích. n. Zá. J. chlumní.

T. montanum. L,

(23)
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17. Kalich po odkvtu zavený a nadmutý, síkovaný. Ko-
runy pletní. Kvtní hlavy hrachu zvící , v as zra-

losti co leskovec veliké, kulaté, úžlabi5ní. Lístky opak

vejité, holé, ozubené. Prut plazivý, z lánkftv dol ko-

eny, nahoru listy a kvty ženoucí. Na vlhkých lukách,

pasekách, pí zákopech. Cn. Zá. J. jahodnatý.

T, fragiferum. L.

Kalich nenadmutý. 18.

18. Hlavy válcovité neb homole. 19.

Hlavy vejcité, okrouhlé a kulaté. Kališní zuby nestej-

né. 22.

19. Kvt ervený, nachový, srostlolupenný. Kalich holý,

s 20 žilkami; zuby dlouze brvité, dolejší prodloužený.

Hlava obdýln válcovitá, tém obalená, nkdy dvojitá.

Palisty kopovité, pilované, veliké, pošval holé. Lístky

obdýln kopovité, útle pilované, holé, žilkované, tupé.

Prut prostý neb vtvitý, 1 — 2Y2 st. zdélí, vztýený,

holý, pruhovaný. Na horských lukách, travnatých pahor-

kách. Kv. Cn, J. ervena>ý. T. rubens. L.

Kvt bledoervený, pletní neb blavý. 20.

20. Lístky tém okrouhlé, ohsrdcité, vejcité, vrubované,

kosmaté, nkdy však celokrajné. Palisty obdýlné, kopo-
vité. Hlavy obdýlné, kosmaté, tupé, bezlisté, v as zra-

losti šikmo v stranu nachýlen. Kvty bled pletní; pa-

vézka dlouhá; kališní zuby stejn dlouhé, špiaté, tém
bodlavé, kratší než koruna. Prut vztýený, prostý neb

vtvitý, 1—1^2 st. zvýší. Na vlhkých lukách, v Tatrách.

J. nachový. T. iucarnatum.

Lístky árkovit kopovité, neb árkovit obdýlné. 21.

21. Hlavy velmi kosmaté, válcovité. Kališní zuby delší než

koruna. 13.

Hlavy kosmaté, obdýln homolovité. Kališní zuby št-
linovité, témstejné, dolejší tém koruny zdélí Koruny ble-

doervenavé. Palisty pošvaté, prut objímající, dlouze špiaté.

Listy 3krát delší než kvtní stopky ; lístky árkovit ko-

povité, špiaté. Prut vztýený, tuhý, kosmatý, 6— 12 p.

zvýší. Na suchých pastvištích, v Uhích. n. Srp. J. úz-

kolistý. T. angustifolium.

22. Kalich tém zdélí koruny, 23.
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Kalich mnohem kratší než koruna. 24.

23. Koruna srostlolupenná, blcdocervená; pavé/.ka vykroužená

se zoubkem uprosted; kídla jen na špici ervená : lusk

vejilý, blohndý, ledva z kahcha cnéjící, dokola puka-

vý, 2semenný. Kalich na dolejšku vrtochovitý, bledý, s 10

pruhy, uvnit vlásky zastený ; zuby vztýené, šttinovité,

nestejné. Palisty blomázdité. Hlavy kosmaté, tém
okrouhlovejcité, tém stopecné, s 1— 2 listeny. Lístky

obdýlné, tém ozubené, útle špiaté, obyejn uprosted

pímo skvrnité- dcncjši po obou stranách chlupaté. Prut

v bujné pud ležící, v neúrodné vztýený, 1 st. zdélí,

bledozelený, dlouze blovlasý, z úžlabicek vtvitý. V Uhích

okolo V. Kéreša, Váu ; na poli. Cn. Cc. J. rozkladitý.

T. diffusum. Ehrh.

Koruna 41upenná, bledonachová; pavézka vykroužená;

kídla blavá, zdélí lunku ; lusk bledohndý, mázditý,

Isimenný. Kalich lOhranný, pruhovaný, chlupatý, v cas

zralosti trochu nadmutý; zuby vztýené, ostnošpiaté, do-

lejší delší. Palisty široce vejité, šídlovit špiaté, po

kraji tiochu vyvrácené. Hlavy ovální, pozdji tém vál-

covité, obalené, v úžlabickách a na koncích tém je-

dnotliv sedavé. Lístky obvejité, ku pedu útle pilované,

pýíté, pruhované, šedozelené, útle špiaté. Prut je-li je-

dnotlivý, tedy jest vztýený; pakli více, tedy stední je

zpímený, ostatní ležící, pídi neb 1 st. dlouhé
,
pruho-

vané, blošed chlupaté. Na suchých trávníkách, pahrb-

kách, na rolích a lukách. V Uhích, echách, Slezsku.

Kv. n. J. pruhovaný. T. striatnm. L.

24. Prut položený, jen na špici vstávavý, 1—2 si. zdélí.

Koruna srostlolupenná, bledonachová, 2krát zdélí kalicha,

pavézka vykroužená, nestejn vrubovaná, árkovaná ; kídla

erven obroubená ; lunek kratší než kídla ; lusk hndý,

obvejitý. Kalich bledý, trubkovitý ; zuby šidlovité, ostno-

špiaté. Lístky trochu ozubené, obvejité, dolejší obsrd-

ité. Palisty zelené, brvité, šidlovité. Prut blovlasý. Pi

Temeši, u Panovy, v Uhích. 'n. J. zvrácený.

T. rsclinatum. W. K.

Prut vstávavý neb vztýený. 25.

25. Hlavy kulaté, obalené, obyejn dvojité. 26.

(23*)
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Hlava kulatá, bez obalu, jednotlivá. Kalich s 10 žil-

kami, holý, s dolejším zubem prodlouženým. Koruna
tmavonachová. Palisty cárkovil kopovité, kopovit špi-

até. Lístky elipticné, útle zubaté, útle chlupaté. Prut

oblounatý, kivolaký, 1—2 str. zdélí, pýitý. Na hor-

ských lukách, v lesích. n. c. (Trif. flexuosum, Sturm)

J. kivolaký. T. medium. L.

26. Lístky kopovité , obdýlné, útle pilované , bložilnaté.

Kalich kosmatý, s prodlouženým dolejším zubem, s 20
žilkami. Koruna nachová Palisty úzké, kopovit šídlovité,

zelené. Prut 1 str. zdélí, tuhý, pímý, bezvtvý. Na su-

chých lesních prostorách. Cn. c. J, podhorní.

T. alpestre. L,

Lístky vejcité, pýité, tém celokrajné, mén žilnaté.

Kalich útle chlupatý, s 10 žilkami a nifovitými, brvitými

zuby. Koruna nachová, rftžová, zídka bílá. Palisty vej-

cité, s šídlovitou špicí, žilovité, mázdit prozracné, jen

na špici zelené. Prut vslávavý, V2"~^V2 ^^^' zdélí. Na
lukách, obyejn setý. Kv. Cn. J. luní; dtel.

T. pratense. L.

27. Hlavy 10— 20 kvte, malé, ídké, dlouze stopené. Ko-
runy úzké, bledo- neb zlatožluté, pozdji jasn hndé;
pavézka slab árkovaná, dutá. Palisty polosrdité. Ka-
lichy holé. Kvtní stopky po odkvtu dolu sehnuté. Líst-

ky klínovité, vykroužené, útle zubaté ; stední mén více

nožený. Prut tenký, nifovitý, vztýený neb položený,

holý, '/4"~^/4 s*^- zdélí. Na lukách, rolích, písinách. n.
Zá. J. nifovitý. T. filiforme. L.

Hlavy 20— 40- i vícekvté , kvty široké, stechovité

pavézka znan árkovaná. 28.

28. Pavézka koruny poddatá; koruna žlutá, hndožlutá,

posléz kaštanová. Hlavy konení posléz válcovité

;

stopky po odkvtu sehnuté. Palisty obdýln kopo-
povité. Kališní zuby vlasaté. Lusk jako i pi pedcháze-
jícím a následujících uvnit kalicha krátce stopený. Prut

Yg— 1 st. zdelí, holý. Na bažinných lukách. c. Srp.

J. višový. T, spadiceum.

Poznám. Píbuzný Jetel kaštanový. Pavézka sehnutá,

neodpadavá, obdýlná, 2krát zdélí kidel. Koruna po od-
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kvtu kaštanová. Kalich chlupatý, 2 zuby velmi krátké.

Hlavy piokrouhlé. Lístky obdýiné, vykroužené, pilova-

né, jasn zelené. Prut 2—6 p. zdélí, tuhý, vztýený, kos-

matý, nkdy ervenavý, prostý. Na korulanských Alpách,

u paty Kivánu. Cn. Cc. K. badenský. T. badium.

Pavézka koruny naddutá. 29.

29. Konení lístek stopecný, trochu vykroužený. Palisty

vejité, polosrdcité, brvité. Hlavy boní, piokrouhlé a

eliptiné. Koruny žluté, stopky po odkvtu schnuté. Prut

obyejn vtvitý, posléz položený, pýritý. Na lukách, ro-

lích, hrázích. n. Srp. (Trif. procumbens, L.) J. polní.

T. campestre. W. K.

Lístky bezstopené, obdýiné. Palisty obdýln kopovité.

Hlavy piokrouhlé a eliptiné. Koruny zlatožluté, posléz

jasnohndé; stopky po odkvtu dolu sehnuté. Kališní zu-

by holé, jen na špici málo chlupaté. Prut málo vtvitý,

vztýený, holý, 1 st. zdélí. Na suchých lesnatých pa-

horkách, pasekách. Cn. Cc. J. nivní. T. agrarium. L.

470. Trigonella. Kuhhornklee. Piskavice.

lunek pímý, kratší než kídla a pavézka, tak že

koruna Slupenná se býti zdá ;
pavézka a kídla té-m stejné, odsíávavé. Lusky oblounaté. XVH. 3.

Senenka. Presl. Rostliná.

Lístky oste zubaté, pýité. Kvty bledožlnté, malé, po
5— 10 skupené, tém sedavé. Kalichy pýité. Lusky

oblounat zkivené, rozeven stojící , krátké , šikmo
v

vráskované, pýité. Celá rostlina chlupatá. V Cechách,

okolo Litomic; okolo Pešti a Budína; v jižních Uhích

na suchých pahrbkách. Cn. Cc. P. francouzská.

T. monspeliaca.

471. Ulex. fíechsame. Hloda.

Kalich 2Iupenný, 2 malými listeny podepený. Lusk
nadmutý, krátký. Koruna obrácená ;

pavézka dole

;

lunek 2Iupenný. XVIL 3. Hlodáš.

Ker 2— 4 st. zvýší, vtve velmi husté, brázdité, chlu-

paté, velmi trnité, vzfýené; trny pímé, složené, hra-

naté, bodlavé, holé, vždy zelené. Listy na dolejšku trn
šídlovité, bodlavé. Stopky v úžlabikách, jednotlivé neb
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po 2, 1 kvte, kosmalé. Kalich plstnatý; koruna zlato-

žlutá. Lusk obdýlný, pýitý, tém 4semenný. Na suchých

místech, pahrbkách. Cn. Zá. H. evropský.

U. europaeus. L,

472. Vicia. Wicke. Vikev, -,

Hoejší kališní zuby kratší. nlka nifovítá. Lusk
2klapený, bez pepážky, aneb jen s nedokonalou

stnou. Semena obdýlná neb kulatá. XVII, 3. Vika;

vika 5 kolovaka.
1. Kvty v dlouze stopecných hroznech, aneb sedí jednot-

liv neb více na stopkách, jenž mnohem delší jsou než

kvty samy. 2.

Kvty na úžlabicných stopkách, které kratší jsou než

samy kvty. 16.

2. Kvéty žluté. 3.

Kvty modré, nachové neb bílé. 4.

3. Stopky mnohokvté ; kvty žluté do zelena ; lupeny

tém stejné. Palisty okrouhlovejcité, pološípovité, ozu-

bené. Lusky stlaené, odvislé, 1 p. zdélí, 3—4 semenné.

Cnlka od prostredu stejn rozdlenými chlupy opatená.

Listy 5klané, 8—4 jame ; lístky široko vejcité, tupé,

holé, nejdolejší pi samém prutu sedící, k jeseni tém
kožnaté; na rubu trochu šedé, na dolejšku piokrouhlé.

Hrozen kratší než list. Prut pnivý, holý, bled žlutoze-

lený, 3—4 st. zdélí, slabý. Na výslunných lesních po-
lohách. Cn. Cc. V. hrachovitá. V. pisiformis. L.

Stopky nejvíce 4kvté, kratší než list ; kvty na krát-

kých stopkách; pavézka odstávavá , vykroužená, bled
žlutohndá ; kídla žlutavá. Lusk odstávavý, holý, lesklý,

7— lOsemenný. Palisty dlouze špiaté, pološípovité, na

dolejšku ozubené. Lístky 2—3jamé, vejcité, dlouze špi-

até; dolejší tém okrouhlé, tupé. Prut jednotlivý, 1— 1 y^
st. zdélí, jednoduchý. V Uhích, okolo Varaždína, v le-

sích mezi Dravou a Sávou. Kv. V. lesní.

V. oroboides. Wulf.

4. Kvtní stopky s 1 — 6 kvty. 5.

Stopky mnohokvté, v hroznech. 9.

5. Palisty nestejné: jeden árkovitý. nerozdlený, sedavý

;
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druhý polomsíný, slopecný, s dlouhými šttinovými zuby.

Sem tnm vzdlávaná. (Vicia multifida, Wallr. Ervum, L.)

V. jednokvtá. V. monantha. Koch.

Palisty stejné, pološípovile'. 6.

6. Lusky chlupaté, 2semenné, obdýlné. Koruny mléko-

modré neb blavé. Stopky 2— 6kvté. Listy 6jamé. Rost-

lina útlá, tenká, pýitá. Mezi obilím, v zahradách, pi plo-

tech. h. c. (Ervum hirsutum L.) V. chlupatá.

V. hirsuta. Koch.

Lusky holé. 7.

7. Listy 12— 16 jame, obyejn bezúponecné, lístky ob-

dýlné, kusé holé. Palisty šípovité, kopovité. Stopky 2— 3

kvte, kratší list. Kvty veliké, odvislé, blavé do fia-

lová, lusky lánkovité , 3— 5semenné. Mezi obilím tu i

tam, ídce. n. Srp. (Ervum, L.) V. oková.
V. Ervilia. Willd.

Listy asi 4jamé. 8.

8. Stopky ponejvíc jen Ikvté, asi listu zdélí. Kvty bílé

a modré. Lusky obdýlné, 4semenné, holé. Listy 3

—

A-

jamé. Rostlina útlá, tenká. Ve vzdlávané pd mezi

obilím. n. Cc. (Ervum, L.) V. tverozrná.

V. tetrasperma. Koch.

Stopky 1— 4kvté, delší než listy. Lusk 5—8semen-

ný. V. štíhlá. V. gracilis. Lois,

9. Palisty zubaté. 10.

Palisty celokrajné, aneb lupt^, nepatrné, na dolejšku

zubaté. 11.

10. Hrozen delší než list, ídký, 12— 15kvtý. Koruny b-
lavé

;
pavézka lilakov árkovaná ; lunek na špici fialo-

vý. Lusk tém árkovit válcovitý. PaHsty polomsíné,

šttinovit zubaté. Listy 6— Sjamé; lístky eliptin tupé.

Prut pnivý, 3—4 st. zdélí, holý. nlka od stedu

stejn roztroušenými chlupy obsazená. V pasekách, na

krajích les, na pahorkách. Cn. Cc. V. lesní.

V. silvatica. L.

Hrozen zdélí listu, 6— 1 3kvtý. Koruny slab nachové,

žilkované. Lusk útle chlupatý. nlka na hoejšku po

jedné stran vousatá. Palisty polomsíité, zubaté. Listy

5jaraé ; lístky vejité, tupé, nejdolejši od prutu vzdále-
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ne. Prut pnivý, 3—4 st. zdélí, holý. Ve vlhkých hou-

štinách, vlhkých lesních polohách, v plotech lesních. Kv.

n. V. krovištní. V. dumetorum. L.

11. Kvtní hrozen kratší než list. Koruny purpurové a

modré'; stopky vztýené. Cnlka uvrchu útle chlupatá;

lusk tém routovitý, holý, 2semenný. Palisty pološípo-

vité, celokrajné. Listy 13—15jamé; lístky skupené,

obdýlné a kopovité, tupé, na rubu útle chlupaté. Prut

jednoduchý, vztýený, 1—2 st. zdélí, zprvu tém kos-

matý, posléz holý. V suchých lesinách, na lesnatých

pahrbkách. n. c. (Vicia militans, Crantz.) V. kašubská.

V. cassubica, L

Kvtní hrozen delší, neb aspo zdélí listu, 12.

12. Listy vejcit kopovité, neb kopovité. 13.

Listy árkovit kopovité, neb árkovité. 14.

13. Hoejší široký díl pavézky jen polozdélí dolejšího

úzkého. Koruny modré neb fialové ; kídla mlékobílá,

namodralá ; lusky obdýln rutovité, na špici hákovité.

Palisty pološípovité, celokrajné. Hrozen zdélí, neb delší

listu, hustý, tém jednostranný. Lístky bud elipticné,

slab kosmaté , bu úzkolisté, siln kosmaté. Prut kos-

matý, asto mnohovtvý, 2— 3 st. zdélí. Koen roní.

Mezi obilím, na rolích; Cn. Cc. V. chlupatá.

V. villosa. Roth.

a. latifolia. Listy elipticné, slab kosmaté.

jí, angustifolia. Listy kopovité, velmi kosmaté.

Plocha pavézky zdélí jejího nehtu. Koruny modro-

fialové. Lusk árkovit obdýlný, tupý, hákovitý. Semena

erná, po jedné stran mramorová. Hrozen zdélí listu,

Palisty pološípovité, celokrajné. Stopky odstávavé. Lístky

hned vejilé, s odstávavými chlupy, hned obdýln kopo-

vité, delší a špiatjší, pýité. Prut pnivý, 2— 4 st.

zdélí. Koen plazivý. V houštích, na lukách, hrázích,

v obilí. n. c. V. ptaí. V, Crncca. L.

14. Kvty hroznaté, stechovit na sob ležící. 15.

Kvty vzdálen stojící, prf) 10— 12, 3krát vtší než

pi pedešlé, nachové neb fialové Lusky velmi široké.

Kvtní stopky 2krát delší listu, árkované. Palisty po-

lošípovité , árkovit kopovité, na dolejšku ozubené.
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Lístky velmi úzké , vzdálené, po 6—7 párech. Ve vi-

nohradech, okolo Ptikostel v Uhrích. V. rozvláná.

V. onobrychioides.

15. Listy 7— 9jarmé, vodorovn odslávavé, s dlouhými

bílými chlupy, stídavé, neb tém vstícní, árkovit
kopovité, špiaté. Palisty pološípovité, kopovité, celo-

krajné. Stopky vztýené, tuhé; kvty jednostranné, od-

vislé; pavézka fialová, hluboce vykroužená; kidla tém
pavézky zdélí, modravá ; lunek na špici vykroužený, s

fialovou skvrnou po každé stran ; lusky obdýln vejité,

lesklé, nahé, ponejvíc 5 semenné. Kalich fialový, šikmo

5zubý; zuby šídlovité, 2 hoejší kratší. Na rolích,

suchých polích; v Uhích, Halii. Kv. n. V. mnoholistá.

V. polyphylla.

Listy árkovité, na rubu chlupaté, Sžilné; apíky vo-
dorovn odstávavé, dolejší i dol sehnuté. Palisty po-
lošípovité, celokrajné, árkovité. Prut vztýený, tuhý,

u vrchu v kolénko sehnutý, vtvitý. Kvtní stopky

vztýené. Pavézka a lunek svtlemodrý; kídla b-
lavá

;
plocha pavézky 2 krát zdélí nehtu jejího; lusk

árkovit obdýlný, špiatý; nlka u vrchu po jedné

stran vousatá. Na lukách, v houštích. Kv. n. V.

trojžilná. V, tenuifolia. Roth.

16. Kvty bledožlulé. 17.

Kvty blavé, ervené, fialové. 21.

17. Lusky hladké, po 2, neb jednotlivé. 18.

Lusky chlupaté, po 3, neb jednotlivé. 19.

18. Prut 1 st. zdélí, hladký, hranatý. Lístky po 10— 12,

obsrdité, s bylinným ostnem. Palisty prosté, velmi

malé, vejité, zašpiatné ^ s rezavou skvrnou. Úponky
dlouhé, vtvité. Kalich témé hladký, na zubech chlu-

patý. Kvt bledožlutý, fialov slinkovaný. Lusky tém
sedavé, brzo vztýené, hladké, hndé, 6— Ssemenné;

semena okrouhlá, ervenohndá. Na rolích ; v Korutanech,

ídce. Cn. Cc. V. velekvtá. V. grandiflora. Scop.

Prut 1—3 st. zvýší, položený, na dolejšku 4hranný,

na hoe mnohostranný. Lístky po 10— 12, stídavé,

obdýln vejité, vtlaené, na líci holé, celokrajné, útle

špiaté. Palisty celokrajné, aneb dole ozubené, dlouze

24
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konité, lindoskvniité. Kalich tém 5hranný; zuby ší-

dlovité. Kvty veliké; pavézka bledozlutá, odstávavá,

vykroužená; kídla bledozeiená; krátká; lunek na špici

fialový. Lusky holé, v stáí erné, tém sedavé po 2,

neb jednotlivé, zpt vyvrácené, neb odstávavé, 7— 10-

semenné ; semena ern tcná. V jižních Uhích, na lukách.

Kv. c. Y. špinavá. V. sordida. L.

19. Pavézka holá; korun*^ bledozlutá, popelav árkovaná,

nkdy blavá. Lusk jednotlivý, stlaený, velmi chlupatý,

široký; 5— 6 tém okrouhlých semen. Palisty zubaté,

neb celokrajné, barvité. Lístky 5— 6jamé, elipticné,

kopovité, nkdy vtlaené, na rubu chlupaté. Prut 1—3
st. zvýší, rozložený, holý, málo vtvitý. Na kovnatých

pahrbkách, pi rolích. Srp. V. žlutá. V. lutea. L.

Pavézka chlupatá. 20.

20. Lusky sedavé, jednotlivé, vyvrácené, chlupaté. Kvty
bledožluté, asto erven pruhované. Pavézka zevnit

chlupatá. Lístky vykroužené, tupé. Palisty zelené, nkdy
hndé skvrnité. Na suchých mezích rolních, ídce. n.
c. V. zvrhlá. V. hybrida.

Lusky stopecné, nejvíc po 3, chlupaté. Kvty žluto

-

bílé aneb nachové. Lístky nco delší a mén vtlaené

než pi pedešlé. Palisty celokrajné, hndoskvrnité,

kopovité. Prut hranatý, 2 st. zdélí, položený neb

vstávavý, mén více holý. V Rakousích, Uhích; na

polích a lukách. Cn. Srp. V. uherská. F. pannonica.

a. Kvt žlutobílý.

^. Kvt nachofialový; lístky árkovit kopovité.

21. Lusky po 2— 8, v úžlabikách. 22.

Lusky po 2, neb jednotliv, úžlabiné. 24.

22. Lístky pilované, vejilé. Palisty pilované, tém okrouhlé.

Pavézka vztýená, velmi široká, ernonachová, 2klaná,

na dolejšku trochu mozoiovitá; kídla krvavá; lusky

krátce stopecné; semena erná, lusky po 3— 6. Prut

oste 4hranný, 1 — 2 st, zdélí. Na vlhkých lukách,

píkopech; v Uhích. n. c. V. pilovaná.

V. serratifolia.

Listy celokrajné. 23.

23. Prut tuhý, pímý, 2— 3 st. zdélí. Listy ponejvíc po
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páru, téra diižné. Kvty bílé, na clunku cernoskvrnité,

v ližlabinícli, 2— 4kvtých hroznech. Rapík v šttinu

vybíhavý. Hoejší kališní zuby kratší. ulka nifovitá,

lém v uhel sehnutá, pod bliznau bradatá. Lusk pí-
nými sklípkovatými stnami pepažený. Zrna obdýlné

boby. Vzdlávaná. (Faba vulgaris, Monch). V. bob;
obyejný bob. V. Faba. L.

Prut slabý, rozložený, pnivý, 2—3 st. zdélí. Lístky

5jarmé, široce vejité, z pedu ufaté, vtlaené, špiaté.

Kvty špinav fialové, na dolejšku žlutavé. ílapík lípon-

itý. Stopky 5kvté. Palisty zubaté. Lusky árkovité,

holé; semena hndoerná. V houštích, na lesních lukách,

plotech. Dub. Cn. V. plotní. V, septum, L,

24. Uponky stoené. Palisty obyejn zubaté. 25.

Uponky nevyvinuté. Palisty celokrajné, pološípovité.

Lístky vejité, 2— Sjamé. Prut položený, 1—4 p.

zdélí. Kvty jednotlivé, úžlabiní, tém sedavé, malé,

lilakov fialové. Lusky árkovité, holé. Na lukách,

hrázech. Dub. Kv. V. hrachorová. V. lathyroides.

25. Palisty skvrnité. 26.

Palisty neskvrnité, 3zubé, obdýln kopovité." Uponky
2—Sdílné, Kvty veliké, ervenobílé, erven neb fia-

lov stiiikované. Kalich holý, erven slinkovaný. Lístky

krátce apíkaté, tupé, árkovit kopovité, 7—9jamé.

Prut hranatý, hladký, IY2 st. zvýší. V Uhích. Cn. Cc.

V. obilní. V, segetalis. Thuil.

26. Lístky 5jamé; dolejších list opak vejité, vykrou-

žené; hoejších árkovit kopovité, tupé neb uíaté. Pa-

listy lilie zubaté. Koruny stejnobarvé, nachové. Lusky

odstávavé, árkovité, posléz holé ; semena kulatá, zrnitá,

erná. Prut slabý, pýitý neb útle chlupatý, 1—3 st.

zdélí. Ka rolích, mezi obilím. Cn. Cc. V. úzkolistá.

F. angustifolia. Roth.

Lístky Tjamé, obvejité, vykroužené, Palisty caslo

zobaté, blamaté. Pavézka jasn nachoervená ; kídla

fialová; lunek blavý. Lusky vztýené, obdýlné, pýité;

semena slab stlaená, hladká, olivozelená, hnd mra-

morovaná. Prut vztýený, mén více kosmatý, 1—2 st.

24 »
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zdélí. Stopky 2kvté. Na rolích, mezi obilím; vzd-
lávaná. Kv. n. V. setební. V, sativa, L.

104. Tamariscineae. Tamaryškovité.

475. Myricaria. Myricarie. Tamaryšek.

Patero delších tyinek, s 5 kratšími stídavých;:

nitky až do prosted srostlé. BUzna sedává. Semena
se stopeným myrem. V. 3. Damarys. Zidovinník.

Ker 3— 5 si. zvýší, s holými, oblými, pratovitými,

šedokorými vtvemi. Listy malé, carkovité, trochci

dužné, popelavozelené. Hrozny jednoduché, konení;

kvty malé, bledocervené. Listeny delší než stopky.

Tobolky vztýené odstávavé. V eištích; na výspách.

Cc. T. obecný. M. germanica. Desvaux.

105. Salicaricae. Yrbicovitá.

474, Lythrum. Weiderich. Vrbice.

Kalich válcovitý, s 4—6 vnitními a tolikéž ze-

vnitními zuby. Tobolka obdýlná, 2pouzdrá, na

špici 2 neb 4 zuby pukavá. XL 1. Krvavnice; Vlí
ocas; Liší ocas; Kyprej.

Jednotlivé kvty v úžlabikách; koruny malé, lilakovó

neb nachoíialové. Vnitrní a zevnitní kališní zuby stejné;

5—6 prašník. Listy holé, árkovité, stídavé, trochu

šCávnaté. Kvtní lupeny snadno odpadavé. Prut jedno-

duchý, apieb dole vtvitý, V^ st. zvýší, vstoupavý, 5asto

na dolejšku koenivý, bledý neb špinav zelený. Pi zá-

kopech, jezerech, v bažinách. c. Zá. V. yzopolistá.

L. hyssopifolium. L.

Kvty v dlouhých hroznech neb klasech. Asi 12 praš-

ník. Dolejší lístky vstícní. 2.

2, Listy kopovité, lesklé, s dolejškem zaokrouhleným,

tém sedavé. Kvty v hoejším díle klasu jednotlivé.

Koruny nachuoervené; stopky krátké, 2—4kvté. Ka-

lišní zuby stejné. Rostlina menší než následující, docela

hladká. V Cechách, Uhích, na dunajských výspách.

Cn. c. V, metlatá. L. virgatum. L,
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Listy kopovité, s dolejšhcm srditým. 3.

3. Listy vstícní, neb po 3 stojící, na líci holé. Prut na

3 st. zdélí, 4hranný, obyejn jednoduchý. Listeny

vejite', ploché, kratší než kvty. Koruny nachokrvavé,

y preslenatých klasech. Kalich ervený; vnitní zuby 2krát

zdélí zevnitních. Prašníky stídav delší, vehnuté. To-
bolky eliptiné, malé. Na vlhkých lukách, píkopech. n.
Srp. V. obecná. L. Sahcaria, L.

Listy vstícní neb po 3—4 peslenech, po obou stranách

pýité. Prut vtší než u pedešlé, více vtvitý. Listeny

kopovit vlnité, delší kvt. nlka 2krát zdélí kalicha.

V Rakousích, Halii. V. pochybná. S. dubium. Schull.

475, PepUs. ZipfelkrauL Kuinec.

Kalich králky, zvoniiý, 12zubý, 2adý; 6 odpa-
davých neb žádných lupen; 6 tyinek. Tobolka
tém kulatá, 2pouzdrá, nepravideln pukavá. VL 1.

Náplavník.

Listy apíkaté, vstícní, obvejité, dužné, hladké, malé.

Prut 1—4 p. zdélí, rozložený, mnohovtvý, ervenavý,

dole koenivý, holý, Kvty jednotlivé v úžlabikách,
' sedavé, malé. Lupeny odpadavé neb žádné, pletn er-
vené ; 6 prašník. Tobolka 2pouzdrá , tém kulatá.

Kalich krátký s 6 zevnitními, a 6 vnitními zuby. Na

krajích jezer, ek, v písité pd. Cn. Zá. K. kaluiní.

P. Portula. L.

106. Onagrariae. Papalkovité.

476. Circaea. Hexenkraut. Carovnik.

Kalich 2dilný. Plátky 2, obsrdité. Tyinky 2

mezi lupeny. Tobolka 2pouzdrá, 2klapená, hruš-

kovitá, hákovitá. IL 1. Opaka.

1. Žádných listen. Listy vejité, slab srdité, rozvlá-

íte zubaté, dlouze apíkaté, vstícní, na žilácK útle

ch'upaté, jakož i na kraji, tmavozelené. Prut jednoduchý,

vztýený, 1 — 1 V^ st. zdélí, holý neb útle chlupatý, ra-

píky žlábkovité, 2— 3krát kratší než listy. Klas ko-

není, též i jiný z hoejšího úžlabíka. Lupeny erveno-
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bílé, širokým dolcjškem sedící. Plod obvejilý. V stinných

vlhký mislech lesních. Cc. Srp. C. lesklý; Opaka.

C. lutetiana, L.

Listeny šttinovité, malé. Znan srdité, zubaté listy»

Pnit holý, tém prozraný. 2.

2. Prut asto jen prstu zdélí, ponejvíc ervenavý, sklo-

vitý, u vrchu s 1— 8 kvtními klasy. Listy tun lesklé,

široce vejité, hluboce srdité, rozvláíte zubaté. Rapíky

ploché. Kvty velmi malé, ervenobílé ; lupeny kratší

než kalich. Plody obdýln paíikovité, V stinných lesích,

v dupných stromech, na hnilých pnch. Cc. Srp. G. horní.

Paezník. C. alpina, h.

Prut 1 si. i více zvýší, ponejvíc velmi vtvitý ; oby-

ejn s 3— -ikvtní klasy. Listy vejiíé, srdité, rozvláíte

zubaté; rapíky žlábkovité. Kvty vtší než u pede-
šlého. V mokrých, bažinných prostorách les. Cc. C.

prostední. C. intermedia. Ehrh.

477. Epilohium. Schoienweiderich. Vrbka.

Kališní cípy a lupeny; 4—8 tyinek. Tobolka pris-

niaticky 4hranná. Semena mýita. Kališní trubka

delší než semeník. VÍIL l.Vrbovka.
1. Prašiiiky a nlky skivené, dol schýlené. Lupeny celé

aneb plitce v^kroužcné. Listy roztroušené. 2.

Prašníky pímé. Lupeny vyíznuté. Lupeny stídavé

neb vstícní. 3.

2. Listy kopovité, pímožcbré, vrbovité, celokrajné neb

slab pilované. Prut holý, prostý, 1— 3 st. zvýší,

asto ervený. Klas konení, ídký. Lupeny nachové,

zídka bílé, obvejité, nehetnaté. V suchých hájích, pa-

sekách, na kamenité pd. c. Srp. V. úzkolistá.

E. ang listifolim L,

Listy úzce árkoviíé, bezžebré, cel* > krajné neb slab

zubaté. Prut trochu vstávavý, 1— 2 í. zdélí, obyejn
ervený, nahoe béloplstný, prostý noh vtvitý. Lupeny

nachové, vtjité, k dolejšku soužené. Cnlka jen doíe

ovlášená, zdélí tyinek. V kemeníte pd, na behách
ek

;
pi Dunaji, v echách, Slezsku, Uhích. Cc. Srp.

(Epilobium angusíissimum, Crit.) V. rozmarinová.

E. Dodonaei. Vili.
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3. Blizna nerozdlená. 4.

Blizna v úplném vyvinuli patrné 4díliiá. 8.

4. Dolejšek listv neb apíkv tymi úzkými hránkami

sbíhá na dol prutu; astokrát dv v jedno splývají.

Listy zubaté. 5.

Listy nesbihavé , kopovité neb cliptiné, celokrajné

neb nepatrn zubaté , dole klínovité ; dolejší vstícní.

Prut oblý, tém neárkovaný, kadeavými, pitlaenými

chlupy odný, 2 p. až 1 V3 st. zvýší, prostý neb vt-
vitý. Plátky lilákové neb nachofialové; kvty ped kvetením

chýlivé. Na pramenitých a bažinných místech. Cc. Srp.

V. baliní. E. palustre, L.

^. alpinum: Nižší
;
prut jednoduchý, ležící; iisty ovální,

vstícní, tupé, celokrajné. Tobolka konení sedává.

Cnc. Srp. V. horní. E. alpinum. L.

5. Prut pi dokonalých jednotnicích velmi vtvily. G.

Prut jednoduchý, aneb jen na konci s nkolika vt-.

venii. . 7.

6. Listy palm apíkaté, eliplin kopovité, po obou

koncích špiaté, nestejn útle pilované; dolejší vstícní.

Prut s2—4 z list sbíhavými árkami, 1^^—2 st. zdélí.

Plátky malé, ržové. Ve vlhkých lesích, pi jezerech,

c. Srp. V. ržová. E. roseum. ^chreb.

Listy scdavé, poloobjímavé, s dolejškem širokým, k

vrchu nenáhle soužené, lesklé, kopovité, pilované;

stední sbíhavé; dolejší velmi krátce apíkaté. Prut mno-

hovétvý, metiatý, 2—3 si. zdélí, asto ervenavý.

Plátky malé, ržové. V píkopech
,
pi potocích. Cc.

Zá. V. tverhrinná. E. tetragonum. L
7. Listy sedavé, tém objímavé, vejite obdýlné, vstícní

aneb po 3— 4 v peslenu, nestejn pilované; hoejší

stídavé. Prut s 2— 4 sbíhavými árkami, 1—3 st.

zvýší, obyejn prostý, asto erveuavý. Plátky tmav
ružoervené. V úvalech a dolinách horních, pi ruejícU

a pramenech. c. Srp. (Ep. alpestre, Krock.) V ti-

hranná. E. trigonum, Schrank.

Listy trochu apíkaté, lesklé, tém dužné, vejite

obdýlné, rozvláíte zubaté, zašpiatné; dolejší tupé;

nejhoejší stídavé. Prut 8—12 p. zvýší, uvrchu pe-
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chýlený, jednoduchý. Plátky nachofialové. Rostlina holá,

lesklá, 1—4kvlá. Pi potocích, v bažinných místech

horních; na Babí hoe. c. Srp. V. lesklá.

E. origanifolim. Lam.
8. Hrany z dolejška list po prutu sbíhavé. Prut 1 — 1 ^^
st. zvýší. Ušty kopovité, vzdálen zubaté, na dolejšku

zaokrouhlené; dolejší vstícní. Plátky lilakové neb na-

chofialové. Na vlhkých chlumních polohách. c. Srp.

V. metlitá. E. virgatum. Fries.

Žádných sbíhavých hran. 9.

9. Rostlina piléhav chlupatá. Prut oblý, útle chlupatý,

asto ervený, 2 p. až 2 sir. zvýší. Listy vejcit ob-

dýlné, nestejn pilované, tém holé; dolejší vstícní,

apíkaté. Lupeny pletní. V lesích, hájích, houštích,

na suchých místech. n. Zá. V. chlumní.

E. montanum. L.

§. collinum. Gmel. Epilop. montanum ^. minus. W.
et Gr. Menší listy siln a chobotnat zubaté, nejvíce

stídavé, asto od dolejška mnohovtvé.
Pozn. Vrbice tezalková v echách rzní se od pe-

dešlé jen dokonale celokrajnými listy.

E. hypericifolim. Tausck.

Prut kosmatý, neb odslávav chlupatý. 10.

10. Listy krátce apíkaté, kopovité, špiaté, útle zubaté;

dolejší vstícní. Prut oblý, pýitý neb krátce kosmalý,

i— 2 si. zvýší. Kvty malé, tmavé, pletní neb bílé.

Žádných výhonk z koene. Pi píkopech, behách jezer,

rybník, pi pramenech, na lukách. n. Srp. (Ep. pubes-

cens. Roth. Wild. E. hirsutum
fl. L. villosum, Krock.)

V. malokvtá. E. parviflorum. Schreh.

Listy sedavé, objímavé, sbíhavé, vstícní, obdýln ko-

povité, pilované ; hoejší stídavé. Prut oblý, mnohovtvý,
mén více kosmatý, 3—4 st. zvýší. Kvty veliké. Ko-
runy ržonachové , lupeny 2krát zvící kališního cípa.

Mnohé výhonky z koens. Ve vlhkýcíi houštích. c. Srp.

V. chlupatá. E. hirsutum. L.

478. Jsnardia. Zakucclka.

Koruna chybí. Kalich 4klaný, zvonitý. Tobolka

4pouzdrá, kalichem otoená. IV. 1.
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Listy rapíkalé, vejcité, vslícní, celokrajné, lu5né. Prut

1— lYíj st. zvýší, ervenavý, ve vod splývavý. Kvty
jednotlivé, lížlabicnc, vstícní. V echách, Uhích, Ko-
rutanech , vodách. Cn. Cc. Z. bahní. /. palustrés,

479. Oenothera. Nachtkerze. Pupalka.

Kališní cípy a korunní lupeny 4, tyinek 8. To-
bolka obdýlná neb kyjovitá. Semena holá. VIII. 1.

Listy vejcit kopovité. Prut chlupatý, 2 st. zdélí.

Plátky bled citrónové', veliké, okrouhlé, krátce nehetna-

lé. Tyinky kratší než koruny. Koen mrkvovitý, jedlý.

Na písitých behách ek, mezi houštmi. n. Srp. Pu-

palka epka. O. biennis. L.

Listy kopovité. Prašníky zdélí koruny. Kvty menší

než u pedešlé. P. kolcatá. O. muricata. L.

107. Elaeagneae. Hlošinovité.

480. Elaeagnus. Oleaster. Hlošina.

Kalich zvonilý, 4klaný, nadplodný. Koruna chybí.

Plod Isemenný. IV. 4
Strom výšky stední s vtvemi bodlavými. Listy ko-

povité, celokrajné, stíLrolesklé. Kalich uvnit žlutý;

plody malé, sladké, cervenohndé. Na vlhkých místeck

;

v echách, okolo Brandýsa, u Labe. Kv. n. H. lízko-

listá E. angustifolia. L.

481. Hippophae. Sanddorn. Rakyinik.

Kvty rznopohlavé. Koruna chybí. Samí kalich

llupenný, 21aloný neb 4klapený. Samicí kalich

llupenný, trubkovitý, 2klaný; 1 nlka. Malvice 1-

pouzdrá, Isenienná. Semeno tvrdé, lesklé. IV. í.

XXII. 4.

Malý strom neb ke, 3— 9 st. zvýší. Listy árkovitc

kopovité, bledo neb šedozelené, na rubu slíbrobílé, na

líci hladké; šupinaté, stídavé, celokrajné, tém sedavé.

Vtve s leskými, pímými, zrzavými trny. Kvty zrzavé,

džlabicné. Malvice obdýln polokulaté, žlutoervené, od-

porn zakyslé. U Mostu nad Litavou Kv. R. vrbolistý.

H, rhamnoides.
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108. Lorantheae. Jmelovité.

482. Lorantkus. Riemenblume, Ochmet.

Kalich žádný aneb jen krátký dutý kraj. Koruna
6dílná, vyhrnutá; plátky árkovite kopišfovité. Mal-
vice Isemenná. Ví. 1.

Rostlina cizopasná, obzvlášt na dubech, vždy zelená,

velmi vtvitá, vidlicnat rozsochacená, na láncích keh-
ká. Listy obvejite', trochu dužné. Hrozny prosté, ko-

není. Kvty 2domé, žlutozelené. Kalich nepatrn 6zabý.

Malvice lepká, žlutavá. Dub. Kv. 0. evropský.

L. europaeus.

483. Visum. Misie!. Jmél.

Rostlina i—2doniá, cizopasná, 4 prašníky bez ty-

inek s 4 dužnými, na dolejšku spojenými plátky;

kalich žádný neb nepatrný. Semeník s blíznou seda-

vou, 4 volnými korunními lupeny a kalichem otoe-
ný, jehož trubka jest srostlá a pokraj nepatrný. Mal-
vice Isemenná. XXII. 4. Jemelo; jímclí.

Rostlina cizopasná na vtvích strom, vždy zelená,

vidlicnat mnohovtvá. Listy kopistovit kopisfovité, tuné,

tlusté, kožnaté, vstícní, celokrajné, žlutozelené. Kvtní
klasy v úžlabikách. Kahch žlutý. Malvice bílé kulaté.

Ún. Dub. J. bílý. V. album. L.

109. Araliaceae. Bretanovité.

484. Cornus. Ilornsirauch. Dín.

Kalich 5zubý. Plátky a tyinky 4. nlka 1. Plod

2pouzdrý, 2semenný. IV. 1.

i. Prut bylinný. Obal 41upenný. Okolík stopecný, menší

než obal. V rašelinné pd. D. zelinný.

C. suecica..

Ke. 2.

2. Kvt žlutý, v okolíkách, 41upennýni obalem ovinutých.

Listy dlouze špiaté. Plod dínka eliplicná, ervená, je-

dlá. Strom výšky stední. V lesích. Un. B. D. obecný.

C. mascula, L.
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Kvt bílý ve vrcholíkách. 3.

3, Vtve pímo vztýené, na podzim krvoervené. Ker 4— 6
sir. zvýší. Listy po obou stranách zelené, vejité. Vrcho-
líky Sdílné, bez obal, s odpadavými palisty. Lupeny bílé

kopovité, se žlutým medníkem. Malvice erné, zvící hra-

chu. V plotech, lesích. Kv. n. Dín. Svída; Svíb.

C. sangvinea. L.

Vtve zpt vyvrácené, bradavinaté. Listy široce vej-

ité, na rubu šedozelené, ervenožilné, Malvice z mládí

fialov, pozdji bílé. Kvt bílý, dno erné. Na chlumech

a pahrbhách, pi plotech, ohradách, v echách. D. bílý.

C. alba,

485. Hedera, Epkeu. Becan.

Kalich krátce 5zubý; 5— 10 plátk, tolikéž tyinek.

Malvice 5- neb lOpouzdiá. V. 1.

Rostlina plazivá neb pnivá, korenivá. Listy 3— Slaloc-

fié, lesklé, kožnaté, vždy zelené; na kvtních vtvích

vejité, špiaté, žilnaté, nelaloné. Okolík vztýený. Lu-

peny zeleuobílé. Malvice erné, mounaté, vonné. Kvtní
v

stopky s plstí hvzditou, Na stromícb, zdech. Ríj. Blušf.

H. Helix. L.

110. Portulaceae. Sruchovité.

480. Montia. Montie. Potoka.

Kalich trvavý, 5 dole trubkovit srostlých plátkv;

2 vlší, 3 menší. Za onmi 3 menšími vzí 3 tyinky.

nlka krátká. Semeník hruškovitý. Tobolka 3kla-

pená. III. 3. Montka; ervený kozlík, zdrojovka.

Kvty úžlabiné. Koruna má obdýlnou poltu, která až

na dno jde, mimo to jest kraj Sklaný neb 5dílný, malý,

bílý. Tobolka mnohosemenná; semena lesklá, šupinat

oštílná. Listy vstícní, kopisfovilé, tupé, celokrajné.

Pruty splývavé, tenké, však šavnaté, dužné, 2— 12 p.

xvyší. Stopky Ikvté, palistnaté. Na pramenitých místech,

y horních potocích. Pes léto. (Montia fontána a. flui-

tans. W.) P. obecná. M. fontána. W. et. Gr.

Kvty konení. Semena zrnitá, nelesklá. Prut vztýe-
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ný, vtvitý, ledva palce zvýší. Na vlhkých rolích, v ro-

vinách. P. menší. M. mimor,

487. Poriidaca. Portulak. Kui noha.

Kalich od padávý; 4—Slupenv, 8 i více tyinek,
nlka 3—Sdílná. Semeník piokroiihlý. Tobolka ko-
lem pukavá. XI. 1. Šrucha.

Kališní cípy na kýle kídlalé. Nkde vzdlávaná. Kuí
noha selební. P. sativa. Uaworth.

Kališní cípy tup kýlnaté. Lupeny žluté'. Kvty po
2—3 v úžlabickách. Listy obdýln klínovité, dužné, se-

dává, tupé ; na dolejšku list malý vnec chlup místo

palislv. Prut poíožený, dole vtvitý, ^/^ st. dlouhý,

dužný, zelenoccrvený. Ve vzdlávané pd, v zelništích.

Srp. Rij. K, obecná, P. oleracea. L.

111. Crassulaceae. Neteskovité.

488. Bzilliarda. Dulliarde. Masnice.

tyi kvlní lupeny, tyinky a semeníky. Kalich

do polou 4klaný. Tobolky mnohosemenné. IV. 4.

Prut vztýený neb položený, clánkovitý, 1 — 3 p. zdélí,

nechlupalý ; dolejší vtve koenivé. Listy vstícní, tém
árkovité, dužn é, obdýln konité, kratší než kvty. Ko-
runa bledoržová, lupeny obsrdité , stopky hned delší

hned kratší než listy. V stojatých vodách, na dunajských

výspách. Kv. Cn, (Tillaea Vaillantii, W. Tlllaea aquatica)

M. vodní. B. aquatica. DC.

489. Cotyledon. Nahelkraut. Cimbálek.

Kalich 5klaný. Koruna llupenná, s 5 šupinami na
dolejšku semeníka. Tobolky patrné. X. 5. Pupovice.

Listy vejité, vrubované. Prut jednoduchý, dužný, kla-

sovilý. Koen vlásenilý. Kvty nachové ; stopky 2—3-

kvté. Na starých zdech v Halii. c. C pilovaný.

C. serrata.

Listy šlítovité, vrubované. Prut tém jednoduchý, er-
vený. Koen bamhulinatý. Kvty žlutavé , pevislé, po
kraji zelené. Listeny celé. Rostlina slab zelená, šfávnatá.

S pedešlým, C. obecný. C. Umbilicus,
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490. Rhodiola. Rosenwur:^. Ríotnik.

Pohlaví rzné. Kalich 4dílný. Koruna 41upenná,

v sainiítn kvtu asto chyhící ; 4 medníky, 8 tyinek,

4 nadmuté tobolky. XXII. 7.

Prut stechovit listnatý, 4—G p. z\ýší, jednoduchý,

vztýený. Rostlina šedozelená. Listy obdýln klínovité, na

špici pilované', ploché. Chocholík konení, hustý. Kvty
žluté do ervena neb zelené a erven stinkované. Na

Alpách , Tatrách, Krkonoších, Babíhore. Cn. Cc. (Sedura

Rhodiola De C.) R. horní. R. rosea. L.

49Í. Sedm. Fetthenne. Rozckodnik.

Kalich Sdílný. Koruna 51upenná. Tyinek 10 ve Z
kruzích, 5 medníkv, 5 tobolek. V. 5. Rozchod.

1. Listy ploché, široké. 2.

Listy úzké a tlusté, bez mála oblé. 6.

2. Prut, stopky a kalichy žláznat chlupaté. Kvty v lata.

Lupeny osinaté. R. latnatý. 5. Cepaca.

Rostlina holá, kvtenství obyejn v plochých cho-

cholíkách. 3.

3. Listy na dolejšku srdité, objímavé, šedozelené. Cho-
cholíky asi s prostedu prutu z ližlabiek vynikající,

však s koneními nesplývají. Lupeny zelenožlutavé, na

špici v ržek prodloužené. Vtší než Rozch. obecný. Na

skalách. R. širolistý. S. latifolium. Bertol.

Listy na dolejška vtším dílem zaokrouhlené, neob-

jímavé. 4.

4. Listy celokrajné, tupé, po kraji nepatrn ostré a py-
rite, vstícní, aneb po 3—4; dolejší kopisEovíté, hoejší

klínovité. Hoejší rostliny díl žláznat chlupatý
;

prut

nachoervený s vtvemi odstávavými; 1— 2 str. zdélí.

položený •, v prvním roce 4 p. zvýší, vztýený. Koruna

3krát zdélí kaUcha, bílá a ervená, blizny špiaté. Na_

skalách, v Baat, od Mehadie ke Ršav. Srp. Zá. R.

kopisfovitý. S, spaiulatum. W. K,

Listy pilované. 5.

5. Listy vejit piokrouhié a vejit obdýlné, na dolejšku

slab, nkdy i patrn srdité, nestejn tup pilované.
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namodrale zelené; dolejší asto po 2— 3 tak sblížené,

že se zdají býti vstícní neb peslenaté. Chocholíky bez-

liste', ponejvíc z hoejších lížlabicek s konecními splý-

vavé. Koruny ervenavé neb blavé. Na suché, výslunné,

lesnaté pfid, na zdech. Cc. Zá. R. obecný ; tuný mužík»

5, Telepkium. L.

Listy obdýln eliptiné, k dolejšku trochu soužené,

tup a nestejn pilované, všecky stídavé, zelené bez

modrosti. Chocholíky maliko listnaté. Prut vztýený,

1— 1 Y2 st. zdélí. Lupeny nachové. V skalních roz-

sedlinách, na Babíhoe, v echách. Cc. Srp. (Sed. Faba-

ria, Koch; Teleph. purpureum majus, Bauhin. Sed. Teie-

phium /9. purpureum. L.) R. nachový.

S. purpureum, Bauch.

6. Kvty bílé neb srvenavé. 7.

Kvty žluté. 12.

7. Prut lepký. 8.

Prut hladký. 9.

8. Prut 2—3 p. zvýší, dole položený, vstoupavý, prostý,

nahoe kosmatý, lepkavý, slabý. Listy vstícní, vejité,

tupé, dužné, u vrchu trochu vydlené, ervenými žil-

kami a punkty znamenané. Kvty ve vrcholíkách roztra-

cené ; 6 lupen bílých, erven stinkovaných, 12 tmavo-

ervených prašníkfl. Na starých zdech, v Štýrsku, Ko-
rutanech. Cc. Srp. R. jínovatý. S. dasyphyllum.

Prut 3—4 p. zvýší, vztýený, prostý, jednotlivý bez

výhonk, trochu lepký, s nachohndými punkty. Listy té-m oblé, stídavé , árkovité , tupé a jako i kvtní

stopky žláznat obvlášené ; tyto jednokvté, úžlabiné.

Vrcholík chudokvtý. Lupeny bílé neb ržové s jedním

nachovým pruhem. Tobolka nachová. Na horních lukách,

bažinatých místech. Cn. c. R. kosmatý.

S. viillosum. L.

9. Kalichy a semeníky ernonachové; lupeny bílé neb er-
venavé, zdélí kalicha ; stopky jednotlivé, 1 kvte. Listy

obdýíné, trochu drsné. Vrcholíky stejn vysoké. Prut se vztý-

enými vtvemi u koene , stejné výšky s prutem. Na
Alpách a pohoích. c. Srp. R. ernavý. S. atratum.

Známky udané se neshodují. 10.
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10. Listy trochu špiaté, árkovité pioblé, roztracené ; ko-
renní vsvazekiích, sivozelcné. Vrcholík odstávavý, 3— 4-

klaný, s jedním uprosted sedícím kvtem. Kvty 5— 6

lupenné, bílé, s erveQými žilkami. Na horních skalách

;

v Korutanech. Cc. Srp. R. španielský.

S. kispanicum.

Listy tupé'. 11.

11. Listy šedozelené , kratší a tupjší než pi pedešlém.

Prut 3krát nižší, vstoupavý. Vrcholík Sklaný; vtve zpt
vyvrácené, odstávavé. Kvty ISprašné, Glupenné; lu-

peny Ižilné, útlošpícalé, bílé, cervenožehré. Na píseních

pahrbkách v Baat, na porfyrových skalách Matry, okolo

Tokaje. n. R. sivý. S. glaucum. W. KU.

Listy zelené, válcovité, roztracené, tupé, holé. Prut

pídi dlouhý, dole položený, plazivý; chocholík latnatý,

vtvitý. Lupeny 2Urát zdélí kalicha, blavé do ržová.

Prašníky hndoervené. Na zdech , skalách. n. R. bílý.

S. album. L.

12. Listy tupé. 13.

Listy špiaté. 14.

13. Listy roztracené, polooblé, tupé. Prut vtvitý, ležící,

vstoupavý. Kvty vrcholi5né, žluté. Na Alpách, v Stýrsku,

Tatrách. nc. Srp. R. skalní. S. saxatile.

Listy nejvíce po 3, oblé, árkovité, na dolejšku s ma-
lou špicí sedavé, odstávav vztýené. Vrcholík 2klaný,

listnatý. Kvtní lupeny špiaté, 2krát zdélí kalicha. Na

písité pd, na zdech. n. Cc. R. šestihranný.

S. sexangulare. L.

14. Listy vejité, dužné, na hbet hrbolaté, na dolejšku

tupé, odstávavé, na jalových vtvích v 6 adách, krátké,

tlusté, konité. Prut 2—4 p. zdélí, vtvitý, položený.

Okolík asto jen vidlirnatý , s jedním sedavým kvtem
v rozsochách. Kvty pímé, lupeny špiaté, 2krát zdélí

kalicha. Kalichy tupé. Rostlina chuti ostré. Na zdech,

stechách, písinách, suchých místech. n. c. R. ostrý ;

obecný rozchod ; cvalníek, tlustý mužík. S. acre. L,

Listy árkovité, áídlovité. 15.

15. Lupeny tupé, asi o Ys ^^'^í než kalich. Tobolky, ano

celá rostlina asto špinav tervená. Vrcholík chudokvtý
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asto jednotlivé kvty. Listy cárkovité, stlaen válco-

vité, k dolejšku stejn široké. Prut */^—2 p. zdélí. Na
Krkonoších, Babíhore, v skalních puklinách. n. (S. re-

pens, Schleicheri.) R. cervenavý. S, rubens. Hánke.

Lupeny 2krát zdélí kalicha. Vrcholík ped kvetením

pevislý. Listy árkovite šídlovité, špiaté, oblé, odstá-

vavé, sivozelcné neb i modrošedé. Prut 9—12 p. zvýší

listy idce posázený. Castii 6—7kvtních lupen. Ka-
lich špiatý. Na skalách, písitých pahrbkách. Co. Srp.

(S. collinum, W. et Gr. Sedm reflexm et S. rupestre

Matt. Krock.) R. podhnutý. S. reflexm. L.

Poznám. Rozchodník lepý má listy po obou stranách

ploché, vodozelené ; kališní cípy okrouhle tupé. ídce.

S, elegans. Lej.

492. Sempermmim, Hausiourz. Netesk.

Kalich obyejn 12(6—20) dílný , tolikéž na do-
lejšku obyejn srostlých plátkv. Tyinky ve 2 kru-

zích. Medníkv a tobolek tolik co plátkv. Listy u
koene ržikovité. XL 6. Hromotresk; Rojník.

1. Listy pavuinou potkané, na špici ervenavé, v stáí

hladké. Výhonky kulaté; 8—12 cíp a lupen; plátky

ržové s nachovými špicemi. Prašníky tmav nachocer-

vené. Na korutanských Alpách. c. Srp. N. pavuinatý.

S. arachnoideum.

Listy brvité. 2.

3. Kvty ržové. 3.

Kvty žlutavé. 4.

3. Lupeny na dolejšku srostlé, hvzdmo rozestené, ržo-
nachové do fialová. Medníky 4hranné. Listy obdýln
khnovité, krátce zakoníte, po obou stranách žláznat

pýité, po kraji brvité, na dolejšku žlutavé, k špici na-

chov nabhlé. Prut tém kídlatý, Y^ st. zvýší. Na vrchu

Babí hory, na Tatrách, Stýrsku a korutanských bolech.

Cn. N. chlumní. S. montanum. L.

Lupeny na dolejšku nesrostlé, hvzdmo rozložené,

ržonachové, kopovité, 2krát zdélí kalicha, obyejn po

12. Medníky krátké, tlusté, žláznaté ; 24 prašník ve

2 adách; 12 semeníkv; vnitní kruh prašník asto v
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semeníky se promující. Listy tmavozelené, obdýln
obvejilé, náhle konité špicí ostnilou, po kraji brvilé,

ostatn holé. Kvtní prut tlustý, pýrilý, 1 — 1 Vg st.

zvýší. Na skalách, zdech, stechách. c. Srp. N. obecný

;

Hromotesk. S. tectorum. L.

4. Lupeny žluté po 6— ji—20; tolikéž árkovitých cíp;
kalich polokulatý, cípi na špici ervenavé; 6 nlek.
Prut kratší; výhonky menší než u pedešlého. Listy br-

vité, výhonky neb ržiky kulovaté. Na skalách, v

Štýrsku, Korutanech, na Alpách. c. Srp. N. kulopupenitý.

S. glohiferum.

Kvty žlutobílé neb žlutozelené, po 6, zvonkovité s

lupeny vztýenými; 12 prašník, 6 semeník. Listy

ržiek obíiýln klínovité, konité, po obou stranách

holé, po kraji brvité, jasn zelené. Ržiky z poátka
kulat zavené

;
prutní listy obdýlné, brvité. Na skalách,

v horní Lužici, Cechách, Slezsku. Prut 9— i 2 p. zvýší.

c. Srp. (S. hirtum, Krock.) N. pupenatý.

S. soboliferum, Sims.

493, Tillaea. Nadsobika,

Kalich Sdílný. Tobolky 2sennenné, mezi semeny
soužené; 3 lupeny, tyinky a semeníky. III. 3.

Prut položený; listy kopovité; kvtj stOpcné ; stopky

kratší list. Na bažinných, naplavených místech. Srp.

N. položená. T. prostrata.

112. Saxifrageae. Lomikamenovité.

494. Chrysosplenium. Mihkrauf. Slezinník.

Kalich plochý, 41aluný; dva vslncní cípy kratší.

Koruna chybí; 8 tyinek. Tobolka krátká, 2zobanná,

Ipouzdrá , do polou ve 2 klapky pukavá. Nkdy
jest kalich 5Ialoný, lOprašný. Pod kvélem veliké

barvité listeny. X. 2. Mokrýš. Žluleník.

Listy stídcivé, okrouhloledvinité, hluboce vrubované,

apíkaté, na líci s nkolika šttinovými chlupy. Prut

jednoduchý, vztýený, nahoe vidlinalý, sklen lesklý.

Vrcholík plochý. Listeny a kalichy zlatožluté. Na bažinných,

(24J
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pramenitých místech, v lesích. B. Dub. S. stídavý.

Ch. alternifolim. L,

Listy vstícní
,

polookrouhle' , rozvlán vrubované,

tém srdité. Pi-edešlému podobný, však menší a bledší;

prut 4hranný, nkdy vtvitý. Všecky kvty Sprašné,

4kiané, menší než pedešlého. S pedešlým, pozdji

kvetoucí, na pramenitých místech, mezi mechem. n, S.

vstínolistý. Ch, úppositifolium. L.

495. Saxifraga. Steinhrech. Lomikamen.

Kalich 5dílný; 5 lupenv. Tobolka 2rohá, 2pou-
zdrá, mezi rohonia pukavá. X. 2.

1. Všecky listy rozdlené neb vezané. 2.

Listy koenní celé i Sklané. 5.

Všecky koenní listy celé. 10.

2. Laloky vezané neb zubaté. 3.

Laloky listv celé. 4.

3. Lupeny 3krát vtší než kalich, vykroužené ; kališní

cípy velmi krátké; kvty jednotlivé, dlouze slopecné,

bílé. Dolejší listy dlouze apíknté, papírovité, prstuat

Sdílné, s nco tupými, nestejnými laloky; prutní 3— 51a-

loné, sedavé, trochu chlupaté; laloky tém 3klané.

Prut velmi vtvitý, vstoupavý. Na uherských Alpách.

c. Srp. (S. geranioides. Host. 5. petraea, VV^ulf.) L.

dípnatý. S. Ponae. Sternh,

/9. Lomikamen skalní: listy koenní 5-, prutní 31a-

loné, 3 s tupjšími a širšími laloky. S. rvpesfris. Willd,

Lupeny 2krát vtší kalicha , úzce kopovité , velmi

dlouhé, bílé; kalich hluboce klaný; kvty v latu tém
okoliném. nlka velmi dlouhá. Listy klínovité, 5klané,

neb prstnat Sdílné, na rubu llustožilné; laloky klané.

Prut lepký, pímý, chlupatý, 2—3 p. zdélí. Na Ta-

trách, v Marmaroši, Korutanech. c. Srp. (Sax. cy-

mosa , V^^ K. S. heterophylla , Sternb. S. cespitosa,

Wulf). L. rznolistý. S. pedemontana. AU.

4. Lat krátký, volný, na špici tém nahého stvolu. Kvty
blavé; lupeny vejité, 2krát zdélí kalicha, Sžilné. Listy

pýité, trochu lepké, v apík soužené, na špici 3—5-

laloné ; dolejší pímé, stední odstávavé, hoejší vyvrá-
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cené; laloky lupe, árkovité. Slvol tém holý, pýitý.

Na rakouských holech, Tatrách. L. pýitý.

iS. pubescens.

Lat vtvitý, rozvláený; kvty krátce slopecné, nkdy
i sedavé na konci vtví ; lupeny tém okrouhlé, celé

neb trochu vtlaené, 2krái; zdéli kalicha, mnohem širší

než kališní cípy, bílé ; kalich Sdílný, cípy árkovité,

kožnaté, špiaté, brvité, žláznat chlupaté. Listy dla-

nité, 5klané a Sklané; laloky árkovité, pílupé. Pruty
~ trsnaté, rozložené, vstávavé. Na skalách, v echách. n.

(Sax. palmata, Smith. Sax. villosa, Willd). L. dlanitý.

S. decipiens. Ehrh.

5. Kvty žluté. 6.

Kvty bílé. 8.

6. Rostlina lepká. Koenní listy skupené, árkovité, celé

i Sklané, lepkav chlupaté, delší než pi následujícím.

Prut delší, vtevnatjší. Kvty dlouze slopecné. Na
nejvyšších holech korutanských. c. Srp. L. pížmový.

S. moschafa.

Rostlina nelepká. 7.

7. Plátky tupé, obdýlné, sírožluté. Listy celé neb Sklané,

árkovité, hladké. Prut 1 — 4 p. zdélí, pímý, llistý,

2— Skvlý. Na horních skalách; na Krkonoších. n.
L. mechový. S. muscoides. Wnlfen.

Kvtní lupeny špiaté, árkovité, sírožluté, delší než

kalich. Listy vejit kopovité, celé neb Sklané. Prut

1—2 p. zdélí, zídka llistý. Kalich holý. Tobolka

hrbatá. V hoením Rakousku, na Alpách. c. Srp. L.

bezlistý. S. aphylla. Sternb.

8. Prut obyejné llistý, chlupatý, chudokvtý (2— Skv.),

vztýený. Listy kopovité, tupé a celé, aneb klínovité a

Setné; koenní s lánkovitými chloupky. Kvty 2krák

zdélí kalicha; lupeny eliptiné, bílé; prašníky žluté;

kalichy velmi chlupaté. V Rakousích, Stýrsku, na Alpách,

Tatrách. c. Srp. L. pochybkový. S. androsacea.

Prut listnatý. 9.

9. Plátky 2krát zdélí kalicha, vykroužené, bílé. Prut

hojn listnatý, vtvitý, 3— 6 p. zvýší; koenní listy

skupené, klínovité, bud celé, bud S— 5zubé, chlupaté,

(24)»



572 Lomikamenovíté.

lepkavé. Stopky nejvíce 3kvte'; jednotlivé stopeky
zdélí semenika. Na slezském pohoí, na Tatrách. c.
Srp. L. pochybný. S. controtersa. Stern,

Plátky sotva vtší neí kalich, ledva vykroužene', malé,

bílé. Prašníky žluté. Prut slabší než pedešlého, 2— 6 p.

zdélí, listnatý, žláznat chlupatý, obyejn vtvitý, asto
fcervenavý, vztýený. Dolejší listy k opisfovité, nerozd-
lené, vyšší Sklané, hoejší dlanit SUlané. Stopky I kvte,
nkolikráte delší plodu. Na písených rolích, zdech,

skalách. Dub. n. L. skalní. S. tridachjliles. L.

10. Listy tém Shranné, stechovit na sob ležící. 11.

Listy nikoli Shranné, znan široké. 12.

11. Prut Ikvlý, ervený, 2— 3 p. zdélí. Listy koenni
na špici odstávavé, šídlovité, hladké, vodozelené, na líci

ploché, na rubu kýlnaté, tuhou špicí konité; prutní

žláznat chlupaté, do polou ervené. Kvty veliké;

lupeny tém 3krát zdélí kalicha, tém okrouhlé, bilé,

3žilné ; kališní cípy ervené, žláznat chlupaté, vejité.

Na korutanských Alpách. c. Srp. L. Burserv.

S. Burseriana,

Prut mnohokvtý, chudolistý, 3— 5 p. zvýší, holý neb

chlupatý. Koenni listy skupené, vodozelené, zpt vy-
vrácené, pólo provrtané, tlusté, tvrdé, tenkou vápennou
korou potažené. Kvty bílé, po 4— 6, vtší než kalich.

Na vápnitých Alpách, v Rakousích, Štýrsku, na Tatrách.

Cc. Srp. L. namodralý. S. caesia.

12. Listy stechovit na sob ležící, brvité. Prut plazivý. 13.

Listy nikoli stechovit; aneb jsou-li stechovit, tedy

ostnité. 15.

13. Kvty jednotlivé. 14.

Kvty po 2, tém sedavé; lupeny árkovité, zdélí

prašník, ržové, nkdy i bílé. Listy obvcjité, na do-

lejšku brvité. Na nejvyšších bolech. Cc. Srp. L. dvoukvtý.

5. biflora,

14. Kvty tém sedavé, ervené, pozdji modré; lupeny

vejité, 2krát zdélí prašnik. Listy vstícní, husté, ve 4
adách, brvité, tupé. Prut plazivý, mnohovtvý, ledva 2

p. zdélí. Na horních skalách, v Korutanech, Štýrsku, na

Tatrách. Kv. c. L. vslícnolistý. S. oppo^itifolium.
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Kvty slopecné; lupeny sotva zdélí kalicha, ervené,
prašniky nející. Listy vstícní, špiaté, 4radé, holé, na
dolejšku bivité, vykroužené. Na korutanských Alpách. c.
Srp. L. vykroužeriý. s. retusa.

15. Listy dlanité neb drípnaté. 16.

Listy nikoli dlanité, aííiž lalonaté. 17.
16. Listy jak korenní lak prutní rapíkaté, ledvinité, prslna-

té zubaté, na dolejšku pošvit objímavé, nejhoejší vej-
itý, kopisCovitý. Prut 3 p. zvýší, tém 2kvlý. Lupeny
bílé, ledva delší kalicha. Na Tatrách. n. Srp. L. po-
toní, s^ rivularis.

Listy vstícní i stídavé, dlouze apíkaté, ledvinil srd-
ité, rozvlán, tup a hluboce vykrajované, tém 7— 3
laloné. Pruty dív položené, pak vstávavé, slabé. Stop-
ky nilkovité, kvty blozelené, malé, plátky s kalichem
srostlé; prašniky žluté. Koen vlásenitý. Na korutanských
Alpách. c. L. podivný. S. paradoxa. Sternb.

17. Listy ostnit brvité, s ostnem bylinným na konci. 18.
Listy nikoli ostnilé. 20.

18. Plátky bílé, neskvrnité, úzké. Kalich kosmatý, a jako
i semeník trochu lepký, s bylinnými ostny, trochu há-
kovitý. Prut na nejvyšších korutanských Alpách 2 3-
kvlý, na Tatrách 4 — 6 kvty. Koenní listy slechovité
na sob ležící, na dolejšku brvité, prutní malé, k do-
lejšku rozšíené. c. Srp L. útlý. S. tenella.

Plátky bledožluté neb žlutozelené. 19.

19. Prut 3—5kvlý, Lupeny 2krát zdélí kalicha. Kalich
hluboce klaný, cípy s bylinnými ostny na špici. Listy

stídavé, árkovil kopovité, oslnil brvité. Prut lán-
kovitý, na dolejšku položený. Rostlina bledozelená. Na
Alpách, v Korutansku ; na Krkonoších. n. c. L. drsný.

•S. aspera.
Prut 1 kvty, vsto-ipavý, s malými stídavými listy.

Listy árkovt kopovité, s trnitou špicí, brvité. Neplodné
pruty hust listnaté, trsnaté, s listy v kulaté puky sku-
penými

;
plodné 3—4 p, zdélí. Lupeny delší kalicha, žlu-

tozelené, s tmavými punkty ] kvtní stopky zdélí palce,

Ikvlé. Rosllina blozelená. Na nejvyšších korutanských
Alpách, Tatrách, v Slezsku, echách. c. Srp. L. skro-
pený- S. bryoides, L.
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20. Listy ledvínité, zubaté. Prut latnalý. Kvty bílé. 21.

Listy nikoli ledvinilé. 23.

21. Koen bambulinalý. Kvty bílé. 22.

Kvty bílé, žlut a erven tené. Listy na líci tma-

vozelené, na rubu bledé, chlupaté, špiat zubaté, ko-

enní dlouze apíkaté. Prut vtvitý, 1 — l^/^ si. zvýší,

a jako i apíky s clánkovitými chlupy. Na stinných pro-

storách, na pohoích. Kv. Srp. L. okrouhlolistý.

S. rotundifolia.

22. Prut vtvit chocholicnatý, drsný, trochu lepký, 1— 1
'/«

st. zvýší, 2 — 31istý. Dolejší listy ledvínité, vrubované

dípnaté, apíkaté. Koen zrnovaly. Kvty slab vonné;

plálky kopisfovité, 2krát zdélí kalicha. Na suchých pa-

hrbkách, lukách; pastvištích, Kv. Cn. L. zrnatý.

S. granulata. L.

Prut listnatý, též cibulonosný. Koenní listy ledvínité,

apíkaté, tupozubé, dolejší prutní prstnat vezané, ho-

ejší celé, sedavé. Kvty více otevené než u pedešlého,

2krát zdélí prašník. Na suchých trávníkách ; okolo

Vídn, v Uhích. Kv. L. cibulonosný,

S. bulbifera. L.

23. Prut listnatý. 24.

Prut bczlistý. 32.

24. Prut vztýený, mnohovtvý, 2 st. zvýší; vtve
pyramidáln sestavené, Koenní listy široké

,
jazy-

kovilé, na špici obvejité, pilozubé, stední zub na špici

nco silnjší a delší ; prutní do póly brvité. Kalich žlá-

znat chlupatý, cípy erven barvité, kvtní lupeny úzké

obvejité, tupé' 2krát zdélí kalicha
;

prašníky ervené,

ía štýrských Alpách. n. c. L. jehlanitý.

S. pyramidalis. Lam.

Udané známky se neshodují. 26.

25. Kvty bílé 26.

Kvty žluté. 27.

26. Plátky piokrouhlé, bílé, útlými ervenými punkty te-
né. Prut na špici hroznitý, pímý, s krátkými 1—3kv-
tými vtvemi,

'/a
— ^ ^^^' ^^"ý^i- I^isty jazykovilé, pilo-

vané
,

po kraji prohlouben tené ; dlky tyto malými

uhlokyselými, vápnitými šupinami pokryté. Z koene vy-
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roslají krátké pruty s rfižickovilými listy jako u Ne-
tesku. Na vrchu Babíhory, na skalách hor eských
slezských, uherských. c. L. vždyživý.

*

S, Aizoon. Jacq,
Plátky mlékobílé, obdýlné, 2krát zdélí kalicha

, prašní-
ky žluté. Pruty, vtve a kvtní stopky se žláznatými
chlupy. Koenní listy po Kraji vápniité; dilkovité; prut
latnatý, 1—1% st. zdélí, mén více vtvitý; lat pímý
vztýený. Na korutanských Alpách. c. Srp. (Saxifraga
longifolia

fi. media; Sax. Cotyledon W.) L. dlouholistý.

S. longifolia. Lam.
7. Lomikamen kornatý

: listy jazykovité, celokrajné, ko-
enní velmi lízké. Prut vztýený, y„ st. zdéh', mén
více žláznat chlupatý. Plátky 2krát zdélí kalicha,
obvejité, bílé, prašníky žluté, kalich Sklaný, žláznat
chlupatý. Vtve nejvíce 1 kvte. Na jižních Alpách,
v Korutanech. c. (Sax. longifolia minor).

S. crustata.
37. Listy kopovité, roztracené ; na dolejšku prutu množné. 28.

Listy koenní množíte, jazykovité kopisCovité, s krát-
kým bylinným ostnem na špici, holé; prutní žláznat chlu-
paté. Kvy latnaté, plátky citrónové, delší než kalich;
kalich žláznat chlupatý, v as kvtu nachoervený. V Mar-
maroší. c. Srp. L. žlutonachový. S. luteopurpurea.

28. Kališní cípy árkovité, zpt vyvrácené, lupeny zlato-
žluté, na dolejšku skvrnité, žilnaté; stopky pod kvtem
pýité, hnd chlupaté, 1 kvte. Kvtní prut vztýený, list-
natý, 3—6 p. zdélí; boní pruty nifovité. Listy kopo-
vié, holé, celokrajné, sedavé ; koenní apíkaté. Na ba-
žinných, rašelinných lukách, na horách. c. L. bažinný.

S. Hirculus. L,
Kališní cípy kratší neb delší než koruna, pímé neb

vztýené. 29.

29. Plátky kratší než kalich, vejit špiaté, bledožlulé.
Stopky velmi dlouhé, 1 kvte, tém hezlisté. Koenní listy
skupené, árkovit kopovité, brvité. Na horách v Ra-
kousích, Štýrsku, Korutanech. c. Srp. L. rozchodníkový.

S. sedoides.
Plátky mén více delší než kalich. 30.
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30. Listy holé, ploché, celokrajné, árkovité neb kopovité,

roztroušené. Prut vstoupá vý, hroznitý, 3—8 p. zdélí;

4— 5 neb 8— lOkvtv; lupeny mén více žluté, vtší

než kalich. Na horách a pohoích. n. Zá. S. podzimní.

S. aizoides.

Listy chlupaté. 31.

31. Plátky 2krát zdélí kalicha, trochu vtlaené neb vykrou-

žené, citrónové; kvty po 1— 3. Koenní listy hust
skupené, ohdýlné, tupé, trochu lesklé, žlutozelené, tém
árkovité. Prut ledva 1 p. zvýší, lepký, chlupatý. Na Kar-

patech. c. Srp. L. plocholistý. S. planifolia.

Plátky ledva delší než kalich, árkovité, zelenožluté,

nejprv jen na špici, posléz celé nachohndé, prašníky

ržoervené. Kalichy chlupaté. Listy skupené, kopovité,

chlupaté, na konci vlasem konité. Pruty 2—3 p. zdéli,

vstávavé, na konci 3—5kvté, neplodné velmi krátké,

listnaté. Na Alpách, Korutanech. Cc. L. Hohenwarthv.

S. Hohenwarthi. Vest,

32. Plátky ervena vé, tené, kališní cípy vyvrácené. Prut

nahý, latnatý. apíky stejn široké, na líci ploché, brvi-

té» Výhony trsnaté , ržikové, s obvejcitými, po kraji

chruplavými, vrubovanými listy. Na pohoích, v horním

Slezsku. L. stinný. S, umbrosa.

Plátky bílé neb zelenavé. 33.

33. Listy hlínovité, velmi tupé, vyíznuté, trochu dužné;

nejdolejší na rubu nachové. Prut kehký, nahý, vtvitý,

pídi dlouhý, dole trochu listnatý. Kvty na koncích latních

vtví, obyejn po 2, zídka po 3— 4. Kališní cípy chlu-

paté, plátky bílé, dole žluté, tém o nco delší než

kalich, prašníky ervené; cípy kalicha posléz vyvrácené.

Na korutanských Alpách , na planinách uherských, na

stinných a mokrých místech, Kv. Srp. L. klínovitý.

S. cuneifolia.

Listy obdýlné, zubaté; prut tém bezlistý, latnatý. 34.

34. Plátky bílé. 35.

Plátky zelenavé, na špici ervenavé, tém zdélí ka-

licha. Prašníky bledoržové. Koenní listy skupené, vej-

it obdýlné, rozvlán zubaté, pokraji útle brvité, v a-
pík sbíhavé. Prut bezlistý, tém hrozi^tý, Í— Vj^slf.
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zdélí. Na Rohái, v Orav, na spišských Alpách. Srp. L.

jestábníkový. S. hieracifolia. L.

35. Koenni listy skupené, obdýln klínovité, trochu dužné,

na špici celé neb zubaté. Stvol vtvitý. Plátky obdýlné,

dlouze konité. Rostlina velmi nestálá : hned 2 p. hned

1 st. zvýší, chlupatá neb holá; 5 neb 10 bílých, na do-
lejšku žlutých plátkv, 10—20 ržových praník. Ka-
lišní cípy po odkvtu zpt vyvrácené. Na štýrských Al-

pách. c. L. hvzditý. S. stellaris.

Koenni listy obvejité, kopisfovité, >Toubkované, rfi-

žikovité, k dolejšku soužené. Stvol bezlistý, pod kv-
ty ztloustlý, žláznat chlupatý, lepký, 3—4 palcv zdélí.

Kvty na špici skupené, krátce stopené, tém okoliné

po 6— 8. Plátky malé, bílé, málo delší než kalich; tento

ervenavý. Na Krkonoších, horních skalách. c. L. snžní.

S. nivalis. L.

113. Adoxeae. Pížmovkovité.

496. Adoxa. Bisamkraut. Pizmovka.

Kališiií trubka do polou se semeníkem srostlá;

kraj 2—3 neb 4—Sdílný. Tyinky hluboce klané.

Semeník 4—5dílný, 3—5semenný. VIII. 4.

Pruty jednotlivé neb po páru , sklovité, ervenobílé,

2—4 st. zvýší. Koenni listy rapíkaté, po 2, prut ní

vstícní 2, dvakrát trojité ; lístky 3 laloné, útlé, bledo-

zelené, tém dužné. Kvty v konecním okolíku, po 5,

selené, krátce stopené, pížmem vonící. V lesích na stin-

ných místech, obzvlášt okolo starých p, v doupnatých

stromech. Dub. B. P. evropská. A. moschatellina. L.

114. Umbelliferae. OkoIinaté.

497. Aegopoium. Gersch. Kozí noha.

Kalich nepatrný; lupeny vykroužené. Plod obdýl-

ný, 5 nifovitých stejných žeber. Žlábky bez pruhv.
Zádržka králce klaná. V. 2. Jarus, Bršlice.

Obojí obaly chybí. Koenni listy 2krát trojité ; lístky vej-

it obdýlné, nestejn pilované; pošvy nadmuté. Prut v/.iý-

25
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ený, tuhý, dutý, 3— 4 st. zvýší, obySejn holý, nkdy
útlovlasý. Plátky bílé. Pi plotech, hrázích, na lukách;

Y houštích. Kv. n, (Sison Podag:raria, Sgr.) K. pouhavá.

S. Podagraria. L,

498. Aethusa. Gleisse. Kozí pysk.

Kalich nepatrný. Plod kulatovejitý. Žebra tlustá

s ostrým hebenem; boní trochu kratší a krátko-

krídlý kraj psobící. Žlábky s 1 pruhem; styná
plocha s 2 pruhy. Zádržka 2 dílná. Obalíky vyvrá-

cené. V. 2. Tetlucha; Blekot.

Prut 1—3 st. zvýší, vztýený, vtvitý, ojínný. Listy

2 — Snásobn speené , tmavozelené , na rubu lesklé,

s vejcitými protisenými lístky. Obal chybí. Obalíky po

3, delší než okolíky. Zevnitní stopky 2krát delší než plod.

Na roHch, v zahradách, pi plotech, n. Zá. K. dlouho-

obalný. A. Cynapium. L.

/?. aurestis: 1—3 p. zvýší. Okoliní stopky kratší než

listy. Na úhorech. n. Zá. K. rolní. A. agresiis,

499. Anethum. DUL Kopr.

Kalich nepatrný. Plátky piokrouhlé , stoené ^

se 4liranným cípem. Plod se širokým plochým kra-

jem. Žebra stejn od sebe vzdálená ; 3 stední ostro-

kýlné, 2 boní nepatrné, do kraje vbíhavé. Žlábky

s pruhy. V. 2.

Listy vodozelené, s vlásenit rozdlenými cípy. Plátky

žluté. Výška 2— 3 st.j žádných obalv. Na lukách. c.
Srp. (Ferula graveolens, Spr.) K. zahradnický.

A. graveolens. L.

500. Angelica. Brustwurz. Janoklika.

Kalich nepatrný. Lupeny kopovité, zakoníte, pí-
mé neb vkrivené. Plocha styní velmi úzká. Pro-

stední 3 žebra nifovitá, njící 2boní kídlatá. Žláb-

ky s pruhy. Okolíky kulaté; cípy list široké a

veliké. V. 2. Svat. Ducha koení ; andéíika;

dhel.
Listy 3speeiie; lístky vejcité, aeb široce kopovité',
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oste pilované. Prut oblý, prázdný, asto ojínný, 3-

dílný. Lupeny blave', do špinavá ržové. V houštích; na

lesních lukách. Cc. Srp. (Imperatcria silvestris.) J. lesní.

A. silvestris, L.

ji. alpestris. Listy vtší a širší , na rubu prídrsné, nej-

hoejší lístky sbíhavé. Na Krkonoších ; v Siézsku. c.
Srp. J. chlumní. A. monlana. Schleich.

501. Anthriscus. Kerhel. Tehule.

Kalich nepatrný. Plátky s vtoenými špicemi. Plod

zobanitý; 5 žeber jen na zobanu patrných. Pruhy
chybí. V. 2.

1. Nažky nejvíce zídka chlupaté. Cnlky pinejmén zdélí

sedla. 3.

Nažky hákovit skivenými ostny poseté. 2.

3. Prut holý do i '/g str. zvýší. Okolíky asto listm

vstícní , s nemnohými paprsky. Koruny bílé, velmi malé,

Nažky vejité, 3krát zdélí zobanu. Listy velmi útlé, Sspe-

ecé, na rubu žeber roztracen chlupaté. V ddinách, na

zdech, pi plotech, u cest. Cc. Srp. (Caucalis scandicina,

Scandix Anthriscus, L. ; Chaerophyllum Anthriscus, Lam;
Myrrchis chaerophyllea , Jacq. \ Torilis scandicina, Adans.)

T. obecná. A. vulgaris. Pers.

Prut hákovitý; háky mkké, šttinovité, na dol se-

hnuté ; lánky nadmuté. Obalíky 2— 51upenné, šídlovité,

malé. Nažky tém válcovité, šttiny nahoru obrácené.

Listy 3krát 3etné , vezané, ostré, odstávavé, lístky

vezan pilované, tupé. Mezi kovím ; v Uhích, Cechách

Kv. T. uzlovitá (Scandix nodosa, L.) A. nodosa. Pers.

3. Okolíky konení, dlouze stopené , 8— J2paprsené.

Koruny bílé. Nažky obdýlné, nahé, hladlié, 4krát zdélí

zobanu, na dolejšku blošltinaté. Obalíky Slupenné, kos-

mat brvité. Prut dole chlupatý, 3— 4 st. zvýší. Listy

na rubu, na hlavních žebrech útle šttinaté, 2speeaé,

s lístky protisenými, v mládí siln chlupaté. V houštích,

pi plotech , štpnicích na lesních lukách. Cc. Srp.

(Chaeroph. silvestre, L.) T. lesní. A. silvestris ÍJoffm.

p. alpestris. Cípy listv širší, krajní kvty okolík vtší ;

nažky obyejn tupými hrbky nepravideln poseté.

(25 *)
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V údolích a úžlabích horních. Cc. Srp. T. podhorní.

A. alpestris, Fl. sil.

Okoh'ky boní, krátce stopené, 4— 5 paprsené. Ko-
runy bílé, tém stejné. Nažky árkovité, holé, 2krát

zdélí zobanu. Obalíky 2— Slupenné. Prut nad lánky
útlovlasý, hladký, 1 st. zdélí. Listy útlé , Sspeené, na

rubních žebrech roztracen chlupaté. V ddinách , pi
plotech. Cn. Cc. Vzdlávaná i /.divoela. (Scandix Cere-

folium, L. Chaeroph. Cerefolium, Crantz.) T. lékaská, Sto-

kláska. A. Cerefolium. Hoffm.

502. Apitim. SeUerie. Miik.

Kalich nepatrný. Plátky piokrouhlé, nevykroužéné.

Sedlo ploché. Plod piokrouhlý; 5 nifovitých, stejných

žeber. Žlábky 1 pružné. Zádržka nerozdlená. V. 2.

Listy speené, hoejší trojité, lístky trojité. Prut bráz-

dný, 1 — 1 Vs ®*^- zvý^íí asto s peslenatými vtvemi.

Okolíky nestejné, nkdy sedavé. Vzdlávaný; v píko-
pech, slatinách, pi moi Jaderském divoký. Srp. Celer.

A. graveolens. L.

503. Archangelica. Engehvurz. Andlíka.

Kalich 5zubý. Plátky elipticné, zakoníte, se špicí

vkivenou. Plocha styná, úzká, 3 stední žebra vy-

puklá, pitloustlá s kídlatým kýlem, dv boní širo-

krídlá. Osemení volné. V. 2.

Listy 2speené , se srditými , nestejn pilovanými

lístky ;
poslední lístek laloitý. Pošvy veliké, bakovit

nadmuté. Okolíky polokulaté. Okolíky tém kulaté, obaly

z nemnohých árkovitých, odpadavých lupen složené;

obalíky tém Slupenné. Plátky blozelené, vejité. Prut

tlustý , holý
,

pruhovaný , do 5 st. zvýší. V horních

úžlabíaách. n. Srp. (Augelica Archangelica, L.) A. lé-

kaská. A. officinalis. Hoffm.

504. Astrantia. Síránze. Hvzdovka.

Okolíky hlavaté, stejn dlouhými obaly opatené,

v jeden okolík sadné. Plod na hbet stlaeným

Nažky s 5 tupými, nadmutýmí žebry, bez pruh. V.

2. Jarmanka.
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í. Korenní listy prstnaté , lístky po 7—9, kopovité, špi-

até, hluboce zubaté Rostlina 6— 6 p. zvýší. Obalíky

špiaté. Na Alpách v Koruíanskn. C'c. Srp. H. menší.

A. minor,

Koenní listy 51aloné. 2.

2. Obal 2—Sklaný, plátky celokrajné. Obalíky 6—12
klané. Laloky listv obdýlné, trochu špiaté, tém 3-
klané, mkce ostnité, zubaté, biavé. V horách, pi Drav,
v jižních Korutanech. c. Srp. (Astrant. minor Scop.)

li illyrská. A^ carnioUca.

Obal mnoholupenný, hvzditý, blozelený, s ervenavýmí
žilkami, vztýené odstávávý, nkdy delší než sám okolíkj

plátky obalu vejitc, celokrajné, neb k vrchu zubaté.

Kalich listovitý : kališni zuby špiaté. Koenní listy dla-

nit ptidílné ; laloky Sklané, špiaté, zubaté. Prut 1—2
st. zdé)í, vtvitý, pruhovaný. IS'a vlhkých lesních lukách,

T horách, n. Srp. H. vetší; Partán. A. major. L.

Poznám. H, bledá : Koenní listy 51alo5né, laloky Sklané,

špiat pilované; hoejší listy Sklané; obalíky brvít

zubaté, barvité, 2krát zdélí okolílai. V houštích, lesích; v

Cechách. Cn. Cc. (Astrant. caucasica, Spr.) A. pallida.

505. Bcrula. Berle. Berla.

Pruhy množné, tlustokorým osemením obalené.

Bílek tém Ghranný. Okolíky listm vstícní. V. 2.

Prut do 2 st, zvýší, oblý, proužkovaný, vztýený,

vtvitý, dutý. Listy speené^ lístky vezan zubaté;

nejprvnjší listy pod vodou, vlásenit rozdlené. Pošvy

obdýlné. Okolíky malé, ploché, stopené, 15— 20 pa-
prsené. Plátky obalu protise»e, 5— Tetné, nestejné;

obalíky 5— Tlupenné, tém speené. Kvty bílé, tém
jednaké; nažky malé, erné. V hlubokých, bažinných

píkopech, pi jezerech. Cc. Srp. (Apium, Crantz. Sium

angustifolium, L.) B. úzkolistá. .. angvstifolia. M. eí K,

506. Bupleurum. Ha.senohr, Prorostlik.

Kalich nepatrný. Plátky obdýlné, do vnit sto-

lené, s ufatou špicí. Plod obdýlný, s plochým se-
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dlem ; 5 stejných, nifovitých neb kídlatých žeber.

Žlábky s pruhy neb bez nich. V. 2. Pupovnik.
1. Žádné obaly. Listy prorostlé, vejtité, tém Uožnaté,

bledozelené do šedá, konité ; dolejší ke spodku soužené*^

Plátky obalik vejité. Prut vtvitý, tuhý, V/^~2 str.

zvýší. Kvty žluté. Ve vápnité pfid, mezi osením.

n. c. P. okrouhlolistý. B. rotundifolium. L,

Rostlina s obaly i obalíky. 2.

2. Stvol 1 listy, jednoduchý. Koenní lis^ty árkovité, trá-

vovité. Nkdy jen 2 kvty na prutu. Obal obyejn
Slupenný; obalíky .5— Tlupenné; ledva spolusrostlé. Na
horních skalách, v jižních Korutanech. c. Srp. (Bupleuruia

petraeum, Wulf.) P. travolistý. B. graminifolim. Vahl,

Prut listnatý'', aneb jiné známky neshodné. 3. 3. Nažky

drsné, zrnité. 4. Nažky nezrnité. 5.

4. Listy kopovité, tupé, mkkoostnité Prut Vg— 1 st.

zvýší, velmi vtvitý. Okolíky malé, úžlabiní neb ko-
není. Kvty tém sedavé; nažky drsné. Obaly a oba-

líky 51upenné; plátky cárkovit kopovité. Na slatinaé

pSd, v Uhích. Cc. Zá. P. polosložený.

B semicompositum.

Listy cárkovit kopovité, špiaté. Prut tuhý, drsným

štíhlý, od dolejška vtvitý; vtve kivolaké, vztýené
odstávavé. Obaly 51upenné, plátky šídlovité. Okolíky

tém sedavé, prosté, 3kvté. Nažky s povrchem zrnitým.

Rostlina malá. Na slatinách; v Uhích, echách. Srp. Zá.
(Isophyllam tenuiss. Presl. Odontites, Srp.) P. Ušatka.

B. tenuissimum.

5. Listy obdýlné, k obma koncm špiaté; hoejší ko-
povité, sedavé 5 5 -7žilné, slab oblounaté, šedozelené.

Plátky obalu kopovité. Prut vtvitý, 1—2 st. zdélí.

Žebra plodu úzce kídlatá ; brázdy s 3 pruhy. Na suchých,

výslunních pahrbkách. Srp, Zá. P. srpkovitý. B. falcatum L.

Listy srdit objímavé, obdýlné, seduvé; dolejší v

apík soužené, vejit obdýlné. Plátky obalu eliptiné,

zdélí okolík. Prut jednoduchý neb nahoe vtvitý,

1— 1 Y2 st. zvýší, a asto jako i listy ojínný. Žebra

nekídlatá, však ostrá, tak že nažky Shranné vypadají;

brázdy Spružné. Na travnatých polohách horních v echách.
Cc. Srp. P. dlouholistý. B. longifolium. L.
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507. Carm, Kummel. Kmin.

Kalich nepatrný. Plátky vykroužené, Plod ob-
-dýlný; 5 nifovitých, stejných žeber ; brázdy 1 pružné.

Styka plochá. V. 2.

Obalíky chybí, asto i obaly, místo nichž nkdy jen

2— 3 šttinovité lístky se nalézají. Okolíky trocha

prohnuté. Prut hranatý, 1—2 st, zvýši. Listy 2sp6-

ené; lístky mnohoklané, úíle dlené. Kvty bílé. Na

lukách. K. luní. C. Carvi. L,

Obaly a obalíky mnoholupeoné. Okolíky skupené,

bílé. Prut pruhovaný, holý, 1— t '/z st. zvýší. Listy

Ssperené, jednostejné; cípy árkovité, asto Sklané. Nažky

válcovité, ke špici tlustší; nlky vyvrácené, odpadavé.

Koen hlíznatý, tém okrouhlý. Na lukách; v Halii.

n. K. hlíznatý. (Bunium Bulbocastanum, L.)

C. Bulbocastanum, Hoch.

508. Caucalis. Hafidolde. Dývorec.

Plod tém stlaený; patero hlavních, šttinami a

ostny opatených žeber; tvero vedlejších, silnji

vynikajících, jednoadé ostnitých žeber. V. 2.

í. Ostny žeber Iadf^, hladké, na špici hákovité. Oko-
íiky obyejn Sklané. Koruny zprvu ervenavé, pak bílé.

Obal chybí. Prut 1 st. zvýší , holý, nahoe brázditý.

Listy 2— 3speené. Mezi obilím, na rohch. n. Cc.

D. mrkvovitý. C. daucoides. L.

Ostny vypuklých žeber asi 3adé, oste hákovité. 2.

2. Listy ispeené, s kopovitými, vezan pilovanými lístky,

sivozelené. Prut vztýený, do 3 si. zvýší, vtvitý.

Okolíky Sklané, obalené ; obalíky 5plodé. Kvty er-
venavé, zídka bílé, trochu paprskovité, vtším dílem ne-

plodné. Nažky vejíté, s nachovými štlinkami na 3

žebrech, jimž po stranách 2 mén patrné leží. Na rolích;

Rakousích, Uhích, echách. n. c. (Tordylium lalifo-

lium.) D. širolistý. C. lalifoUa.

Listy 2speené, s árkovilými vezanými dípy. Obal

chybí. Obalíky Slupenné; okolík 2— Sklaný. V Ra-
kousích, Cechách- Halii, mezi osením. Cn. Cc. D.

lizkolistý. C. leptophylla.
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509. Chaerophyllum. Kálberkropf. Kerhlik.

Semeník bezzobanný; 5 stejných, tupých žeber.

Žlábky Ipnižné. V. 2. Krabilice.

1. Prut na lánkách trochu nadmutý. 2.

Prut stejn tlustý. 5.

2. Obalíky brvité. 3.

Obalíky holé. nlka zpt zvrácená, asi zdélí sedla;

.plátky ist bílé. Pruty 3—4 str. zvýší, na dolejšku

šttino\ité, nahoe holé, duté, dole obyejn krvav
skvrnité, nahoe mnohovtvé. Koen mrkvovitý, zmládí

kulatý, sladký, jedlý. Listy mnohonásobn složené, se

špiatými, árkovit kopovitými cípy; nejprvnjší listy

holé. Ve vzdlávané pfid, mezi houštmi, v plotech,
v v-

^

pi vinicích. Cn. Co. (Myrrhis bulbosa, Sp.) K. bara-

bulinatý; Krkoška. Ch, bulbosum. L.

3. Cnlka není delší než sedlo ,
pehnutá ; sedlo homo-

lovité. Prut dole luhovlasý, nab.oe krátkovlasy, 1— 1 y^
st. zdélí, na dolejšku asto špinav erven skvrnitý.

Listy 2speenc, lístky lalonat protisené, s tupými la-

loky. Plátky obalíkv vejit kopovité, brvité. Kvtní
plátky špinav bílé. Okolíky ped kvetením pevislé.

Rostlina celá chlupatá, špinavozelená. V houštích, lesích,

mezi kovím, v neúrodné pd. Cn. c. (Myrrhis, Spr.)

K. mámivý. Ch. temulum. L.

Cnlky znan delší než sedlo plodu. 4.

4. Lístky nerozdlené, vejit obdýlné, pilované, tmavo-

zelené, na rubu útlovlasé, vonné. Listy 2— Skrát 3etné.

Prut 3—4 st. zdélí, dutý, dole blošttinný. Kvtní
lupeny bílé; nažky veliké; nlky odstávavé. OkoHky
12— 18paprsené; obaly 6— lOlupenné. Rostlina chlu-

patá , Aegopodium Podagraria podobná. Na vlhkých,

lesnatých místech, v houštích, na behách. n. (Myrrhis,

Sp.) K. korenný. Ch, arymaticum. £.

Lístky opt protisené. Prut 2—3 sir. zvýší, mode
ojínný, skvrnitý, trochu proužkovaný, drenovitý. Plátky

bílé, pólo 2klané ; nažky obdýlné, žlutozelené neb nacho-

hndé. nlky odstávavé neb vyvrácené. Prašníky na-

chové. Obaly nkdy jen llupenné; obalíky 5 — 6lu-

penné. Rostlina podobná Tebuli podborní. V houštích,
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na stinných místech hor; v Slezsku, Cechách. n. c.
(Myrrhis Sp.) K. zlatý, Ch. aureum. L.

5. Plátky vykroužene', cervenavé, posléz bílé. Listy 2spe-

ene', jen málo chlupaté. Lístky srdité, obdýlné, ve-
zané. Prut hladký, vyšší než pi následujícím. Pi po-

tocích, pramenech, na mokrých lesních prostorách. Gc.

Srp. (Chaeroph. hirsutum
fi.)

K. rozpukový.

Ch. Cicutaria. Vili.

Lupeny srdité, brvité, bílé neb ržové. nélky vztý-

ené. Listy 2krát Setné. Lístky tcme protisené, vre-

zan pilované. Prut 1 — 3 str. zvýší, dutý, brázdný,

obyejn trochu šikmý, chlupatý. Plátky obalu široké,

kopovité, brvité. Na pramenitých a bažinných lukách,

v horách a pohoích. n. Srp. (Myrrhis, Sp.) K. chlu-

patý. Ch. hirsutum. L.

510. Cicuia. Wasserschierling. Rozpuk.

' Kališní zuby listovité; plátky opak srdité. Se-
meník piokrouhlý; 5 plochoklenutých žeber; brázdy

1 pružné. Bílek okrouhlý. Kulaté okolíky s et-
nými árkovitými obalíky. Y. 2.

Okolíky 10— 20paprsené. Obal žádný, neb 1—3Iu-

penný. Okolíky kulaté. Obalíky árkovit šídlovité,

nestejné, odstávav vyvrácené. Listy 2— Sspeené. Lístky

2— Sdílné, s árkovit kopovitými, špiat pilovanými

dípy. Prut dutý, 2 st. zdélí, dole lánkovitý, na

lánkách vlásenitý. apíky oblé, trubkovité. Pošvy

obdýlné. Boní okolíky asto listm vstícní, menší

než konení. Koruny bílé. Nažky malé, 2 uzly tvo-

ící. V píkopech, bažinách. Cc. Srp. R. jizlivý.

C. virosa. L,

Okolíky Spaprsené, chudokvté, listm vstícní. Listy

2—Sspeené. Lístky Sklané; dípy úzce árkovit,
hluboce vezané. Prut štíhlejší, mén vtvitý. Na mo-
krých lukách. R. úzkolistý. C. angustifolia. Kit.

511. Cnidium. Brenndolde. Koroma.

Kalich nepatrný. Semeník v prmru oblý; 5 stej-

ných, úzkokídlých žeber. Brázdy 1 pružné. V. 2.

Prut holý, 1 — 2 st. pímo vztýený, jednoduchý,
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neb nahoe vtvitý. Vtve nemnohé, vztýené. Hoejší
pošvy prut obalující. Listy 2sperené, s árkovitými

cípy, v oblouk pevislé. Lístky prozen žilnaté a tcené.

Plátky obalík šídlovité, holé. Okolíky na vrchu plo-

chokulaté. Na lukách, zvlášt v houštích, a na lesních

lukách. Cc. Srp. (Seseli annuum, Ehrh. Seseli dubium,

Schk. Seseli venosum Hoffm.) K. žilnatý. C. venosufn. Koch,

512, ConioseUnum. Grausilge. Sabrina.

Kalich nepatrný. Plátky obsrdilé; 5 mázdro-
kídlých žeber; 2 krajní kídla 2krát tak široká.

Brázdy s tolikýmiž pruhy. V. 2.

Prut oblý, ojínný, 2—3 st. zdélí ; vtve brázdné

;

pošvy nadmuté. Listy Sspeené, s objemem rhomboiným;
cípy obdýlné, s útlými bílými špicemi a vyhrnutým krajem.

Okolíky znan ploché. Kvtní plátky špinav bílé. V
lesnatých kamenitých polohách horních. c. Srp (Con.

Fischeri Wim. et Gr. ; Angelica chaerophyllea, Lotter-

moser) S. tatarská. C. tataricum. Fischer.

513. Conium. Schierling. Bolehlav.

Kalich nepatrný. Lupeny obsrdilé. 5 njících,
stejných, vlnit vrouhkováných žeber. Brázdy bez
pruhv. V. 2. Všivec; Sviní veška; Svinská veš.

Lupeny obalík árkovité, a tém zdélí paprsk oko-
líkových. Cípy list& více tupé. Nažky árkované
brázdné. Na ssutinách, náspech. V Chorvatsku. n.
Srp. B. chorvátský. C. croaticum. W. KU.

Lupeny obalíkfi 2— 3, jednostranné, kopovité, mnohem
kratší než paprsky okolík. Pr?it 2— 4 st. zvýší,

trubkovitý, oblý, holý, k vrchu slab brázdný, na do-

lejšku erven skvrnitý. Listy tmavozelené, holé, 1—Sspe-

ené. Lístky kopovité, protisecné; dípy a zuby blo-
špiaté. Pi plotech, v orné pd. Cn. Cc. (Coriandrum,

Crantz.) B. svinský, sviní veška. C. maculalum. L.

Pozn. Píbuzný Bolehlav vztýený : Pruty rozšíené,

rozkladité, velmi vtvité, vztýené, 2 st. zvýší ; zuby

listv velmi konité. Okolíky a okolíky velmi chudo-

kvté. Stopky vztýené. Kvty menší než pi pedešlém,
V Uhích. C. strictum, Tratf.
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514. Coriandrum, Koriandr.

Semeník kulatý, s 5 kivolakými hlavními žebry

bez pruh. V. 2. Kyšnec.
Krajní kvty okolíku vtší, paprsek psobící. Dolejší

listy jednoduše speene' s piokrouhlými lístky ; hoejší

2speené. Prut 1 — 2 str. zvýší. Cn. Cc. K. domácí.

C. satti^um. L,

5Í5, Critamus. Sichelmoehre. Srpenec.

Kalich 5zubý; Plátky vykroužené. Semeník ob-
áýlný; 5 stejných nifovitých žeber. Brázdy 1 pružné.

V. 2. Srpek ; Pileka ; Kosinka ; Tytan ; Straí nožka.

Obaly a obalíky 7 — lOlupenné; lupeny nestejné,

cárkovit kopovité. Kvtní plátky bílé ; nažky ped zralostí

t^ervené. Listy modrozelené, oste pilované; lístky cár-

kovit meovité, špiaté, ploché, sbíhavé, srostlé. Prut

2—4 st. zdéli, tuhý. Na suchých rolích, lukách. c.
Srp. S. rolní. (Sium Falcaria, L. Seseli. Crantz. Falcaria

Rivini, Host). C. agrestis. Bess,

516. Daucus. Mohrriibe. Mrkev.

Zevnitní kvtní plátky vtší, hluboce 2klané.

Hlavní žebra šttinaté; 4 vedlejší ostnokrídlatá žebra;

mezi nimi 1 pružné brázdy. V. 2.

Prut hákovitý, 1 — 3 st. zvýší. Listy 2— Sspeené.

Lupeny obalu protisecné, zdélí samých okolíkftj po od-

kvtu okohk v hromadu stažený. Nažky bodlavé. Koen
divoké rostliny jest ostrý, aromatický; obyejné však

mrkve sladký, vtší. Na lukách, krajích rolí, les. Cn.

Zá. M. zahradní; mrkev polní; mrkvús. D. Carota. L,

517. Dondia. Zubatec.

Kulatý okolík, obalem 3krát delším otoený. Nažky
hrbaté , s 5nifovitými žebry. V. 3. Jarní zelí

;

Dondka.
Nahý, hranatý, jednoduchý stvol. Okolík sklubený,

hlavovitý. Obal žlutozelený , 5 — 71upeiiný hvzdmo
rozestený; lupeny obdýlné, vejité neb obvejité, k

vrchu pilované. Kvty žlutozelené, samí stopené, sa-

micí sedavé. Nažky na hranách hladké. Listy trojité,
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dlouze apíkaté; lístky obvejitoklínovité, s konitými

pilovitými zuby. Kvtní stvol y^ str. zvýší. V stinných

lesích. Br. Dub. (Astrantia Epipactis, L. Hacquetia, Epi-

pactis, DC.) Z. hvzdovilý. D. Epipactis. Spreng,

518. Eryngium. Mannsireu. Máka.

Kvty v hlavách. Semeník v prmru oblý, šu-
pinkami neb uzlíky pokrytý, bez brázd a pruhr.
V. 2. Královské zelí; Zrádce; Kotaka; Vtrník.

i. Listy kadeavé, trnité, prozracn žilnaté; koenoí
3speené neb protisené ; hoejší prutní Sdílné, Sklané,

na dolejšku tém speené. Nkolik 1 — 1 Va **» ^Y"
sokých fialových prutv. Hlavy polokulaté ; obaly 8—10-

lupenné; lupeny cárkovit kopovité, obyejn celé, aneb

s 1—2 trnitými zuby, delší než hlavy, jasn modré.

Kvtní lupeny mode, na špici Sklané. Na suchých pro-
v

storách, horních stranách Chorvátská a Štýrska. Srp.

M. sivá. E, amethystinum.

Udané známky se neshodují. 2.

2. Lupeny obalu cárkovit kopovité. 3.

Lupeny široce vejité, trnité, k vrchu Slalocné. Listy

priokrouhlé, lalonaté, trnité. Na behách moských. M.

moská. E, maritimum.

3. Koenní listy srdité. 4.

Dolejší listy trojité a 2krát protisené; prutní objí-

mavé, roztrhané, sivozelené, bložilné. Prut rozkladite

vtvit:ý, 1 — 2 st. zdélí. Obal Slupenný; lupeny delší

než okolík. Kvty malé, blavé, sivozelené. Kalich delší

než koruna. Na písitých místech, na behách hlubokých

potokáv, ek. c. Srp. M. polní ; Chuf. E. campestre,

4. Prut 2—4 st. zvýší, sivozelený, nahoe namodralý,

asto Sdílný. Koenní listy vejit srdité, tupé, pi-
tloustlé, nerozdlené; apíkaté, ploché, pilované vrubo-

vané; prutní trnité, sedavé. Hlavy vejité, stopené.

Lupeny obalu cárkovit kopovité, trnit pilované. Kvty
modré, jako i prašníky. Pi píkopech, na dunajských

výspách. n. Srp. M. plochá. E. pianm.
Prut 1 Ya st. zvýší, vztýený, prostý. Koenní listy

srdité
;

prutní po 3, vezané ; dolejší apíkaté, hoejší



Okolinaté. 589

sedavé. Obaly trnit speené, brvité; lupeny úzké, po
5— 7. Hlavy vejtit válcovité; kvty modré. Na chor-

Tatských Alpách. c. Srp. M. horní. E. alpinum.

519. Ferula. Seckenkraut. Meilovka.

Obal asto odpadavý ; obalík mnoholupenný. Kvt-
ní plátky vtoené, celé. Nažky plochostlaené, s 3>

žebry. V. 2. Loidlo.
Prut 4— 6 str. zvýší, latnatý, na láncích prutu oby-

ejn 4 okolíky v peslenu. Obaly zpt vyvrácené; oba-

líky odstávavé, lupeny kopovité, špiaté. Okolík 14-^

okolíky 12paprsené. Kvty žluté. Dolejší prutní listy

vstícní , hoejší v peslen postavené, mnohonásobn slo-

žené, lístky árkovit šttinovité, velmi úzké, pívsky
opatené. Na lukách, v Uhích, též i na Karpatech. Cc.

Srp. M. uzlokvtá. (Ferula Ferulago, L.)

F. nodiflora. Jacq.

520. Foenículum. Fenchel. Fenikl.

Kalich nadmutý, nepatrný. Plátky priokrouhlé^

vtoené. Plod v prmru oblý. Žebra njící tupo-

kýlná. Žlaby 1 pružné. V. 2.

Listy 3— i víckrát speené, cípy vlásenité. Kvty
žluté. Celá rostlina sivozelená, šed ojínná. Nažky vej-

ité. Pi vinicích, v Uhích, divoký. c. Srp. (Foen. vul-

gare, Gaertn. Anethum Foenículum, L» Ligusticum, Roth.)

F. lékaský, vlaský kopr. F. officinale. Allion.

521. Helosciadium. Sumpfsckirm. Vodnice.

Kalich 5zubý. Semeník z boku, kde se nažky

stýkají, stlaený. Brázdy 1 pružné. Listy prost spe-

ené, aspo hoejší ; lístky znan široké, asto vej-

ité. V. 2. Sium. Marek.
1. Pohížené listy vlásenit rozdlené, hoejší speené,

s klínovitými, 3- i víceklanými lístky. Okolíky Sklané,

stopené, úžlabiní ; okolíky velmi malé; kvty bílé.

V Rakousích , Halii, v stojatých vodách. c. Srp. (Si-

lon inund. L. Sium, Lam.) V. ponoená.

H, inundatum. Koch,
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Listy stejné. Okolíky víceklané. 2.

2. Okolíky tém sedavé, listm vstícní. Listy speené

;

lístky vejité, stejn a tup pilované, asto žlut tcené.

Prut položený , asto koenivý. Obal asto odpadavý.

V píkopech, potocích. c. Srp. (Sium nodiflorum, L.)

V. uzlokvtá. H. nodiflorum. Koch.

Stopky okolíkv delší než jejich paprsky. Listy spe-

ené , lístky sedavé, vstícní, tém okrouhlé, hranaté,

nestejn pilované, zubaté. Prut plazivý, koeniv>. Kvty
blavé

;
prašníky veliké, nachové. Na vlhkých lukách,

pi Dunaji, v echách. c. íj. (Sium ep. L.) V. pla-

aivá. H. repens. Koch.

522. Heracleum. Heilkraut. Bolševník.

Kalich 5zubý. Plátky obvejité, vykroužené, s la-

loky yehnutými. Semeník se širokým, plochým kra-

jem. Žebra velmi útlá^ 2 boní dále odslávavá a do

kraje vbíhavá. Brázdy Ipružné, pruhy jen do polo-

vice dosahující, na dol ztloustlé. Kvty krajní oby-

ejn vtší a neplodné. Veliké široké listy. V. 2.

1. Listy speené, po obou stranách drsné, na rubu plsf-

naté, bledé, s pívsky kopovitými. Okolík trochu dutý,

13—15paprsený. Obal chybící málolupenný, obalíky

obyejn élupeuné. Krajní kvty veliké
;
plátky 2klané,

bílé do ervena. Prut obyejn jednoduchý, ly^—2 str.

zdélí. Na výslunných horních lukách, na skalách. B. ra-

kouský. H. austriacum.

Listy speené, neb hluboce protisené, s lalonými, dla-

nit rozdlenými lístky, drsn chlupaté. 2.

2. Koruny po kraji okolíka vtší, blavé, nkdy do ze-

lena neb ervena. Semeník chlupatý; nažky ovální, tupé,

vykroužené , holé. Okolík a okolíky ploché ; obalíky

množité, kopovité. Pošvy nadmuté. Prut 2—4 st. zvýší,

hranat brázdný, asto Sdílný. Na trochu vlhkých buj-

ných lukách, mezi kovím. Cn. Zá. B. obecný ; Andlíka.
H. Sphondylium. L.

p. elegans. Cípy list prodloužené, špiaté. Na polohách

a stráních horních.

Koruny tém všecky stejné. Semeník hladký; nažky
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okrouhle vejcité, u vrchu srdité. V horních úžlabinách;

na Krkonoších. Cc. Srp. (H. Sphondylium, y. angustifo-

lium W. et Gr.) B. sibiský. H, sibiricum. L,

Pozn. Bolševník podhorní : listy jednoduché, srdité,

nepatrn laloné, laloky tém Sklané, málo chlupaté.

Obal odpadavý. Kvty paprsecné, bílé. Na Tatrách. Srp*

H. alpinum. L.

523, Hydrocotile. WassernaheL Pi/peémk,

Semeník v podob dvojitého štítu bez pnih. Ka-
lich nepatrný. Prut plazivý. Listy štítovité. V. 2.

Listy okrouhlé, apíky a stopky vynikají z korennivých

uzl plazivého prutu. Okoííky hlavaté. Korunný blavé,

nkdy do ervena. Prut 1— 10 p. zvýší. V bažinách,

moálech, rašelinných lukách. Cc. Srp. P. pospolitý.

H. vulgaris. L.

524. Imperatoria. Meisterwurz. Všedobr.

Kalich nepatrný. Korunní plátky obvejité, k vrchu

v lalok zahnutý prodloužené. Plod se širokým plo-

chým krajem. Žebra stejn vzdálená; boní do kra-

je \bíhavá. Žlábky 1—Spružné. V. 2.

Listy 2krát trojité, veliké, široko, lístky široké, vej-

cité, 2krát pilované. Žádné obaly. Koruny bílé. Nažky

tém okrouhlé. Výška 3—4 st. Na horních lukách.

(Sehnum Imperatoria, Crantz.) V. horní.

J. Ostruthium, L.

Listy trojnásobn sperené , rozevené, tmavozelené,

lesklé; lístky Shrann vejcité, pilované. Kvtní stopky

v peslenu vkol prutu; plátky zelené, celokrajné, ve-

hnuté. Nažky srdit vejité, tupé, hladké, stlaené. Prut

asto muže zvýší; modré ojínný, asto nachový. U Švar-

cavy, na Krkonoších. c. Srp. (Angelica vert.) V. pre-

slenatý. /. verticillaris.

525. Laserpitium. Laserkrauí. Hladýš.

Kalich 5zuhý ; 4 vedlejší žebra kídlatá 5 brázdy

Ipružné. V. 2.

1. Kvtní lupeny zelenožluté, nachov obroubené. Obal
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2— Slupenný zídka chybící; obalíky mnoholupenne,

odstávavé. Okolíky 8— 15 paprsecné. Korenrií listy oby-
ejn po 2; listy 2krát Scetné, na líci lesklé, na rubu
šedozelené; lístky vejité, tém 3lalo5né, pilované.

Pošvy nadmuté, hoejší bezlisté. Prut 1—3 st. zvýší,

jen u vrchu ve 2—4 vtve, neb radji apíky rozdle-
ný. V chorvatských lesích. Cn. H. obroubený.

L, marginatum. W. Kit.

Plátky bílé, zídka cervenavé. 2.

2. Prut 2—3 st. zvýší, asto prstu ztlouští, uvrchu vt-
vitý, pod vtvemi hranatý; vtve vstícní i peslenat
sestavené. Listy tmavozelené, na rubu bledší, holé, ob-
dýln vejité, špiaté, vezan pilované. Obyejn jeden

3speený koenní list a 2 prutní; zuby lístkv blošpi-
até. Dolejší okolíky vstícní neb peslenaté; okolícky

koneních okolík 1 5— 1 6 kvte, boních pak 5— 6kvté.
Obal 4— lOlupenný; obalíky 2— 51upenné. Kvty bílé,

zevnit nachové. Na chorvatských Alpách. c. H. pe-
slenatý. L. verticillatum. W. Kit.

Vtve nikoli peslenaté, aneb jiné známky neshodné. 3.

3. Lístky árkovit kopovité, žilnat síkované, proužko-
vané, sedavé, celokrajné ; listy mnohonásobn speené.
Paprsky okolíku s 5—10 plodnými ervenavými kvty.
Semeník obdýlný, kahchem vztýenou nlkou vnený.
Na Alpách a pohoích chorvatských. Cc. Srp. H. smldní-

kový. Z/, peucedanoides.

Listy kopovité neb vejité neb srdité. 4.

4. Lístky protisené s kopovitými dípy. 5.

Lístky vejité neb srdité. 6.

5. Listy mnohonásobn speené ; lístky protisené ; dípy
kopovité. Obal obyejn chybící; obalíky mnoholupenne.

Prut holý ; koen píný, mnohoklaný. nlky delší plátkv,

plody eliptiné ; tyinky velmi dlouhé. V jižních Uhích.

Cc. Srp. silikový. L, silaifolium.

Listy speené; lístky protisené; dípy kopovité, ce-

lokrajné, po kraji chlupaté. Obalíkové lupeny vyvrácené.

Prut 1—2 st. zvýší, hranat brázdéný, chlupatý s chlupy

zpt obrácenými. Kvtní lupeny bílé, seschlé, žluté. Se-
meník pýitý; nažky konen holé. Na vlhkých lesních
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lukách. Cc. Zás-. (Laserp. selinoide^, Cranlz.) 11. pruský.

L, prutenicum. L.

6. Lístky srdilé. 7.

Lístky vejité. 6.

7. Prut 2—4 stí', zvýší, holý, oblý, útle árkovaný, tro-

chu mode ojínný. Listy ztrojené, 2sperené ; lístky vej-

it okrotihlé neb obdýlné. na dolejšku srdité, piloTané

šedozelené. Pošvy nadmaté; lístky tém palce zdélí.

Koruny bílé. Plod široce vejitý. Koen mlécnatý. Na

kovnatých pahorkách. Cc. Srp. H. širolistý.

L, lalifoUum. L\

Prut nižší. 1—2 st. zvýší. 8.

8. Lístky šikmo srdité
,

pilované, hákovité, drsné, na

rubu modrozelené, na líci tmavozelené, apíky drsné.

Okolíky menší než pi pedešlém, 27— SOpaprsecné, i plody

obdýlnjší, s kídlí o polovic menšími. >a první pohled

Smidníku jelenímu podobný. V lesích. t'n. Srp. (Laserp,

asperum. Crantz.) H. jelení. L. ertaria. GmeL
Lístky srdité a vejité, Sdílné neb celé, hrub pilo-

vané, po kraji ostré, na líci lesklé, na rubu sivozelené,

na žilách chlupaté. Okolíky 12—24paprsené, paprsky

na vnit stran drsné. Obaly 6— Slupenné, kvty blavé,

nlky poslcz delší, nachové. Semeníky hákovité. V Mar-

maroši. Srp. H. horní. L. alpinum. W. Kit.

9. Listy Sspeené, na rubu jako i apíky chlupaté : lístky

vejité, nestejné pilované, hoejší klínovit sbíhavé; ko-

není lístek 31aloný. Hoejší p.ošvy nadmuté. Obalní lu-

peny dlouhé, árkovité, v oblouk vstoupavé. Koruny

bílé. Plody hladké, s kídly trochu vlnitými. Prut 3—

4

st. zvýší, dlouze kosmatý, chlupatý, brázdný. >'a hor-

ních polohách , lesnatých chlumech , stinných skalách,

v Uhích, Slezsku. c. Srp. H. trojlaloný.

L. Arckangelica. Wulf.

Listy 2speené ; lístky úzce vejit kopovité, celo-

krajné, apíkaté, obyejn po 3, šedo—žlutozelené. Oko-

lík veliký, 40—SOpaprsený ; plátky bílé, krajní vtší.

Prašníky bílé. Semeníky tém okrouhlé. Na chlumech a

horách, H. pospolitý. L. Siler,

(25)
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526. Levisiicnm. Liehsióckel. Libeek.

Kalich nepatrný ; lupeny pHokroiihlé dovnílr vki-
vené, s prodlouženou špicí. Plod na kraji rozísnu-

tý; 3 stední žebra kídlatá. Žlaby Ipružné. V. 2.

Lubeek. Liousticuin L.

1. Listy speené. 2.

Listy Skrát Scetné, lístky Sklané, zubaté. Prut 1— 2

st. zvýší. Obal Glupenný^ lupeny krátké, špiaté, ár-
ko vité, obalíky Slupenné. Kvtní lupeny vchnuté, bílé;

plody kulat vejcité, hladké, bezžebré, bezkídlé. nlky
velmi rozevené, neodpadavé. Ve vinicech, v Sremsku. (Da-

naa aquil. Allion.) L. orlíókový. L. aquilegifolium,

2. Kvty bílé, veliké, vonné. Kalich 5zubý. Viz Pleuro-

spermum.

Kvty žluté ; stopky velmi krátké. Obalní lupeny ko-

povité. Listy Ssperené, lístky široce vejcité. Sklané,

zubaté, pitlousté, tém dužné, apíky holé. Prut 4— 5

st. vysoký, trubkovitý, ble ojínný. Koen tlustý, vt-
vitý, hndožlutý, uvnit bílý, klováte mlécnatý. V zahra-

dách pstovaný; u plotv. On c. (Ligusticum Levisti-

cum, L.) L. lékaský. L. officinale. Koch.

527. Meum. Bártvurz. Koprnik.

Kalich nepatrný. Plátky celé, eliptiné, nahoe a

dole špiaté. Patero znjících ostrokýlných žeber.

Žlábky mnohopružné. V. 2.

Dípy list vlásenité, tém pcslenaté ; listy 2speené.

Prut ^/o
— 1 st. zvýší. Kvty bílé. Obal srostlolupenný,

nkdy chybící. Koen aromatický. Na horách ; v Slezsku,

echách, Uhích. c. Srp. (Athamantha Meum, L. Aethu-

sa Willd. Ligfusticum, Crantz. Seseli, Scop.) K. šttolistý.

M. athamanticum. Jacq.

Dípy árkovit kopovité ; listy 2speené. Prut 1— 1
'/^

st. zvýší. Kvty ržové neb nachocervené. Obalíky 51u-

penné. Na Alpách ; v Slezsku, echách, Uhích na Ba-

bí hoe. c. Srp. (Ligasticum Mutellina, Crantz. Aethusa,

Lam. Oenanthe Lum. Phellandrium, L.) K. úzkolistý.

M. Mutellina. Gártn.
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528. Myrthis. Sussdolde. Krabilice.

Semenjk stlaený. Nažky mají dvojí osemení; ze-
vnit má oslrokýlná, vnitrní prázdná žebra, vnit jest

s nažkou srostlé. Pruhy chybí. V. 2. echice. Pr.

Listy veliké, 2—Sspeené, na rubu ern kosmaté.

lístky obalíkfiv vyvrácené. Obal chybící. Okolík málo

klenutý. Plátky bílé. Semeníky tém '/^ p. zdélí. V hor-

natých lesích, v echách, Slezsku , Uhrích. c. Srp.

(Scandix, Lin) K. vonná. M. odorata. Scop.

529. Oenanthe. Rehendolde. Tuzebnik.

Kalich ózubý. Semeník hruškovitý neb obdýlný,

s dlouhými , vztýenými nlkEmi. Žebra tupá,

boní trochu širší. Brázdy ipružné. V. 2. Ha-
lucha. Pr.

1. Obaly chybící, aneb chudolupenné. 2.

Obaly mnoholupenr.é. 4.

2. Lístky prutních list trubkovité, oblé, jakož i apíky
jejich : listy 2—3 speené. Koen chomáovitý s bambu-
linatým vlášením. Prut veskrz prázdný, slabý, 1—2 st.

zvýší,, na láncích stažený. Okoliky konení, 3— 7 papr-

sené, pozdjší okoliky mají po kraji neplodné kvty.

Koruny bílé, ervenavé. Na vlhkých lukách, v píkopech.

, c. Srp. T. trubkovitý. O. fistulosa. L.

Lístkv nikoli trubkovité. 3.

3. Koen bambulinatý. Koenní lisly 2 -, prutní 1 spe-

ené, všecky špiaté, lístky árkovité. Okolíky ploché.

Kvty u prosted ervené, po kraji okolíkv blavé.

Cnlky zdélí plodu. V píkopech, bažinách ; v Uhích.

n. T. smldaíkový. O. peucedanifolia.

Koen mrkvovitý. Listy velrai odstávavé , 3speené
;

lístky vezané, árkovit kopovité. Prut prázdný, kivo-
laký. OkoHky mnohopaprsené, listm vstícní; okoUky
velmi husté. ObaHcky štétinovité. Kvty bílé, paprskující.

Cnlky kratší plodu. V prutech žije škrabuška z Lycus

parapleticus. V píkopech ,
pi potocích. c. Srp. (Phel-

landrium aquaticum, L. Ligusticum, Crantz.) T. vodní
,

Kmín vodní. O. Phellandrimn. Lam,

4. Koen vlááenitý. vlásení tenké , nifovité neb kyjovité.

(25*)
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Obal 4— 6 lupenný. Dolejší listy s tup vrubovanými

lístky. Semeník k dolejšku soužený, pod kalicbem na-

braný. Na vlhkých lukách. T. Lachenalv.

O. Lachenalii, Gm.

Koen bambulinatý. 5.

5. Okolíky trochu ploché, kcínecní, obaly mnoholupenne',

árkovité. Kvty bíle' , zevnit castji ervenavé , dí-

lem paprskující, z vtší ástky pometané. Kališní zuby

vejité. Prutní listy árkovité, celé, dlouhé ; koenní 2-

speené; lístky klané, klínovité. Koen jako pi Tavol-

níku. V píkopech, na vlhkých lukách. Kv. n. T. bedr-

níkový. O. pimpinelloides.

Okolíky polokulaté, mnohopaprsené. Obaly a obalíky

mnoholupenné, trochu tupé ; kvty bílé, tém paprskující.

Listy tmavozelené, 2speené, vezané, vstícní, a stídavé;

lístky klínovité, mnohoklané, tupé, tém stejné. Koen
bambulinatý, žlut šavnatý. Prut tém vidlicnatý, bráz-

dný. V echách, Halii. n. c. T. jizlivý.

O. crocata.

Pozn. Tužebník Tabernaemontanv : koen bambulinatý,

s bambuljnami jakoby na nitkách navlékanými; prutní listy

speené, nifovité» Obal 4— Tlupenný. V píkopech, okolo

Ptikostel. n. c. O. Tabernaemontani. Gmel.

530. Ostericum. Mnitertourzel. Mathna.

Nažky hned z poátku rozevené, tak že plod po
kraji 2kndlý vypadá. Kvtní lapeny obsrdité. Nažky

' s 5 prázdnými žebry. Kalicíi 5zubý. V. 2.

Rostlina Janoklice lesní podobná. Listy víckrát speené.

Na bažinatých lukách, v echách. M. bahní. Ostik.

O. palustre. Bess.

531. Pastinaca. Paslinák.

Kalich velmi malý. Plátky piokroublé, do vnit
svinuté. Semeník s plochým, širokým krajem. Žebra

velmi útlá, 2 boní oddálená. Brázdy se stejn dlou-

hými pruhy. V. 2. Paštrnák. Denka.
Listy speené, na rubu pýité, na Hci lesklé j lístky

vejit obdýlné , tupé , vrubkovan pilované. Prut
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pímý, 1—2 st. zdélí, hranat brázdéný, lénié vždy

Sdílný. Obaly a obalíky* chybí. Kvty zlatožluté. Na lu-

kách, píkopech, mezi houštím, též vzdlávaný. Cc. P.

pospolitý. P. satira. L.

Listy 2— 3krát speené, lístky na dolejšku vyíznuté,

apíky šftinovité, plevité. PrHt 5—7 st. zvýší. Kvty
žluté. Koen 2 si. zhloubí, ruky ztlouští. V Uhích,

Chorvatsku. n. c. P. marnivý, P. Opopanax.

532. PetroseUnum. PeirsUge. Petržel.

Kalich nepatrný. Plátky píiokrouhlé, s trochu ve-

hnutými konci. Sedlo vypuklé. Semeník vejitý. Pét

nitkovitých, stejných žeber. Brázdy Ipružné. V. 2.

Perašín.

Prut hranatý, 1—2 si. zvýší. Listy lesklé, Sspeené;

lístky vejít klínovité. Koruny malé, zelenožluté. Koen
vetenovitý, bílý, aromatický. n. c. (Apium Pelros. L.)

P. obecná. P. sativum, Hoffm.

533. Peuceda?ium. Ilaarsirang. Smldnik,

Kalich 5zubý. Plátky obvcjité, k vrchu v lalok do
vnit zavinutý prodloužené. Semeník se širokým,

plochým krajem. Žebra stejn od ccbe vzdálená,

boní do kraje vybíhavá. Žlábky 1—3pri'žné. Pruhy
stýcní, plochy zvenku viditelné. V. 2.

1. Obal ínnoholupenný. 2.

Obal chybící, aneb 1—21upenný. 4.

2. Listy mlékodužné, Sspeené, lístky hluboce protisecné,

drípy árkovit kopovíté, celokrajné, po kraji pídrsné.

Prut brázdný, na dolejšku asto ervený, 3—4 sir.

zvýší. Okolíky povyduté. Kvtní lupeny bílé ; obalní

lupeny etné, zpt vyvrácené. Pruhy styní plochy šu-

pinou zastené a z venku neviditelné. Na behách vod,

v píkopech, pí ekách a jezerech. c. Zá. (Thysseli-

num palustre, HoíTm. Sehnum pal. L. Thysselinum Plinii

y. Spr.) S. Jarva. P. palvstre. Mónck.

Pozn. Smldnik lesní : Listy 2speené, apíky rozeve-

né, vyvrácené, (Selinum silvestre L. Sehnum Schiwerekii,

Bess, Thysselinum Plinii a. Spr.) P. silvestre. .
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Listy bez mlckoduží ; lístky širší. Prut proužkovaný,

2 pruhy stýcní plochy leží na povrchu. 3.

3. Lístky kolem ostnit pilované, vejité, na rubu modro-

zelené, listy 3speeué, šedé trochu pitloustlé a tuhé.

Prut pímý, -1—3 st. zvýší, uvrchu obyejn Sdílný.

Koruny bílé. Okolik trochu vydutý. Obalní lupeny etné,

zpt vyvrácené. Pruhy slýcné plochy pímé, rovnobžné.

Na suchých pahrbkách, vysokých lukách. c. Srp. (Seli-

num, Scop. Athamaata erv. L.) S. jelení.

P. Cervaria. Lapeyr.

Lístky vezané, vejcité. Listy 3 spoené, rozvtvenost

nožek na vše strany rozevená , což listu zvláštní

podobu dává, dípy nepilované. Prut 2— 3 si. zvýší,

pruhovaný. Obalní lupeny etné, zpt vyvrácené. Koruny

blavé. Cnlky rozevené. Pruhy na týní ploše oblou-

naté. V písité pd. c. Srp. (Seliaum, Scop. AtJia-

manla Oreoselinum, L.) S. chlumní.

P. Oreoselinum. Món.

4. Listy víckrát speené. 5.

Listy 5krát 4dílné, lístky úzce árkovitc, nerozdlené,

celé. Prut 3— 5 st. zvýší, proužkovaný. Okolíky veliké,

mnohopaprsené. Obalní lupeny nehojné, krátké, šttino-

vité, obalíky 2krát kraiší stopek, stopky vláscnité, žluto-

kvté. Kališní zuby jako i kvtní lupeny vehnuté. Na

vlhkých slatinných místech v Uhích , echách. n.
c. S. lékaský. P. officinale. L.

5. Listy tém 4speené, Yo— ^ ^^^' zdélí, lístky árko-
vité, tupé, na špici hndé, trochu tuhé, vztýené. Oko-

líky stopené, 5— Tklané po každé vtvi. Obal 1 — 2-

lupenný, asto i chybící, obalíky mnoholupenné, árko-
vit šídlovitých lupenv. Kvty žluté, plody s tlustým

bezkídlým krajem. Prut pímý, vztýený, 5—6 st. zvý-

ší^ vtvitý, vtve delší než prut. Na písinách, okolo

Pešti. Koen oroní. Srp. Ríj. S. písený.

P. arenaricum. W. K.

Listy 5— Gnásobn speené, lístky úzce árkovité,

trochu žlábkovité, velmi špiaté a dlouhé, na špici hndé
apíky brku ztlouští. Okolik veliký, ídký 18—25klaný.
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Obal cIiybÍGÍ neb llupenný; obalíky 121upeiiné. Na

vápencích, v Banalé. c. S. dlouholislý.

P, fongifolivttf, W, Rif.

534. PimpineUa. Bibernelle. Dedrnik.

Kalich nepatrný. Plátky vykroužené. Plod vejitý

s vyvrácenými cnélkami nitovitých, stejných žeber.

Brázdy mnohopružné. V. 2.

1. Listy srdit okrouhle', vezan pilované, stední spe-

rene'; s klínovitými lístky. Prut i st, zvýší, útle žláb-

kovaný, pýitý. Koruny bíle'. Plody pyrite'. c. B. Anýz,

Anýz obecný (Sison Anisum, Spr.j P. Anisum, L.

Listy speene'. Plody hole'. 2.

2. Prut oblý, útle žlábkovaný, 1 — 2 st. zvýší. Listy spe-

ene; lístky vejcité, iupé, zubaté, lalocnaté neb dípnaté.

Okolíky neveliké, ploché, bezobahié. Koruny bílé. nlky
kratší než semeník. Obyejný na suchých místech, tráv-

níkách, c. Srp. B. Lomikamen, Sladká zelinu, Chuf.

P. Saxffraga. L.

Prut brázdný neb hranatý. 3.

3. Listy speené, lístky vejité, špiaté, zubaté pilované

neb lalocnaté, nebo dípnaté. Pošvy kopovité. Kvty bílé

neb ržové. nlky posléz delší než semeník, semeník
v

holý. OkoHky veliké. V stinných místech, v lesích. Cn.

c. B. velký. P, magna. L.

^. Bedrník mnohodílný: všecky listy speené, lístky

mnohodílné ; dípy kopovité, špiaté. Více prut z ko-

ene. Na Alpách, v Rakousích, v echách na suchých

místech. c. Srp. P, dissecta. ReH,

y. Bedrník ervený: koenní listy speené, trochu chlu-

paté a drsné, stední lístek na dolejsku ušetnatý

:

prutní listy speené. Kvt ervený, nkdy bílý. Na

Alpách a pohoích. c. Srp. (Pimp. orientalis, Gou.)

P, rubra, Hoppe.

Listy 3—4 speené. Okolíky složené. Prut hranatý

velmi vtvitý, vtve asto vstícní. Okolo Budína, v jižních .

Uhrích. c. B. sivý. P. glmtca.
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555. Platyspermum. Breiisame. Širosenienka,

Nažky stýkají se širokými stranami; bílek na styní
ploše plochý. Ostny na vypuklých žebrech ve 2—3-

adách. Y. 2.

Obaly 5hipenné; lupeny nestejné, obalíky 3— 61u-

penné. Zevnitní plátek bílý , velmi veliký, 2klaný, tedy

krajní kvty paprsek psobící. Listy vícekrát speené

;

lístky male', kopovité, vespolek splývá vé. Prut 1—2 str,

zvýší, trochu kivolaký. Vtve rozestené, ramenaté. Na
lukách, pi zákopech. Kv. n. (Caucalis grandiflora, L.

Orlaya grandif. HoíFm.) S. velekvtá. P. grandijlorum. M. K,

536. Pleurospermum.. Rippensaiiie. Mázdrinec.

Kalich 5zubý. Plátky obvejcilé, 5 nadmulých práz-

dných, u vnit pak jiných 5 žeber. Pod vnitními

brázdami po 1—4 pruhách. V. 2.

RostHna okázalá. OkoHky velmi veliké, 20 — 40klané,

okoHky hlvaté. Kvty bílé, veliké, vonné, s vejitými,

velmi odstávavými , takm 2pouzdrými lupeny. Obal

mnobolupenný, nkdy listovitý , lupeny asto Sklané.

Obalíky obyejn 61upenné. Prut 3—4 st. zvýší, tlust^^

brázdný, trubkovitý, na uzlech nepepažený. Listy 2— 8-

sperené, lístky do sebe vbíhavé, vezané, celokrajné. Na

horách, v Cechách, Slezsku, Uíiích. c. Srp. (Ligusti-

cum austriacum, L.) M. rakouský. P. austriacum. Hoffm.

531, Sanicula. Sanikcl. Zindava.

Okolíky z více hlavatých okolíkii složené. Plod

tém okrouhlý, husté mnohými ostny posetý, takže

žebra nepatrná jsou. Listy laloné. Prut chudolistý.

V. 2. Žakl ; Žanikel.

Okolík 3— Sklaný. Kvty bílé, ranohodomé. Obal

3—lupenný, s 3dílnými lupeny. Prut holý, 1 str. zvýší,

Koenní listy dlanit lalocnaté, cípy Sklané, nestejn pi-

lované, tém brvité. V stinných lesích. Kv. Cc. (Sani-

cula vulgaris, Koch.) Ž. obecná. 5. europaea. L.

538. Scandix. Nadelkerbel. Vochlice.

Okolík složený. Obal chybí, obalíky 51upenné.

Semem'k dlouze zobanitý, tém árkovitý, hranatý

;

žebra piostrá. V. 2.
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Semeník dlouze zobanitý, trochu drsný, 2ízný. Kvty
bílé. Okolík 2— Sklaný. Prut rozložený, nízký. Listy 3-
speené, útle dípalé. Na polích, rolích, mezi obilím. Kv.
n. V. hebenitá. ^. Pecten. L.

'
539* Selinum. Silge. Olešnik.

Kalich nepatrný. Plátky obvejité , vykroužené.
Plocha styní úzká, 3 stední žebra kídlalá. Brázdy
1—2 pružné. V. 2.

Prut hranat brázdný, 2— 3 st. zvýší. Listy 3spe-
ené, lístky cárkovit kopovité, hluboce protisené, s cípy
blošpiatými. Obal chybící. Okolík plochý. Kvty bílé.

blizny cervenavé. Stopky okolíck holé. V houštích, na
lukách. c. Srp. 0. kmínolístý. S. Carvifolia, L

540. Seseli. Sešel.

Kalich .5ziibý. Sem eník ovální neb podlouhlý, v ob-
jemu oblý, s vyvrácenými nelkami. Zebra njící,
tlusté', kornaté. Brázdy 1—3pružné. V. 2. ernohlav.

1. Obal mnoholupenný. Listy trochu sivozelené s cípy
rozevenými, cípy špiaté, kopovité, pošvy obdýlné. Prut
hranatý, brázdný, 1—2 st. zvýší. Okolíky kulaté.

Kvtní lupeny špinavobílé. Plody tém plsfnaté. Nejdo-
lejší lístky kížem stojící. Na skalnatých, výslunných pa-
hrbkách. c. Srp. (Athamanta Libanotis L. ; Libanotis

montana, Allion^ S. širohstý. 5 Libanotis. Koch.
Obal llupenuý neb chybící. 2.

2. Lupeny obalíku v Jeden srostlé. Prut vtvitý, hladký,

1 — i'/2 st. zdélí, šedozelený. Pošvy dlouze špiaté.
Lístky cárkovit nifovité, tém Sklané. Okolíky duté,

6— 10 klané. Na výslunných místech. c. Srp. S. feni-

klovitý. S. Hippomarathrum. L.
Lupeny obalíku rzné, suchomázdité, zelenožebré. Prut

1—2 st. zvýší, asto ervený. Obal chybící. Okolíky
tém kulaté, 16— 20 klané, s paprsky pýitými. Listy

3speené, s apíky žlábkovitými, dípy árkovíté. Kvty
bílé. Plody pýité. Na suchých, písitých pahrbkách, Srp.

Zá. (Stseli coloralum, Ehrh. Pim annuum, Roth.) L.

letní. S. annuum. L.

26
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541. Silaus. Silau. Silivka,

Kalich nepatrný. Plátky na dolejšku široké; 5
. stejných, tém kídiatých žeber. Brázdy 1 pružné.

V. 2. Koromá. Pr. i

Prut liranatý, holý, 2—3 st. zvýší. Listy 3—4ná-'^

sobn speené; dípy árkovit kopovité, ostrošpicaté,

žilnaté. Obal chybící, neb 1—21upcnný. Pošvy malé.

Okolík trochu prohnutý; okolíky duté. Koruny bledo-

. žluté. Na lukách. n. c. (Sium Roth ; SeseU Crantz;

Ligusticum Lam. ; Peucedanum Klaus, L.) S. luní.

S. pratensis. Bess.

542. Siler. Rosskiiminel. Timoj.

Kalich 5ziibý. Plátky vykroužené, s lalokem ve-

hnutým. Semeník na hbet stlaený. Žebra nifo-

vitá, vystouplá, tupá; brázdy Ipružné. V. 2.

Prut 2—6 st. zvýší, pímý, oblý, plný, útle bráz-

dný. Koenní listy veliké , dlouze apíkaté , 2krát

3dílné. Okolík plochý , mnohoklaný. Na vápencích,

mezi houštím. c. Srp. (Siler trilobum, Scop. ; Laserpi-

tium aquilegifoHum, Jacq.) T. orlíckolistý.

S. aquilegifoHum. Gaertn.

543. Sium. Wassermerk. Sevlák. ^

Kalich 5zubý. Plátky vykroužené s lalokem ve-

hnutým. Plod obdýlný; sedlo poduškovité; nlky
vyvrácené ; 5 nifovitých, trochu tupých žeber. Brázdy

Spružné. V. 2. Požír. Pr.

Prut 2— 5 st. zvýší, dutý, hranat brázdný. Listy

speené; koenové pod vodou ve vlásenité dípy hebenité

rozdlené ; lístky obdýlne kopovité, na dolejšku oste,

nestejn pilované. Obal mnoholupenný. Okohky ko-

není, trochu duté. Koruny bílé. V tekuté i stojaté

vod. c. Srp. (Coriandrum, Crantz). S. širolistý.

S. lalifolium. L,

544. Smyrnium. Myrrhenkraut. Tromin.

KaUch nepatrný. Plátky kopovité, zakoníte, se

špicí vehnutou. Nažky ledvinit kulaté. Brázdy

mnohopružné. V. 2.

I
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Koen vetenovitý, bambulinatý. Prut hranatý, nahoe
krídlatý. Koenní listy mnohonásobn složené

; proste'
objímave\- hoejší Ikrát, dolejší 3krát 3cetné, ostatní
jednoduché, vejité. Okolíky úžlabiní

,
4— 9klané; oko-

líky 16— ISkvté. Kvty žlute', odpadavé. ernohndá
semena. U Betislaví na Kobyle , Dvín, v jižních Uhích
a Slavonsku. n. c. T. krídlatý. S. perfoliafnm. MUL

545. Tordylium. Zirmet. Zapalika.

Kalich 5zubý. Plátky vykroužené, s lalokem ve-
hnutým, z venku paprskující. Plod na hbet stla-
ený. Brázdy 1— i vícepružné; proužky árkovité.V.2.

Prut vztýený, 3— 4 st. zvýší, vtvitý, brázdný, št-
tinami drsný. Koenní listy speené; lístky tém srdité,
vrubované; prutní kopovité, obdýlné. Okolíky listm
vstícní. Pi plotech, zdech. n. c. Z. veliká.

r. maximum.

546. Torilis. Dorstdolde. Toice.

Kalich 5zubý. Plátky vykroužené s vehnutou
špicí ; 5 hlavních, útle šttinatých žeber, jelikož brázdy
celé jsou ostny vyplnné. V. 2.

Prut šttinovitý, brázdný, 2 si. zvýší. Listy 2spe-

ené; Hstky obdýlné, vezan zubaté. Okolíky ploché,

dlouze stopené. Obaly mnoholupenné. Kvty špinav
ervené. Ostny plodu skivené, špiaté. Plod vejilý,

zelený, na konci fialový. Pi plotech, v houštích. n.
c. (Tordylium Anthriscus, L. ; Caucalis Anthriscus, Scop.).

T. tebulovitá. T. Anthriscus. Gmel.

Prut drsný, vodorovn rozvtvený. Listy speené,

špinav zelené, trochu ostré ; lístky protisené. Okolíky

dlouze stopené ; okolíky velmi skupené, polokulaté.

Kvty bílé. Plody obdýlné, tupé, hndé, s pímými, na

špici hákovitými ostny. Obaly llupenné neb chybící.

Na rolích; v Uhích, Rakousích. c. Srp. (Caucalis in-

festa, Vest. ; Scandixinfesta) T. hákovitá. T. infesta. Hoffm.

547. Trinia. Trinie. Bezohalka.

Jedny rostliny mají jen samí kvty bez seme-
26*
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níkv; jiné pak jen samicí neb obojaké. Žebra uvnit
dutá, olejem vyplnná. Brázdy bez proužk. V. 2,

Prut ledva 1 st. zvýší , brázdný , asto nachový.

L?sty mnohonásobn složené, šedozelené, holé, útle roz-

dlené. Semeník holý ; nažky tupožebré. Žádných obalí-

kv. Na suchých vápencích. Kv. Cn. (Pimpinella dioica,

L. ; Pimpin. pumila. Seseli glaucum. Lam.). B. obecná.

T. vulgaris. DC.

115. Alsineae. Ptaincovité.

548. AJsitie. Miere. Kuáka.

Kalich Sdílný. Koruna 51upenná; 10 neb 4—5
tyinek ; 3 nlky. Tobolka 3klapená. X. 3. Kuíka ;

Ptainec.

1. Listy na dolejšku mázditými palisty podepené. 2.

Listy bez palistv. .3.

2. Plátky polozdéli kališních lupen
;
piátky suchomázduté

se zeleným kýlem. Prut vztýený, velmi vtvitý. Listy

níEovité , ostnošpicaté. Kvty vidiicnat stojící. Mezi

osením. K. obilní. A, segetalis.

Plátky kalichu zdélí, ervené. Kalich zelený, blo-
mázditý na kraji, bezžilný. Semena tup Shranná, útle

zrnitá, drsná. Prut položený, rozevený. Listy úzce

árkovité, osinaté, ploché, sivozelené. Na suchých pís-

inách, u cest. c. Srp. (Lepigonum rubrum. Fries."'

Lepidogonum Wimm. ; Arenaria rubra L.) K. ervená*

A. rubra. Wahlenb.

Píbuzná kuáka pomoská : listy polooblé, mén osi-

Baté, dužné. Semena plocho stlaená. Plátky 2krát

toliké jak u pedešlé, jasnji ervené. Na slatinnýcb

místech, v Uhích; u Nezideru. A. marina.

3. Listy árkovit šídlovité, 3žilné, aspo tenkrát, když

seschnou. 4.

Listy vejité. 7.

4. Plátky delší kalichu. Pruty trsnaté, vytrvavé. 5.

Plátky nanejvýš zdélí kalichu. Pruty jednotlivé. Koen
1— 21elý. 6.

5. Kališní lupeny Sžilné, po kraji mázdité. Plátky vej-
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ité, na dolejšku široké, s odstaveným krátkým nehtem,

bílé. Prášníky ervené. Kvtní prut vstávavý, na konci
1- neb vícekvtý. Kvtní stopky obyejn Sdílné. Listy

- vztýené, Sžilné, árkovil šidlovité, trochu tupé, žláb-

kovité, dole Sžebré, obyejn holé. Na horních skalách.

Cn. (Arenaria vrna, L.) K. jarní. A. vrna. Bartling,

Kališní lupeny mázdité, bílé, jen s jedním, zeleným,

Ižilným pruhem. Plátky k dolejšku pomalu užší. Na
skalách: okolo sv. Ivana v echách. K. šttinatá.

A. setacea. M, K.

-6. Kališní lupeny bílé, jen s jedním, zeleným, Ižilným

hbetním pruhem, 3krát delší než koruny. Kvty v sva-

zekách; stopky nikoli delší než kalich. Prut pímo
vztýený, s vtvemi piléhavými. Na výshinních kame-
nitých pahrbkách. K. Jacquinova. A. Jacquini. Koch.

Kališní lupeny po kraji mázdité, Sžilné. Stopky do-

lejších kvt nkolikrát delší než kalich. Kvtní lupeny

délky promnlivé. Prut vztýený, vidlinat vtvitý.

Kvty v chomáích. Listy šttinat šidlovité, krátké;

rostlina žláznatá neb holá. Na písitých a kamenitých

místech, úhorech. Cn. Cc. (Arenaria viscidula, Tliuill.)

K. tenkolistá. A. teiiuifolia. Wahl.

7. Prut 4hranný, a jako celá rostlina, holý, dužný. Ka-
lišní lupeny Ižilné. K. tuná. A. peploides. Wahlenb.

Prut oblý, pýitý. 8.

8. Dolejší listy apíkaté s 3— 5 patrnými žilkami. Viz

Moehringia, Všecky listy sedavé, aneb ledva apíkaté,

bez patrných žilek. Viz Arenaria serpyllifolia.

549. Arenaria. Sandkraut. Pisenice.

Kalich 5Iupenný. Lupeny koruny paterý, neroz-

dlené ; 10 tyinek ; 3 nlky. Tobolka Óklapená.
Semena pídrsná bez pirívsk. X. 3.

1. Listy prozran tené, sedavé, vejit špiaté, 1—

2

árek zšíí. Prut vidlinat vtvitý, 1 — 2 p. zvýší. Ka-
lišní lupeny 1 '/okát zdélí koruny, Sžilné. Na rolích,

neúrodných místech. Po celé léto. P. douškolislá.

A. serpyllifolia. L.

Listy obvejité, tupé , aneb brvité. 2.
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2. Listy obvejcité, tupé, na dolejšku brvité. 3.

Listy obdýln vejcité, neb vejit kopovite, brvité. 4.

3. Prut YStoupavý, ledva 2 p. zvýší, pýitý, 1—2kvtý.
Dolejší listy vstícní ; hoejší tém peslenaté. Kvt
trochu pevislý. Kališní lupeny vejcité, konité. Plátky

delší než kalich. Na vrcholech Tater. P. útlá.

A. tenella. Kit.

Prut položený, listnatý. Listy bezžiiné, holé, na do-
lejšku jen brvité, hoejší vstícní. Stopky delší než

listy, jednotlivé, 1—Bkvté. Plátky bílé, delší než kalich.
v

Na Alpách v Korutanech. Cc. Srp. P. dvoukvtá.

A. biflora.

4. Listy obdýln vejcité, málo apíkaté, žilnaté. Prut ni-

fovitý, vidlinatý. Koruny vtší než kalich, bílé, vtší

než u následující. Kališní lupeny kopovite, tém žil-

naté. Na Tatrách, korutanských Alpách. c. Srp. P.

brvitá. A. ciliata.

Listy vejit kopovite, šedivé, dužné, tém kožnaté.

Koruny vtší kalicha, snhobílé. Kališní lupeny vejit
kopovite, tém bezžiiné. Na vrcholech rakouských, štýr-

ských, korutanských Alp. Cc. Srp. P. mnohoprutá.

A. muUicaulis.

550. Cerastium. Hornkraut. Rožec.

Kalich 5Iupenný; 5 dvouklaných kvtních lupenv;
10 tyinek; 5 nlek. Tobolka u vrchu 10 klapkami
pukavá, 1 pouzdra, válcovitá neb kulatá. X. 5. Úvratka,

1. Plátky tém až na dno 2dílné, delší než kalich, bílé;

cípy cárkovité. Tobolka až do prosted Sklaná; klapky

2zubé. Listy srdit vejcité, sedavé, jen na neplodných

prutech stopecné. Kalich a hoejší díl prutu žláznat chlu-

patý. Prut hranatý, dole ležící a koenivý, do 1 si.

zvýší. Lat rozvlácitý, vidlinatý. Na vlhkých místech,

pi bažinách. Cc. Srp. (Malachium aquaticurxi, Fries.).

R. vodní. C. aquaticum. L.

Plátky nikoli pes polovici klané. 2.

2. Plátky tém 2krát zdélí kalicha. 3.

Plátky sotva delší, radji kratší než kalich. 9.

3. Tobolka kulatá. 4.
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Tobolka obdýlná. 6.

4. Listy cárkovité. 5.

Listy vejcité, špiaté, holé, trochu brvité, tém se-

davé. Prut prstu zdélí, vztýený. Spolená kvtní stopka

dloyhá, vidlinalá
;
jednotlivé stopky Ikvté ; kvtní lu-

peny 3krát vtší než kalich. Na korutanských Alpách.

R. vejcitolistý. C. ovatum. Hopp.

5. Listy na rubu holé, na líci trochu chlupaté, trochu

špiaté, brvité. Prut vstoupavý, dole uzlitý, takmr zlo-

mený. Stopky a kalichy chlupaté ; tobolka holá. Plátky

bílé, mnohem delší než kalich, do pedu 2klané. Na

chorvatských Alpách. c. Srp. R. brvitý.

C. ciliatum. W. KU.

Listy plsfnaté, na rubu kýlnalé, na líci ploché, nej-

prv vodorovn, pak vyvrácen odstávavé ; hoejší delší

i širší; nejhoejší tém árkovit kopovité, mén plsf-

naté. Kvty bílé, nejvtší v tomto rodu otevené;

Plátky posléz zpt vyvrácené. Na chorvátských Alpách.

c. R. velekvtý. C. grandiflorum. W. K.

6. Tobolka 2krát zdélí kalichu. 7.

Tobolka zdélí kalicha, aneb nco delší než kalich. 8.

7. Liáty pýité, obdýlné, až do 8 árek zdélí, a 2—3 .

zšíí. Prut sotva 2—3 p. zdélí ; vtve vidlinaté, polo-

žené do V„ st. zdélí; jedna vtévka obyejn 7kvtá.

Koruna bílá, zvonkovitá; kalich tém hladký. Na Alpách,

v Korutanech. c. c. R. korutanský.

G. carintkiacum. Vest.

Listy po obou stranách trochu chlupaté, na špici nco

chruplavé; dolejší vejcité, ostatní vejit kopovité. Lat

vidlinatý, nkdy Sdílný. Prut z lánk koenivý. Kališní

lupeny kopovité, na hbet chlupaté. Plátky do pro-

sted' 2klané, bílé. Ve vlhkých lesních údolích, v Sremsku,

Banát. n. c. R. lesní. C. silvaticum. W. Kit.

Poznám. Rožec vlnatý : Listy tupé, eliptin kopovité;

na neplodných prutech obvejité. Pruty vlnaté. Na Ta-

trách. C' eriophorum. Kit.

8. Prut 1 — 5kvtý, položené vstoupavý, 2— 3 p. zdélí.

Listy eliptiné; listeny kopovité, po kraji úzce kožnaté.

Plátky na tvrtinu 2klané, o polovic delší než kalich,
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aneb práv 2krát zdélí kalicha. Na Alpách, Babí hoe.
Cc. (Cerast. lanatum, Pers.) R. horní. C. alpinum. L.

Prut 7— 15 kvty, vstoupav vztýený, ^2— 1 s^^*

zdélí. Listy cárkovit kopovité; listeny se širokým kož-
natým krajem. Plátky obsrdité, 2krát zdélí kalicha;

stopky krátce chlupaté, obyejn bez žlázek. Na suchých,

trávnatých krajích cest, rolí. Kv. n. R. polní.

C. arvense. L.

9. Listeny listovité, zelené, a jako i kališní lupeny, až do
špice vousaté. 10.

Hoejší listeny mázditým, prozracným krajem obrou-
bené, a jako i kalichy, na špici holé. 11.

10. Stopky 2— 3krát delší než kalich. Kališní lupeny

zdélí aneb nco delší než koruny. Listy obdýln vejcité,

ovální. Prut tém vztýený, 2— 10 p. zdélí. Rostlina

dlouhými, šedými chlupy, zvlášt na kalichu znaná. Na
suchých, trávnatých pahrbkách; v Slezsku. Kv. R. krát-

koplátený. C. bracliypetalum. Desp.

Stopky zdélí aneb kratší kalicha. Listy piokrouhlé

neb ovální. Vtviky skupené, sklubené. Rostlina žlu-

tozelená, chlupatá, hoejší díl žláznat lepkavý. Plátky

rkdy chybící. Na písitých rolích, v lét. (Cerast.

cvale, Pers.; Cerast. viscosum; Cerast. rotundifolium,

Rchbch.) R. sklubený. C. glomeratum. Thuill.

11. Prut vztýený aneb ležící, nekoenivý, 1 — 12 p. zdélí.

Listy obyejn ovální a pítupé. Listeny dopolou kožnaté.

Stopky 2— 3krát delší než kalich. Lupeny zdélí, aneb

kratší kalicha. Listeny a kališní plátky hned s užším

blomázditým krajem (Cer. semidecandrum), hned se

širším (Cer. pumilum, Curtis ; Cer. glutinosum, Fries

;

Cer. viscidum, Link.). Rostlina asto velmi malá, Smužná,

obyejn jasnoselené barvy, s krátkými, hustými, odstá-

vavými chlupy, nejvíce od dola, obyejn však na vtvích,

mén více žláznat lepká. V písité pd. Kv. (Cer.

semidecandrum et glutinosum Wim.; Cer. semidecandrum

et viscidum, W. et Gr ; Cer. semidecandrum et pumilum,

Koch.) R. plimužný. C. semidecandrum. L.

Prut poloiežící, vstoupavý, na dolejších láncích ko-
enivý, vtší než pedcházející. Listy obdýlné. Listeny



Ptaincovité. 609

do polou mázdrité. Stopky 2—3krát delší než kMich.

Plátky zdéll aneb málo delší kalicha. Rostlina asto

1 st. zdélí, nkdf cervenavá, lOmiižná, obyejn tma-

vozelená , s roztracenými , nazpt obrácenými chlupy,

nejvíce beze žlázek. Na lukách, travnatých prostorách,

mezi houš;mi. Kv. Jese. (Cer. triviale, Link, W. et

Gr. Koch.) R. obecný. C, vutgatum. L,

551. Chevleria. Devena.

Kalich 5lupenný. Kvtní lupeny chybí; na místo

tchto patero vykroužených, plátkovitých niedníkv.

Tyinky stídavé plodné. Tobolka 1 pouzdra, 3kla-

pená, 2scinenná. Semena stopená. X. 3.

Pruty trsnalé. Listy Shranné, šídlovité, tupé. Stopka

jednotlivá, konení, s 2 listeny. Kvty žlutozelené'. Na

nejvyšších holech. n. Cc. D. horní. Cfi. sedoides.

552. Rolosteum. Spurre. Plevel.

Kalich 51upenný. Korunní lupeny paterý, zubaté.

Tyinek 5 — 3. nlky 3. Tobolka Ipouzdrá, na

špici Gklapená. lil. 3.

Rostlina vztýená, '/g st, zvýší, jednoduchá. Listy

ovální, trochu dužné, tuné. Stopky plodu dlouhé, vy-

krivené, zlomené. Koruny blavé, málo delší než kalich.

Kvtenství v okolíku. Na suchých polohách, rolích,

úhorech. Dub. Kv. P. okolicnatý. (Cerastium umbellatum,

Huds.) H. umbellatum. L.

553. Moehringia. Materka.

Kalich Slupenný; 5 nerozdlených plátkiiv; 10 ty-

inek; 3 nlky. Tobolka Gklapená. Semena na
pupku vydmutá, totiž blavým pívskem opatená,
hladká, lesklá. X. 3.

Listy vejité, 3— 5žilná, netené, dolejší apíkaté,

3— 4 zšíí. Prut vtvitý, 2— 6 p. zdélí, útlý, slabý,

po jedné stran útle chlupatý. Kališní lupeny nco delší

než koruny ; 6 plátkfiv malých, bílých. Stopky 1 kvte.

V stinných houštích , doupnatých stromech , na zdech.
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vlhkých úboích. Kv. n. (Arenaria trinervia, L.) M. troj-

žebrd. M. trinervia. Clairv,

Listy árkovité, nifovité, polooblé. Pruty 2—5 p.

zdélí; nifovité, trsnaté, vtvité. Kališní lupeny -po kraji

bílé, kratší než koruny; 4 bílé, tupé plátky. Stopky
1 kvte, dlouhé, úžlabiní. Pi skalních pramenech, na
pohoích. Cc. Srp. (Arenaria niuscosa). M. trsnatá.

M. muscosa.

554, Moenchia. Blika.

Kalich 41upenný; plátky 4 nerozdlené; 4 neb 8
tyinek; 4 nlky. Tobolka uvrchu 8 klapkami pu-
kavá. IV. 3.

Rostlina vztýená, 1 — 2 p. zvýší, 1—2kvtá, trochu

šedozelená. Listy dolejší 2 — 3 5. zdélí[, árkovité,

k vrchu nco širší; na prutu 2—3 páry ; hoejší vejcité,

špiaté. Kališní lupeny blokrajné. Plátky bílé, kalicha

zdélí. Na pahrbcitých úhorech. Dub. Kv. (Moenchia

quaternella, Ehrh. ; Sagina erecta, L.) B. vztýená.

M, erecta,. Pers.

w

555. Sagina. Mastkraut. Uraznik.

Kalich 41upenný. Plátky tverý nerozdlené;
4 tyinky; 4 nelky. Tobolka 4klapená, mnoho-
semenná. IV. 3. Krinnivka Pr.

1. Listy holé; kališní lupeny tupé. 2.

Listy brvité, aspo na dolejšku. 3.

2. V prostedu listové chomáe; po stranách položené,

koenivé
, pak vstoupavé vtve. Listy velmi úzce ár-

kovité, krátce špiaté, na dolejšku kožkou spojené, jako

i pi ostatních. Stopky po odkvtu pehnuté, pozdji

vztýené, z hoejších úžlabiek. Plátky 3— 4krát kratší

než kalich. Výška 1 palce. Na vlhkých písitých trávní-

kách, úhorech, neúrodných rolích. Kv. n. U. leživý.

S. procumbens. L.

Prut a vtve vztýené. Kvty i po odkvtu vztýené.

(Sagina maritima, Don.) U. vztýený. S. stricla. Fries.

3. Kvty po odkvtu chýlivé, pak vztýené. Dva zevnitní

kališní lupeny zašpiatné, ostnošpiaté. U. brvitý.

S, ciliata. Fries,
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Kvty vždy vztýené, Kališní lupeny tupé, dva ze-

vnitní se skrivenou ostenní špicí. Plátky 3—4krát kratší

iiež kalich. Listy ostnokóncité. Prut a vtve nco štíhlejší,

tencší a vyšší než u Ú. Icživého. Na polích, rolech. Cn»

Srp. Ú. nepatrný. S. apetala.. L.

556. Spergula. Spark. Kolener,.

Kalich 5dílný, 5 piokrouhlých plátkv, 10 tyinek
a Mizen na velmi krátkých nélkách. Tobolka Ipouz-
drá, Sklapená, mnohosemenná. Semena okrouhlá,

stlaená, krídlatá. X. 5.

1. Listy v peslenech, dole nespojené. Dva malé raázdro-

vité palisty. 2.

Listy vstícní, dole mázdrou spojené. Žádných pali-

stv. 3.

2. Listy travozelené, na rubu brázdou vyhlubené, árko-
vit šídlovité. Prut uzlíte cárkovitý, ^2 — ^ V^ st. zvýší.

Semena eckovitá, bradavinatá, úzkým mázditým krajem

okídlená. Na rolích, úhorech. Cn. Srp. K. rolní.

S. arnensis. L.

a, sativa. Semena erná, úzce obroubená, útlými punkty

drsná. Prut 5—Tlánkový, a jako i listy, žláznatý.

K. setební. S, sativa.

^. .vulgaris. Semena bílými, pozdji hndými bradavice-

mi posetá, sieji obroubená. K. domácí. S. vulgaris.

y. maxima. Semena jako u pedešlého, 2krát tolikerá. Prut

2— 3 st. zvýší, 7— Guzelný, a jako i listy beze

žlázek. Mezi Inem. K. nejvtší. S. maxima. Weihe.

Listy modré, tmavozelené, nebrázdné, oblé, árkovit
šídlovité. Pruty hned jednotlivé, hned trsnaté, Vg st.

dlouhé. Semena plochostlaená, hladká, širokým, hvzdmo
proužkovaným mázditým krajem okídlená. Stopky a

kalichy hladké. Obyejn jen polovice tyinek má praš-

níky. Na písité pd. Kv. K. ptimužný,

S. pentandra. L.

3. Plátky zdélí aneb kratší kalichu. 4.

Plátky delší než kalich, stopky vždy vztýené ; kvty
jen o poledni rozestené. Listy ostnošpiaté, árkovit
nifovité. Pruty jen v prvním roku vztýené, potom le-
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žící a koenívc, obyejn holé, nkdy i žláznaté. Na
mokrých píscinách, vlhkých rolích. Cc. Srp. (Sagina no-

dosa, E. Meyer) K. uzlitý. S. nodosa, L.

4. Kališní lupeny zdélí koruny, úl>e chlupaté'. Stopky

velmi dlouhé, nahoe jednotlivými chlupy poseté, po od-

kvtu odvislé, pozdji vztýené. Listy ostnošpicaté, ár-
kovit šídlovité. Pruty trsnaté, 1 st. zvýší. Na písených

úlehlích. Gc. (Sagina subulata, Wimmer; Spergula laricina

Wulf.) K. šídlovitý. S, subulata. Sw,

Kališní lupeny holé, delší než koruny, k tobolce pi-
tlaené. Stopky jako u pedešlého, jen chlupaté, málo

delší. Listy krátce ostnošpicaté, árkovité, holé, na kame-
nitých horních úboích, v Slezsku, Uhích. n. (Sagina

saxatilis. Wimm. ; Spargula saxatilis, Wim. Fl. Sch.) K.

úrazníkový. S. saginoides. L.

557. Stellaria. Síernmiere. Ptainec,

Kalich 51upenný; 5 dvouklaných neb 2(iílných plál-

kv, 10 (nkdy 3 neb 5) tyinek, 3 nélky. Tobolka
5klapená, mnohosemenná. X. 2. Hvzdnice, bílá ku-
áka.

1. Dolejší listy na kvtných prutech apíkaté. 2.

Všecky listy kvtního prutu bezapiné, 4.

2. Plátky do tetiny délky 2klané , delší než kalich. Ka-
lišní lupeny tupé, žláznaté. Stopky lepkav chlupaté, ja-

kož i prut, kalichy a kraje list. Listy árkovité, dolejší

kopisCovité. V písit pd, v Slezsku, Uhích, Kv. (Ce-

rasticum anomalum, W. Kit.) P. lepkavý.

S. viscida. M. v, Biehrst,

Plátky tém až na dno 2dílné. 3-

3. Plátky 2krát zdélí kalicha. Tobolka obdýlná, až do

póly klapkami pukavá ; semenice dlouhá. Kalich obyejn
jen na dolejšku chlupatý. Kvty v konením vidlicnatém

latu. Listy mkké, obdýln vejité, dolejší srdité, apí-

katé. Prut slabý, 1 st. zvýší, u vrchu pýitý. Ve vlhké

pd, v stinných lesích a houštích, Cn. P. luzní.

S. nemorum. L.

Plátky kratší než kalich. Tobolka delší než kalich, do

póly klapkami pukavá, semenice velmi krátká. Kvty



Ptaincovifé. 61?

jednotlivé, vidlinalé. 3— 5 prašník. Listy vejité, krát-

ce špiaté, dolejší apikaté. Prut adou chlupv zname-
naný. V každé pd, pres celé léto. (Alsine media. L.)

P. obecný, kuímor, bílá Kuicka, kuí strevce.

S. media. Vili.

4. Plátky do póly 2klané, 2krát zdélí kalicha. Kališní lu-

peny po kraji blomázdité, bezžilné, zdélí tobolky, tato

kulovatá. Semena tvrdá. Listy silné kýlovité, po kraji

ostré, dlouze spiéaté, kopovité. Chocholík vidlitnatý, li-

steny bylinné. Prut vztýený, '/„ s^*'- ^^Ý^í, 4hranný. Ko-
en plazivý. V houštích, na suché pd. Dub. Kv. P.

plevelovitý. <S. Holestea. L.

Plátky až na dno 2 dílné. 5.

5. Listy ováln kopovité, uprosted neb nco výše nej-

širší. 6.

Listy tém árkovité, pi dolejšku nejširší pomalu

soužené. 8,

6. Listeny suchomázdité. 7.

Listeny listovit zelené. Listy obdýln kopovité, cel-

kem holé. Kališní lupeny bezžilné, a jako i tobolka, kratší

než lupeny korunní. Na vlhkých rašelinných lukách. P.

llustolislý. S, crassifolia. Ehrh.

7. Listy árkovit kopovité, po kraji a na stední žíle

drsné, špiaté, k dolejšku soužené. Lat chudokvtý, vi-

dlinatý, s listeny mázditými. Prut 4hranný, 4— 10 p..

zdélí. Kališní lupeny bezžilné, zdélí koruny ; tobolka ob-

dýlná, delší než kalich. Na trávníkách. c. (Stell. Frie-

siana, Sering) P. dlouholistý. S. longifolia. Fries.

Listy obdýln kopovité, hladké, na dolejšku brvii.

Lat žlutavý, s mázditými , po kraji holými listeny. Prut

4hranný, 2— 6 p. zdélí. Kališní lupeny delší než koruny,

Sžilné. Tobolka vejitá, kalicha zdélí. Rostlina holá, tro-

chu do šedozelená. Na pramenitých místech, u potokv
Kv. n. (Stell graminea y. L. Stell, aqualica, Pollich;

Stell, laleriflora, Krock; Stellaria Alsine, Rchbch.) P. ba-

žinný. S. uliginosa. Murr.

8. Prut obyejné rozložený, ležící, do 2 st. zdélí, 4hran-

ný, holý, vidlinat vtvitý; chocholík konení latnatý.

Listy trávozelené, dole brvité, kopovité, konité, hoIé»
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Listeny mázdité, brvité. Kvtní lupeny asi kalicha zdélí.

Kališní lupeny Sžilne', kratší než tobolka, tato obdýiná.

Kvty mnohodomé. Na krajích rolí, plolv. Kv. c. P.

trávovitý. S. graminea. L.

Prut více vztýený, 1 st. zvýší, 4hranný, s vidlicna-

tým, nie'n rozkladitým chocholíkem. Listy nejvíce šedo-

zelené', árkovit kopovité, špiaté'. Listeny mázdrite', ne-
brvité, hole'. Kvtní lupeny delší než kalich. Kališní lu-

peny Sžilne', zdélí tobolky, tato eliptiná. Kvty mnoho-
domé'. Na behách jezer, rybník, v bažinách. n. c.
(Stell, graminea /?. L. Stell, palu&tris, Retz.) P. sivý.

5. glauca. Withering.

116. Sileneae. Koukolovité.

558. Cucuhalus. Hiihnerbiss. Nadmutice.

Kalich 5zubý, bez listen ; 5 plátkv v ústí vn-
itých ; 3 nlky ; tobolka 1 pouzdra, kulatá, malvina-
tá. X. 3.

Prut 4hranný, 2— 4 st. zvýší, slabý, v houštích pnivý,

útle chlupatý, s ramenat roztaženými, Svidlinými vt-
vemi. Listy obdýln vejite', brvit zubaté'. Kalich bako-
vit zvonitý, s kadeavými chloupky. Koruny zeleno-

bíle'. Tobolky zelené', posléz leskle erné. Ve vlhkých

houštích a plotech. c. Srp. (Sílené baccifera, Willd.;

Viscago baccifera. Halí. ^ Scribaea divaricata, Fl. Wett.)

N. malvicovitá. C. baccifer. L.

559. Dianfhus. Nelke. Hvozdík.

Kalich válcovitý, 5zubý, na dolejšku stechovit li-

• Sieny otoený. 5 lupen, jejichž široké plálky v úzké
nehty sbíhají. 2 nlky. Tobolka Ipouzdrá, u vrchu
4klapená. Semena štítovitá. X. 2. Karafiát, slziky,
klínek, hebíek.

1. Kvty skupené. 2.

Kvty jednotlivé. 9.

2. Listeny ili kališní šupiny zaokrouhlen tupé, bez ost-

naté špice, delší než kališní trubka, slamožluté. Lupeny

malé, jen na výslunní rozevené, ržové,, vonné. Prut
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tenký, jednoduchý, kvty hlavovil skupené. Na písené

pd, suchých hrázech a pahorkách. Cc. Srp. H. pro-

rostlý. D. prolifer. L.

Supiny zašpiatné aneb oslnokoncilé. 3,

3. Supiny kosniaté, chlupaté, kopovit šídlovité, zdélí ka-

lišní trubky. Koruny malé, bled nachové
,

jen ped
polednem rozestené. Kvty v chomáích. Prut pímý,
1 str. zdélí, iivrchu vtvitý, s vtvemi tém vztýenými.

Prut, listy a kalichy nejvíce trochu chlupaté, pýité,

nkdy však i holé. Listy cárkovit kopovité. Na suchých

pahrbkách, v lesích, na hrázích. n. Srp, H. krátkokvtý.

D. Armeria. L.

Supiny nejvíce holé. 4.

4. Listy kopovité. Supiny podkališní vejit šídlovité. 5.

Listy cárkovité, neb úzce cárkovit kopovité. 6.

5. Supin obyejn 6, zdélí kališní trubky, osinatých, nkdy
i delších. Kvty nachové a pestré, v hrdle vousaté a

skvrnité. Listy kopovité, žilnaté, asto y„ p. zšíi, v

krátký apík soužené. Prut Yo— 1 ^/j st. zvýší, oblý,

jednoduchý. Koen trsnalý. Na Tatrách ; též v zahra-

dách pstovaný. c. Srp. H. bradatý. D. barbatus. L.

Supiny delší kalicha, a jako i kalich ern nachové.

Kvty ervené. Listy prutuí dlouze zašpiatné, brvité.

Pruty vstoupavé , hladké. Kvty skupené v hlavatém

chomái. Na Bereských, Satmarských , Marmarošských

horách. H. skupený. D. compactus.

6. Kvty ve tech svazcích neb chomáích. Kališní šu-

piny vejité, útle špiaté, tém kalicha zdélí. Listy

árkovite kopovité, Tžilné a jako i prut hladké. V ba-

natských lesích. H. trojsvazený. D. trifasciculatus. Kit.

Kvty v :!— 2 hlavách, skupené. 7.

7. Kvtní plátky voasaté, nachoervené, zídka bílé. Kvty
po 6 skupené. Šupiny obkališní (6— 8) hndé, sucho-

mázdité, obvejité, velmi tupé, s osinou odstavenou,

polozdélí kalicha. Listy cárkovité, 3žilné, na koenu
schomáené. Pošvy delší než 4násobná šíka listfi. Prut

pímý, tenký, pihranatlý, Yg—l^^ st. zvýší. Na su-

chých pahrbcích, též v zahradách. n. Zá. H. kartouzek;

planý karafiát; Slziky P. Marie. D. Carthusianorum. L.

Plátky chlupaté. 8.
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8. Kvty jasnocervené neb bílé, malé ; 4 vejité, mkko-
ostnité, tém mázdité šupiny. Kvty skupené. Listy

cárkovité, po kraji ostré, kratší než lánky prutu, ostatn
jako i prut hladké. Prut 1—2 st. zvýší, V jeseni nkdy
1 kvty. Na písených pahrbkách •, v Uhích. Kv. Ríj.

D. diutinus. Kit.

Kvty tmavoervcné, tém sedavé. Šupiny vejité,

osinaté, kratší kalicha. Kvty v hlav. Listy árkovit
kopovité, bezžilné. V Halii. c. Srp. H. tmavoervený.

D. atrorubens.

9. Prut vícekvtý; kvty ojedinlé. 10.

Prut Ikvtý. 17.

10. Plátky mnohoklané. 11.

Plátky vrubované neb zubaté. 13.

11. Rostlina trsnatá, Kvty bílé. 12.

Pruty nikoli trsnaté, 1— 2 st. zvýší, vtvité, 2— neb

vícekvté. Listy árkovit kopovité , dolejší pítupé.

Obkališní šupiny vejité, osinou konité. Plátky proti-

sen rozdlené, ržové, neb lilonachové, ervenovlasé

;

stední nerozdlený cíp obdýlný, úzký. Na vlhkých lu-

kách; po krajích les, v houštích. c. Srp. H. pyšný.

D. superbus. L.

12. Koruny v hrdle pýité, asi do póly prstnat rozeklané

;

stední nerozdlený díp obvejitý. Kalich dlouhý, tenký;

šupiny obyejr tyry, tém vejité, velmi krátké a tupé,

komolé. Pruty pídi dlouhé, šedozelené, 2— 5kvté. Listy

trochu tlusté, árkovit šídlovité, neb árkovit kopo-

vité. Na výslunných skalách; též v zahradách se p-
stuje; asto ržový, plnokvtý. n. c. H. peitý.

D. plumarius. L.

Koruny tém nahé, bílé, vonné. Kalich palce zdélí,

s dlouze špiatými, trochu brvilými cípy^ obyejn 6

obvejitých, mkkoostnitých šupin , které jsou 4krát

kratší než kalich. Prut '/«— 1 st. zvýší , obyejn
2kvtý, ohnutý, 8—12lánkový, obyejn jednoduchý,

na láncích trochu nadmutý. Listy šídlovité, na špici s

malými šttinkami. Na písitých pahrbkách, v Uhích,

Halii; též v zahradách. Gc. íj. H. pozdní.

D. serotinus. Kit.
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13. Hrdlo koruny holé. 14.

Hrdlo koruny krátkými chlupy vousaté. 15.

14. Supiny obkališní krátce zakoníte, pitlaené, pio-
krouhlé, 4krát kratší kalicha. Hrdlo koruny holé

;
plátky

opak obvejcité, vrubované, pletní; kalich válcovitý. Listy

árkovité, vstícní, srostlé, hladké, žlábkovi^é. Pe na
dolejšku posléz devnatý, rozložený

;
pruty mnohé, pímé,

1 — 3 str. zvýší, na láncích uzlíte. Na skalách jižní

Evropy; u nás pstovaný, asto plnokvtý, rozlinými
barvami skvlý. n. Srp. H. karafiát. D. Caryophyllus. L.

Šupiny obdýlné, v listovitou špici prodloužené, zdélí

kalicha neb nco kratší. Plátky vejité, vykousan zu-
baté, ržové neb bílé, uprosted tmavonachov plamaté.

Kvty jednotlivé neb po 2, nevonné, árkovit šídloví-

tými listeny podepené. Listy árkovit kopovité, k do-
lejšku soužené, srostlé. Pruty vstoupavé , na láncích

nadmuté. V zahradách pstovaný. H. ínský.

A
* D. chinensis. L.

15. Obyejn jen 2 šupiny podkališní, elipliné, s osinoii

šídlovitou. Kvty vždy jednotlivé : epel obdýln obvej-

itá. Listy útle zubaté, árkovit kopovité, dolejší tupé,

k dolejšku soužené. Prut volný, vstoupavý, útlými

chlupy drsný, vidlinat vtvitý, */„— 1 st. zdélí. Na
suchých lukách, hrázích. n. Zá. H. dcltovitý.

D. deltoides. L.

Obyejn 2 páry šupin. 16.

16. Šupiny vejit kopovité, tikrát kratší kalicha. Plátky

krvavé, skivenou tmavoervenou árkou znaené, dole

bled ervené , dvojnásobn zubaté, Kváty jednotlivé

neb v chomáích, tém okolinat sadné. epel plátku

Shranná. Listy árkovit kopovité, nepatrn Sžilné, holé,

po kraji útle chruplavin pilované. Na horách, lesních

chlumech; v echách, na Krkonoších, c. (D. Seguierii,

Vili.) H. lesní. D. silvaticus. Hoppe,

Šupiny šídlovité, dlouze konité, do póly kalicha.

Plátky zubaté, ervené, dole bledší, žlutohndými chlupy

a 3 tmavými árkami znaené. Kvty tém jednotlivé,

ponejvíc po 2— 3. Kalich ledva tetinu palce zdélí, na-

chohndý, útle a špiat zubatý. Listy árkovité, holé;»

(26)
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ieskié, po kraji trochu ostré. Prut vztýený neb vstou-

pavý, 5—6uzlový, 4— 12 p. zdélí. Na vápenitých ho-

rách; v Liptov. Srp. Zá. H. lesklý, D. nitidus. W.
17. Kvty ržové. 17.

Kvty bílé. 19.

18. Plátky až do prosted v kopovité cípy rozeklané, vou-

saté. Podkališní šupiny vejité, tupé, krátké, ostnošpi-

até, asi tvrtinu kalicha dosahující. Kalich šedozelený,

erven nabhlý. Listy árkovité, tupe\ sivozelené. Pruty

hust trsnaté, ponejvíc 1 kvte, nahoe bezlisté, vztýené,
4—6 p. zvýší. Na skalách, v písku; v Slezsku; také i v

zahradách s plným kvtem. Kv. Cn. H. rychlíek.

D. caesius. Smith.

Plátky vrubované, veliké, jasn ržové, nevonné, málo

chlupaté. Kalich zelený, ke špici erv enavý \ šupiny

listovité, tém kališní trubky zdélí. Listy árkovité,

ploché, tupé. Pruty obyejn 3 lánkové, prstu zdélí.

Na Alpách a pedhoích. Cn. Ríj. H. horní. D. alpinus,

/?. Hebíek lední : tém bezpi^utý. Kalichy a šupiny

ervenohndé ; šupiny protažené, dlouze konité, delší

než kalich. Plátky hned vtší, hned menší, ervené, v

hrdle blavé, trochu vousaté, s 3 tmavjšími árkami.

Listy árkovité, delší než kvt. Na snžné áe. Cc. Zá.

D. glacialis.

19. Listy sivozelené, šídlovité, brvité. Prut 1-, zídka

2kvtý , 4hranný, 1 — IVa st. zdélí. Kalich hned sivo-

zelený, hned nachový; š'upiny podkališní velmi krátké,

tém okrouhlé, špiaté. Plátky mnohoklané. Kvty dív
než všecky ostatní. Na spišských , liptovských Tatrách.

(Dianthus arenarius^ Townson.) H. slovenský.

D. hungaricus. Pers.

Listy zelené. 20.

20. Lupeny mnohoklané, nahé, bezvlasé. Supiny tverý,

obvejité, na špici mkko ostnité. Listy šídlovité, celo-

krajné, holé, hladké, jasnozelene. Pruty tém 1 kvte,

v stáí u koene tém kovité, vstoupavé, dlan zvýší.

Na vápencích, v Baat. Kv. n. H. skalní.

D. petraeus. W. KU*
Lupeny protisen mnohodílné, nachoerven chlupaté;

prostední díp kopovitý, zelenoplamatý. Šupiny vejité.
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tupé, krátkošpiaté. Listy árkovit šídlovité, po kraji

pídrsné. Prut obyejn 1 kvty (nkdy na uzlech kolén-

katý, 6-8 p., zvýší, 2—Skvtý). Na písené pftd
mezi bory, v Slezsku. Cc. Zá. H. písení.

D. arenarius. L,

560. Drypis. Knotenkraut. Roztrhanec.

Kalich 5zubý, koruna 51upenná. Tobolka kolem
pukavá, Iseineimá. V. 3.

Pruty položené, 4hranné, nahoe vidlinaté. Listy šídlo-

vité, tém Shranné, s ostnem bylinným na špici ; ony
v rozsochách kopovité po obou bocích 3zubé. Kvty be-
lavé neb nachové, v hrdle vnené. Na chorvatských

Alpách. R. trnitý, D. spinosa.

561. Gypsop/iila. Gypskraut, Sater.

Kalich 5zubÝ bez lislenv, 5 v klínovitý nehet
soužených plátkv. 2 nélky. Seníiena ledvinitá, 10
tyinek. Tobolka 1 pouzdra, na konci 5klapecná. X. 2.

1. Pruty trsnaté, ležící, lánky nejvíce ervenavé. Listy

kopovit arkovité, sivozelené, trochu dužné. Lat tém
vidlinatý. Kališní cípy prostedem tmavozelenou árou
znaené. Koruna tém zvonkovitá, bílá neb ervenavá,

lupeny vykroužené ; tyinky kratší než lupeny. Na Alpách.

Cc. Srp. S. plazivý. G. repens. L.

Pruty vztýené neb pímé. 2.

3. Prut nízký, 1—6 p. zvýší, nifovitý, vidiinat vtvitý,

vztýený. Listy árkovit šídlovité. Kvty dlouze stope-
né, roztroušené, lupeny bloervenavé, na špici vrubované,

tmav žilkované; kaUch vrtochovitý. Na písinách, roUch,

úhorech. c. Srp. Š. rolní. G. muralis, L.

Prut 1—3 st. zvýší. 3.

3. Prut 3 až 4 st. zvýší, vstoupavý, uzlitý, tém cele

ve veliký lat rozvinutý. Listy árkovit kopovité, trochu

dužné, po kraji drsné. Kvty malé, bledoervenavé neb

blavé
;

plátky vyvrácené, kratší než nlky ; tyinky

malé. Na suchých písinách, v Korutanech, Uhích. c.
Š. latnatý. G, paniculata.

Prut nižší, 1—2 st. zdélí. 4.

4. Listy ploché, trochu dužné, arkovité, beižilné, ojínné.

(26)*
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Prut 1—2 stev, zvýší, šikmý neb vstávavý, jednoduchý,

chocholík te'm stejn vysoký , vidlinat rozdlený.

Stopky trochu kosmaté, kališní cípy tupé, po kraji máz-
dité. Kvtní lupeny bílé, tupé, celé, neznan vykrouže-

né. Na písitých pahrbkách, v Rábské, Komárenské sto-

lici, v echách. Srp. Š. písený. G. arenaria, W. li.

Listy mén více Shranné. 5.

5. Hoejší listy kopovit árkoviíé, nepatrn Shranné, do-
lejší kopovité, tupé, Sžilné. Prut jednoduchý, vstoupavý,

do 1 ^2 st. zvýší, chocholík plochý, stejn vysoký, vtve
lepké, útlovlasé. Kvty bílé, plátky celé. Kalichy zvon-

kovité. Tyinky a cnelky z koruny njící. V ídkých
píscinách, na pahorkách, mezi bory a bízami. 0c. Srp,

Š. dlouzestopecný. G. fastigiata.

Listy árkovité^ trochu dužné, Shranné, špiaté; do-

lejší 2— 2Yf, p. zdélí, hoejší kratší a ploché, dole ký-

lovité; nejhoejší listenm podobné, tupé. Prut I*/? st.

zdélí, vztýený, vidlinatý, s klabnými, odstávavými, ho-

lými vtvemi. Stopky u kalicha stloustlé, tém 5hranné.

Kalichy zvonité; cípy tupé, na kýle trochu ostré. Lu-

peny jpé, obdýlné, 2krát zdélí kalicha, nevyvrácené,

odstávavé. Tyinky o nlky o polovic delší než kalich;

prašníky ervené. V Halii, v echách, mezi kamením.

Srp. Zá. (G. serotina W.) S. vidlinatý.

G. dichotoma. Bess.

562. Lychnis. Lichtnelke. Knotovka.

Kalich 5zubý, trubkovitý, bez listenv, kratší než

koruna. 5 asto vnitých plátkv. onlek; tobolka
1—5pouzdrá, nahoe 5zubá, 10 tyinek. X. 4.

1. Plátky 4klané, neb 41aloné. 2.

Plátky 2klané neb vykroužené. 3. ^Íf'
2. Plátky nachové neb pletní, ídce bílé, pes poTovic 4-

klané, volné. Kalichy zvonkovité, lOžebré. Kvty v lata

rozvláném. Listy kopovité. Prut brázdovaný, 1—2 st.

zvýší, trochu drsný a lepký, vztýený, asto ervený. Na
vlhkých lukách. Kv. n. Knotovka sv. Víta, sv. Marie

rže; Kohoutek. L. Flos cuculi. L.

Plátky snhobílé, 4 laloné neb 4zubé, nkdy i 6zubé,

neb jen vykroužené. Kvty stopené. Tobolka 6hranná,
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6klapená, 3— 5 cnlek. Listy cárkovité, holé, zpt ski-
vené. Prut nkdy jen 1 kvty, vidlinatý. Na Alpách,

skalách. c. Zá. (Silene quadrifida.) K. tverozubá.

L. quadridentata.

3. Plátky nanejvýš plocho vykroužene'. 4.

Plátky 2klan. 6.

4. Kališní cípy velmi dlouhé', obyejn pi^es plátky sáha-

jící. Kalich rozšíený
,
pítvrdlý , tobolku pokrývající.

Plátky ržonachove'. Semena erná, zrnitá, 4stuná. Listy

árkovit kopovité, šedovlasé, ostré, dole Sžilné. Prut

nahoe vtvitý, 2—4 st. zvýší, chlupatý. V obílí. (Agro-
stemma Githago L.) K. Z. Githago. Lam.

Kališní cípy menší než koruna. 5.

5. Rostlina bloplsfnatá. Stopky velmi dlouhé, jednotlivé

v rozsochách a na konci vtví. Vnec hrdla 1 Ozuby
;

zuby pímé, tuhé, ostré. Kalich lOžebrý^ žebra stídav
vypuklejší. Lupeny ervené (neb blavé), vejit zaokrou-
hlené, íedva vykroužene, nepatrn vrubované. Listy se-

davé, dole srostlé. Prut 1 —
1 Y^ st. zvýší, vidlinatý.

Na pahrbkách a skalách, v Uhích. 1 v zahradách. n.
Srp. (Agrostemma coronaria. L.) K. Rže sv. Marie ; K.

zahradní. L. coronaria. Lam.
Rostlina holá. Hoejší lánky prutu lepké, ervené,

prut pímý, 1 — 1 '/^ st. zvýší. Listy holé, kopisovité,

hoejší cárkovité. Kvty tém peslenaté, lupeny nacho-

vé, nerozdlené, vnité. Na suchých travnatých pahor-

kách, hrázích, v zahradách, plnokvtá. Kv. n. (Viscaria

purpurea, Wim.) Smolnika, mastný kohoutek.

L. Viscaria. L.

6. Rostlina chlupatá. 7.

Rostlina holá. 9.

7. Rostlina 2domá. 8.

Kvty obojaké. Prut \'*'j^— 3 st. zvýší, pímý, jedno-

duchý, oblý, drsn vlnatý. Listy vejit kopovité, drsné,

dole trochu srdité, objímavé, strostlé, trávozelené, na

líci drsné, na rubu chlupaté. Vrcholík hustý, mnohokvtý.
Kvty krátce stopené, ohnivé, listeny kopovitými pode-

pené, lupeny 2klané, vnené šupinami 2klanými, kalich

kýlovitý, oblý, lOžebrý, svtle zelený, chlupatý. U nás

v zahradách pstovaná. n. Srp. Plamenice; horoucí láska.

L'. chalcedonica, L.
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8. Plátky ržonachové, s laloky rozevenými , nevonné'.

Kalichy obejn špinav ervené'. Tobolka okroulilovej-

citá, s vyvrácenými zuby. Prut, listy a kalichy kosmate'.

Listy korenní dlouze apíkaté, prut 1 — 3 st. zvýší, pí-
mý, vidlinat vtvitý. Ve vlhkých lesích a houštích. Kv.

n. (Lychnis dioica, a. L. Lychnis silvestris, Hoppc.) K.

ervená. L. diurna, Sibtliorp.

Plátky bílé se širokými, k sob sblíženými laloky,

vonné , de polou 2klané. Kalichy asto píiervenalé.

Tobolka více homolitá s pímými zuby. Prut dole kosmatý,

pímý, vidlinat vtvitý, 1—3 st. zdélí. Listy obvejité

a kopovité, krátce žláznat chlupaté. Na krajích rolí, su-

chých lukách. n. Srp. (Lychnis dioica, L.) K. bílá.

L. vespertina. Sibt.

9, Kvty v hlavovitých okolíkách skupené, plátky nacho-

vé, na dolejšku s 2krátkými, árkovitými pívsky. Ka-
lich nadmutý. 4— 5 dlouhých nlek. Listy árkovit ko-

povité, holé. Prut pímý. Na Alpách, v Uhích. K. horní.

L. alpina.

Kvty jednotlivé neb po 3, konení \ lupeny 21aloné,

tupé, nevnené. Listy brvité. V Uhích. K. snžní.

L. nivalis. Kit.

563. Saponaria. Seifenkraut Mydlice.

Kalich Szubý, bez listenv, trubkovitý neb baatý
5 lupen s árkovitými dlouhými nehty ; 2 nlky, 10
tyinek. Tobolka ipouzdrá, 4zuba. Semena ledvino-

vitá. X. 2.

1. Kalich jehlanitý, Shrann kídlatý. Lupeny' vykroužené,

nepravideln vrubované, ržové, zídka bílé. Stopky dlou-

hé, konení a úžlabiní. Listy kopovité, holé. Chocholík

ídký. Prut vztýený, nahoe Svidhn rozdlený, 1— y^
st. zdélí, holé. Na rolích mezi osením. c. Srp. (Vac-
caria pyramidata, Fl. Wett. Gyprophila Vaccaria, Smith.)

M. jehlanitá. S. Vaccaria. L.

Kalich válcovitý. 2.

2. Prut položený, vidlinatý , chlupatý, uzlitý, pes skály

a zdi pevislý. Listy vejit kopovité, na dolejšku brvité.

Kvty jednotlivé, konení a úžlabiní. Kalich válcovitý,

kosmatý, ervený. Lupeny^ ržové. Na skalách, zdech,

v horním Korulansku. Cn. c. M. položená. S, ocymoides.
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Prut vztýený, oblý, 2—3 str. zvýší, nahoe vtvitý,

asto ervený. Listy obdýlué, kopovite', holé, Sžilné. Kvty
v chomúovitém chocholíku; lupeny kopisfovité, vykrou-

žené, bled pletni neb bílé, vnené. Pi píkopech, plo-

tech, v písité pd, na eciskách, mezi kovím; v za-

hradách plnokvtá. c. Srp. M. lékaská. S. Gfjicinalis. L.

564. Silene. Leim/craut. Silenka.

Kalich 5zubý, bez listenv; 5 plátkv (nékdy vn-
ených v hrdle); 3 nlky; 10 tyinek; tobolka dole

Spouzdrá, nahoe Gklapená. Semena ledvinitá. X. 3
1. Plátky v ústí vnené. 2.

Plátky bez vneku. 10.

2. Kalich s 30 žebry. 3.

Kalich lOžebrý. 4.

3. Plátky obsrdcité neb 2klanés, bledoervené, zídka bílé.

Kalich nadmutý. Tobolka obdýln vejitá. Stopky vztý-

ené, kosmaté. Listy árkovit kopovité, sivozelené, mkké,
po kraji vyvrácené. Prut do 1 st. zvýši. Na suchých

polích. n. c. S. homolovitá. S. conica. L.

Plátky nevykroužené, vrubované. Tobolka plochokulatá,

dlouze zobanitá. Mezi osením: zídka. S. zobanitá.

5. conoidea. L.

4. Plátky nerozdlené, nanejvýš mlce vykroužené. 5.

Plátky 2klané neb 2dílné. 8.

5. Pruty velmi krátké, hust trsnaté, 1 kvte, obyejn
21isté , kratší než sám kvt. Listy árkovit kopovité

neb kopisfovité. Kvt veliký
\
plátky ržové, vykrojené,

s 2 jasnjšími zoubky v hrdle. Kahchy tém kožnaté,

zvonit nadmuté, chlupaté, zelené a ernoerven stín-

kované. Na horách korutanských. Cc. Zá. (Cucubalus

pumiho. L. Caryophyllus silv. Clus.) S. trpasliná.

S. Pumilio. Wulf.

Pruty vicekvté. 6."

6. Kvty stídavé, v hroznech; kvtní vtve lepkav pý-
fíté, vztýené. Kalich trubkovitý, chlupatý, s kopovit
špiatými zuby, žebernatý, po odkvtu vejitý. Stopky

odstávavé neb vyvrácené. Plátky špinav ržové, nkdy
útlozubaté. Lisly árkovit obdýlné, dolejší kopisfovité.

Prut asto ervenavý, 6— 12 p. zvýší, vztýený, nejvíce
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vtvitý. Na písitých rolích, pes léto. (Silene ceras-

toides). S. francouzská. S, gallica. L,

Kvty ve vidlikách, neb na konci. 7.

7. Zhuštný, hojnokvtý chomá. Rostlina holá. Prut hladký,

na lánkách lepkavý, pímý, oblý, Y^— l'/^ st. zvýší.

Listy sivozelené, holé, vejité, objímavé, nejhoejší dole

srdité; nejdolejší soužené. Kalich dlouze kyjovitý, 10-

žebrý
;
plátky trochu vykroužené, cele, karmínové, s vn-

cem lOzubým. V Banát; Halii-, i v zahradách. n.^Zá.

S. kpková. S. Armeria. L.

Kvty v rozsochách a na koncích vtevních roztracené.

Rostlina krátkým pýrem drsná. Mezi Inem. S. lni.

5. linicola. GmeL
8. Kvty ve vidlikách a na koncích, jednotlivé, vztýené.

Plátky hluboce 2klané, vnené, bílé neb pletní, vonné.

Kalich bakovit trubkovitý, žilnatý, šídlozubý. Listy ko-

pisoviíé. Prut u vrchu vidlinatý, lepkav kosmatý,

chlupatý, nkdy Ikvtý, Va""^ st. zvýší. Na rolích, mezi

osením, na úhorech. c. Srp. S. noní. S. noctiflora. L.

Kvty v latech neb hroznech, v as kvtu k též stran

odvislé.

9. Vtve 1— Skvté. Kvty žlutozelené, dole zelené. Ka-

lich 5zubý, válcovitý, holý, blozelený. Plátky árkovité,

2klané, vnité. Koenní listy apíkaté, obdýlné, špiaté,

holé, po kraji drsné. Prut 1 — 2 st. zvýší, holý, tém
bezlistý. V Slezsku, Halii. Cn. Cc. S. zelená.

S, chlorantha. Ehrh,

Poznám. Silenka sicilská: Prut na hoe lepkavý, dole

chlupatý, 2—3 st. vysoký. Listy kopovit vejité, drsné.

Vtve latu a stopky nifovité. Kvty malé, blavé ; kalichy

nálevkovité; plátky 2dílné; tyinky dlouhé. V Halii.

n. (Cucubalus catholicus, Krock). S. catholica.

Vtve 3— Tkvte, žlazolepké, odstávav ohnuté. Lat

jednostranný. Prut vztýený, 1—2 st. zvýší, nahoe
pechýlený, pýitý. Listy kopovit eliptiné, u koene
chomáovité. Stopky parné, 3vidliné. Kalich trubkovit

kyjovitý, špicozubý. Plátky bílé, 2klané, vnené
;
praš-

níky fialové. Zuby tobolky vyvrácené. Na krajích les,

v houštích. n. c. (Siiene infracta. W) S. nachýlená.

S. nutans. L.
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10. Plátky nerozdlené, cárkovité, zelenavé', nevnene', malé.

Kalich samicí kulatý, samí kyjovitý ; tupozubý. Lat pe-
filenatý, s vtvemi holými. Prut a listy útle chlupaté;

prnt pímý, 1 — 1
Y.j

st. zvýší, chudolistý ; listy kopovité

kopisfovité, lysé, sivé. V písku na pahorkách, na hrázích.

Cn. Cc. (Cacubalus Otites. L.) S. ušnice.

S. Otites. Smith.

Lupeny 2klané neb 2dílné. 11.

11. Kvty ve vidlikách neb konení, mnohodomé. Plátky

bílé, 2dílné, v hrdle 2hrbé. Kalich vejitý, nadmutý,

mnohožilný a sífkovaný, s vejitými, špiatými zuby. Listy

vejit obdýlné, i kopovité, nejvíce holé, sivozelené, na-

modralé. Prut vstoupavý, 1—2 sir. zdélí. Na trávnatých

výšinách. c. Srp. (Cucubalus Bhen. L.) S. nadmutá

;

Bublina. S. inflata. Sm.
Hrozny s vslrícními neb peslenatými vtvemi. Kalichy

válcovité neb kyjovité. 12.

12. Vtve latu l~3kvté. 13.

Vtve 3—Tkvte, lepkavé. Lat vztýený, zhuštný.

Prut 1— 2 st. zdélí, na lánkách trochu nadmutý. Listy

kosmaté, dolejší kopisfovité, sivozelené, tém Ižinaté.

Plátky hluboce 2dílné, bílé, nevnene. nlky bílé. Mezi

houštmi ; v Cechách, Slezsku, Uhích. Kv. Cn, S. hajm.

S. nemoralis. W. Kit. -

13. Rostlina lepkav kosmalá. Prut jednoduchý. Listy vlnité;

prutní objímavé, a jako i prut, pýité, vykrajovan zubaté.

Plátky 2klaué; kalichy 1 Obranné, tupozubé. Stopky 3kvté.

Na suchých lukách; v echách, Uhích. n. (Cucubalus

viscosus), S. lepkavá. S. viscosa. Pers.

Rostlina holá. Prut jednoduchý. Listy cárkovité kopo-

vité. Plátky 2dílné, bílé, Kališní zuby špiaté. Na lu-

kách, v Halii. (Cucubalus lataricus, L.) S. tatarská.

S. tatarica. Pers.

565. Tunica. Felsnelke. Hcozdicek.

Kalich zvoncitý, aspo na tvrtinu délky Sklaný,

šupinami otoený. Plátky paterý, klínovite soužené;

ústí tedy koruny nezavené. X. 2.

Listy cárkovité, špiaté, nahé. Prut nahý, vstoupavý,

Va— 1 st. zdélí. Kalich hranatý, 4 šupinami podepený.
27
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Stopky dlouhé ; kvty malé, ervenavé, jednotlivé
;
plátky

vykroHŽené. Dle kalicha Dianthus, dle koruny Gypso-
phila. Na suchých pahrbkách, pastvištích, u cest, v e-
chách. c. íj. (Gypsophila Saxifraga). H. lomikámen.

T. Saxifraga, Scop.

117. Elatineae. porovité.

566. Elatine. Tdnnel. Úpor.

Kalich 3—4dílný. Koruna 3-41upenná; 3, 4, 6
neb 8 tyinek; 3—4 nlky. Tobolka 3—4pouzdrá,
mnohosemenná. VIII. 4.

1. Listy peslenaté, po 3— 4, sedavé, obdýlné, hoejší

vejité, zubaté, dolejší árkovité. Prut 2— 12 p. zdélí,

tlustý, dutý, lánkovitý. V rýbuících, v jezerech, asto
splývavý. Úpor peslenatý. E. Alsinastrum. L.

Listy vstícní, apíkaté. 2.

2. Plátky 4, bledoržové; kalich 3— 4klaný; tobolka 4-

pouzdrá, 41vlapená ; 8 prašník. Semena polokruhovit

skivená. Kvty sedavé aneb krátce stopecné. Listy pi-
tloustlé, kopisfovité, krátce apíkaté. Prut 1 — 3 p, zdélí,

položený, koenivý, ervenavý. Na vlhkých píscinách, pi
potocích; v Uhích, Slezsku, echách, c. Srp. Ú. peprný,

E. Hydropiper. L.

Píbuzný Úpor vtší: stopky delší; semena málo ski-
vená, nikoli podkovitá.

'

E. major.

Plátky 3. Semena voln sehnutá. Listy kratceji apíkaté

než u pedešlých. 3.

3. Prašníky a cnlky 3; tobolka 3pouzdrá; kališní cípy 2.

Listy a kvty vstícní. S. pedešlými. Ú. trojmužný.

E. triaíidra. Schk.

Pašníkv 6 ; kališní cípy 3. Kvty s delšími stop-

kami než u pedešlých. S.* pedcházejícími. Ú. šestimužný.

E, hexandra. D. C.

118. Lineae. Lnovité.

567. Linum. Lein. Len.

Kališních lupenv, plátkv a tyinek po 5. nlek
5, zídka 3. Tobolka s 10 neb 5 rozeklanými klap-
kami V. 5.
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1. Listy vstícní, vejité. Prut niCovitý, vtvitý, vidlicnatý,

1—4 p. zvýší. Plátky bílé, 2krát delší kalichu, s žil-

kami prhlednými, žlutým nehtem ; stopky dlouhé', ped
rozkvtem pechýlené. Na vlhkých lukách. c. Srp. L.

istivý. L. catharticum. L.

Listy stídavé. 2.

2. Kvty žluté. 3.

Kvty modré neb cervenavé. 5.

3, Kahšní lupeny vejité, málo špiaté. Listy kopovité,

árkov-ité ; dolejší vstícní, eliptiné. Prut 1—IV^ str.

zvýší. Stopky 1 kvte. V Rakousích, okolo Badenu. Srp.

Zá. L. planý. L, maritimum,

Kališní lupeny kopovité. 4.

4. Kališní lupeny kopovité šídlovité, trochu brvité, 3žilné.

Kvtní plátky zlatožluté, obdýlné, vykroužené, nco vtší

než u L. ístivého. Tobolka zakonitá. Stopky 1 kvte,

delší než kalich. Listy árkovité. Prut '/^— Ist. zvýší,

tenký, nahoe vtvitý ; vtve 1—2krát dle-né. V So-

modské stolici okolo Sigetu ; v Chorvatsku. c. (L. libur-

nicum, Scop). L. zlalý. L. aureicm. W. Kil.

Kališní lupeny po kraji tém pilované drsné, kopo-

vité. Plátky a rodidla žluté; 4— 5 nlek. Kvty v la-

tech. Prut hranatý. Listy úzce kopovité, špiaté, žláznaté,

na dolejšku hnd skvrnité, sbíhavé. Na suchých vrších,

pahorkách 5 v echách. c. Srp. L. žlutý. L. flavum. L.

Poznám. Píbuzný Len hlavatý: kvty v hlavách; ka-

lichy dlouze špiaté, trochu pilované. Listy na dolejšku

žláznaté; dolejší tém kopistovité, po kraji hladké; ho-

ejší kopovité, po kraji drsné. Na ilyrských bolech.

L. capitatum. W. Kit.

5. Listy po kraji krátkými, ostnitými brvami posázené, ár-
kovité šttinovité, šedozelené. Prut Víz""^ ^^^'- ^^^ýší»

vztýený neb vstoupavý, od dolejška vtvitý. Kališiií lupeny

vejité, osinat špiaté, žláznaté chlupaté, Sžilné, na do-

lejšku bledé. Plátky jasn fialové, cervenavé, s nacho-

vými prbami, zídka bílé. Na výslunných pahrbkách; v

echách. c. Srp. L. tenkolislý. L. tenuifolium, L,

Listy po kraji hladké, aneb trochu ostré. 6.

6. Kvty ervené, klasovité; kalichy dlouze špiaté. Listy

vejit kopovité, pýité, 5žilné, po kraji žláznaté stope-

27
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né. Prut vztýený, kosmatý, lepkavý. Na horácli ko-
rutanských. Kv. Cn. L. lepkavý. L, viscosum. L^

Kvty modré. 7.

7. Kalíšni lupeny špiaté. 8.

Kališní lupeny tupé. 10.

8. Listy chlupaté, brvité, na vtvích vstícní. Prut oblý.-

Kalichy chlupaté, dlouze špiaté. Kvtní plátky tupé, mo—
dré, žlutonehetné ; obyejn 4 nlky ; tobolka asto 4-

pouzdrá. Na suchých pahrbkách ; v Uhích, Rakousích^

n. c. chlupatý. L. hirsutum.

Listy holé. 9.

9. Kališní lupeny vejité, ostré, 3žilné, šídlovit špiaté,

holé, útle brvité, po kraji trochu mázdité. Kvtní lupeny

dosti veliké, opak vejité, delší kalicha, nepatrn vrubo-

vané, svtle modré jako i tyinky; tobolka dlouze neb

krátce špiatá, skoro kulatá. Blizna kyjovitá. Listy ko-

povité, dlouze konité, 3žilné. Pruty jednotlivé, nahoe
vtvité. Vzdlávaný. n. Srp. L. preužitený.

L. usitatissimum, L.

a. Len slepý (mlacový, špendlíkový, vingál) s pru-

tem vyšším; kvtem, plodem a listem menším. Semeno
tmavší v tobolce nepukavé. L. sativum, Bl.

/?. Len zraí (rácký, zralý, prahlý, hledivý). Prut nižší^

vtvitý; listy kopovité, vtší; kvty vtší; plátky vy-

kroužené; kališní lupeny konité ; tobolky s bylinným ost-

nem, vtší, pukavé; semena bledší. L. humile.

Kališní lupeny kopovité, šídlovit špiaté, 3—Sžiiné,

holé, po kraji ozubené. Plátky veliké se 7 nahoe dvou-

dílnými pruhami a hndými nehty , vykroužené aneb

krátce špiaté, trochu vrubované. Tyinky chlupaté. Prut

tuhý, vztýený, 1 Y^ st. zvýší, dole chlupatý, útle kro-

penatý, na špici vtvitý. Listy tuhé, po kraji blavé, dr-

sné, kopovité, špiaté, lysé. Okolo Panovy v dolních

Uhích. L. žilnatý. L, nervosum. W. K.

10. Prut hust listnatý, dolv sehnutý. Listy slechovité,

árkovité, trochu špiaté. Kvty veliké, bledomodré ; ka-

lišní plátky zaokrouhlené, tupé, z ásti i špiaté. Na Al-

pách; c. Srp, L. horní. L, alpinum.

Prut mén listnatý. 11.

11. Listy árkovit kopovité, Ižilné, sivozelené, na špicí
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trochu zahnuté. Pruty množité, vstoupavé neb položené.

Kališní lupeny obvejcité, holé, tém 5žilné, vnitní vel-

mi tupé, kratší než tobolka. Stopky vztýené. Plátky

modré, vykroužené. Tyinky kalicha zdélí. Blizny klaso-

vité. Tobolka prítupá. Na dunajských výspách ; okolo

Betislavy, pi Nezideru. n. c. L. sibiský. L. perenne. L,

Listy árkovité, špiaté, tém pímé. Pruty položené,

neb vstávnvé, nahoe vtvité, 2— 3 stt. zdélí. Stopky

nifovité, 1 kvte. Kališní lupeny tupé, zaokrouhlené.

Plátky modré, ervenými žilkami árkované, celé, žluto-

nehetné, dole bledé. Prašníky bílé ; nélky vyvrácené,

Jblizny hlavovité, kratší kalicha. Obecnému lnu podobný;

v písinách. c. Srp. L. rakouský. L. ausfriacutn. L,

568, Radiola. Zwergflachs, Stozrmk.

Kalich 4klaný, s 2—Sklanými cípy. Tobolka 8-

pouzdrá, Sklapená. V. 5.

Prut hned od dolejška ve mnohé vtve vidlinat roz-

dlený, ledva palce zvýší. Listy vejité, vstícní, celo-

krajné. Kvty malé, bílé, ve vidlikách. Plátky obvej-

-ité. V písité, vlhké pd. c. Srp. (Radiola millegrana,

Sm Linum Radiola, L.) S. lenovitý. L. linoides. Gmel.

119. Hypericineae. Tezalkovité.

500. Hypericum. Johannis/sraut. Tezalka,

Kalich Sdílný, ušty mén více srostlé, nestejné.

Koruna 51upenná. nlky 3: tyinky množíte. To-
bolka tenkosténná, 3—5pouzdrá, 3—5klapená. Listy

vstícní bez palistv. XVIIL 3. Zvoneky.
1. Kališní lupeny po kraji celé. 2.

Kališní lupeny po kraji žláznal, neb dlouze brvité. 5.

2; Prut 4hranný. 3.

Prut oblý neb 2hranný. 4.

3. Prut oste hranatý, krídlatý, vztýený, 14— lV'i ^^^'

zvýší. Kvtenství skupenjší a kvty o polovic menší než

u následující. Kališní lupeny kopovité, krátce špiaté.

Plátky nekropenaté. Na vlhkých místech, rašeliništích,

v píkopech. c. (Hypericum quadrangulare Smitb.) T.

ctverokídlá. H. tetraplerum. Fries.
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Prut stlaen hranatý, vztýený, málo vtvitý, 1—2 st.

zvýší. Listy ovální, širší než pi následující, patrn žil-

naté', nepatrn aneb docela netené. Kališuí lupeny ovální,

zaokrouhlen tupé. Plátky elípticné, zlatožluté', ernými
punkty neb árkami znamenané'. V houštích, lesích, c.
Srp. (H. dubiura, Lcers.) T. tverhranná.

//, qíícdrangulare. L.

4. Prut položený, 2nzný, nifovitý, 1— 3 p. zdélí. Kališní

lupeny obdýlné, delší než koruny. Kalich i koruna asto
erven žláznaté. Koruny jen na slunci rozevené. Na vlhké,

v

písité pd. Cn. Zá. T. rozestená. iV. hiimifusum. L.

Prut vztýený, 2rízný, 1— 3 si. zvýší, nahoe vt-
vitý; lat chocholinatý. Kališní lupeny kopovit špiaté.

Plátky žluté, obvejité, po kraji tcené. Listy ováln ob-

djiné, prozran tené. Na výslunných místech, u cest.

Cn. Cc. T. obecná ; Zvone$;ky. H. perforatum. L.

5. Rostlina chlupatá. 6.

Rostlina lysá. 7.

6. Listy vejit obdýlné, v krátký rapik soužené, tmavoze-

lené, na rubu pýité, prozran tené. Prut slab kos-

matý, oblý, vztýený. Lat obdýln chocholiný. V hou-

štích, lesích, Cc. T. srsEnatá. //. hirsutum. L.

Listy príokrouhlé, širokým dolejškem sedavé, neb tro-

chu objímavé. Prut slabý, asto položený. Blizny hla-

vaté. V rašeíinné pd. T. bahní. H. elodes.

7. Kališní lupeny brvitc, nikoli žláznat zubaté, s dlou-

hými vlasovitými brvami* a ernými punkty. Kvty v latu,

žluté, trochu brvit pilované. Listy k prutu pitlaené,

tené, obdýln kopovité. Prut vztýený, holý, ^l^—%
st. zvýší, pioblý, jednoduchý. Na lesních lukách; v Ra-

kousích, okolo Hadersdorfu ; v Uhích, Kv. c. T. vou-

satá. //. barbahim. L.

Kališní lupeny mén brvité, neb celokrajné. &.

8. Kališní lupeny tupé, s ervenohndými žlázkami. Listeny

celokrajné. Plátky pilované, zlatožluté, dole ervenav neb

erven árkované. Vtve latu obyejn 3kvté. Listy velmi

tupé, objímavé, srdité, holé, útle tené, po kraji trochu

vyvrácené, na rubu sivozelené. Prut pímý, vztýen)', 1 —
2 st. zvýší, holý, zídka vtvitý, ervenavý. V suchých

lesích, horách, v echách. n. c. (Hyp. elegantissimura,

Crantz). T. pkná. H. pulchrum. L.
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Kališní lupeny špiaté. 9.

^. Prut 1—2 st. zdélí, jednoduchý, oblý, holý; chocholík

skupený, tém hlavatý, chudokvtý. Listy sedavé, srd-

il vejité, tém ojínné, s prozracnými, na kraji er-
nými punkty. Kališní lupeny po kraji se stopecnými

kulatými žlázkami. Na výslunních pahrbkách. n. c. T.

chlumní. //, monfanum, L.

Prut pídi dlouhý, vztýený, vidlinatý, latnatý, na konci

tém 2ízný. Listy vejcité, poloobjíraavé, netené, po
kraji ern skvrnité. Kališní lupeny vejité, kopovité,

dlouze špiaté. Semeník ern kropený. V Marmarošské
stolici. n. c. T. horní. H. alpinum. W. hit.

120. Geraniaceace Kokostovité.

570, Erodium. Reiherschnabel. Pumpava.

Kalich 51upenný, stejný. Koruna 51upenná. Osiny
šroubovit stoené. Tyinek 10, z nichž 5 bezpra-
šniných. XVL 2.

1. apík mezi lístky zubatý; listy veliké, lístky široké,

cípy tupé. Prut 1 ^j^ st. zvýší, tlustý, válcovitý, polože-

ný, šttinat chlupatý. Stopky lížlabní , 2— tíkvté,

kvy fialové, lupeny obdýlué, tupé, dva vtší aslji vy-

kroužené, Kališní lupeuy proužkované, osinaté. Zobany to-

bolek na 3—3^/2 p. zdélí. Na lukách, v jižních Uhrích.

Kv. n. P. zobanitá. E. ciconium. Willd.

apík nezubatý, listy menší. 2.

2. Lístky apíkaté. Palisty vejité, tupé. Prut dív pímý,

krátký, posléz položený, dlouhý, do 2 st. kosmalý.

Stopky 5—Okvté, a jako i stopeky a kalichy žláznaté

pýité. Plátky ržové neb lilakové, ledva kalichu zdélí.

Rostlina vtší než následující, s vní pižmovou. Na po-

lích, zboeništích. Kv. Zá. (Geranium moschatum, Jac.)

P. pížmová. L. moschatum, Ait.

Lístky sedavé, neb lémé sedavé. 3.

3. Koruny vtší než kalichy, nachové, do modra ržové,

neb blavé, tupé, vejité, celokrajné. Prut pitloustlý,

asto krvoervený, ponejvíc položený, jen na špici yst
vavý, V2—1% st. zdélí, chlupatý. Lístky protisené a

vezané, koenní listy dlouze apíkaté, prulní tém se-
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dave, chlupaté. Stopky lížlabiní dlouhé, ervené, kos-

maté, 3—Tkvte. Vtve rozkladité. U cest, na úhorech.

B. n. P. bolehlavovitá. L. cicutarium. LHer.
Koruna nco menší než kalich, nehet plátku obyejn

zelený. Osiny holé, chlupaté. Lístky na dolejšku širší,

vejcité, tém sedavé, vrezan zubaté. Plátky srdité,

nerozdlené, nikoli Slalocné. Stopky mnohokvté. Prut

vtevnatý, položený, trochu chlupatý. S pedešlým;

T Uhrích. P. bedrníková. E, pimpinellifolim. Cav.

57i, Geranium. Storchschnabel. Kakosi.

Kalich 51upenný. Tyinek 10, obyejn všecky
plodné. Osiny (nelky) se snekovité nadviniijí. XVI.

3, Kopytník.

1. Stopky jednotlivé, jednokvté
,
po odkvtu asto se-

hnuté. Kvty nachocervené, nejvtší, pes palec zšírí

;

plátky srdit vykroužené, však celé. Kališní lupeny krátce

osinaté. Tobolky nkdy 2semenné, klapky hladké, s roz-

troušenými nežláznatými vlásky. Listy hluboce 7dílné,

s cípy árkovitými. Prut uvrchu rozeven vtvitý, dole

asto ervený, na láncích nadmutý, s bezžlázými, od-
slávavýiai chlupy. V písité pd, na výslunných pahrb-

kách, mezi kovím, houštím. Cn. Srp. K. krvavý.

G. sanguineum. L.

Stopky 2kvté. 2.

2. Lupeny celokrajné. 3,

Lupeny vykroužené neb 21aloné. 11.

3. Listy 3— 5dílné. 4.

Listy bud až na dno nevezané, aneb cípy bezno-

žené. 4.

4. Plátky 2krát zdélí kalicha, špinav jasnoervené, s bí-

lými árkami, nkdy však 2—Sklané. Tobolky holé, sít-

kovan drsné. Kalichy trochu lepkavé, 1 Obranné, štti-

naté, osinaté. Listy 3etné aneb až k žebru Sklané

;

lístky krátce apíkaté, 3klané, protisen vezané. Prut

vztýený, obyejn 1 st. zdélí, asto i s listy ervený.

V kamenitých, vlhkých, stinných místech, na zdech. Kv.
v v v

Cc. K. smradlavý, Cápi nsek ; Capina ,• Býník.

G. Robertianum. L.

Plátky ledva o nco delší než kalich. Kalich osinatý

;
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mošnicky s temi pínými yráskami. Lisly 3— 55etné,

Sklané protisené, mnohokrál menši než u pedešlého.

Prnt vstoupavý. V Uhrích. n. Zá. K. nachový.

G. purpureum,

5. Kalich kulatý, nadmutý ; korunní lupeny krvavé', kopi-

sfovité. Mošnicky prícmo svraštlé. Tyinky sehnuté.

nlka nachýlená. Prut vidlinalý, 1—2 sir. zvýší. Listy

5—Slalotné, na líci mkké, po kraji ervenavé. Na pa-

hrbkách a horách, na skalách, r jižních Uhích, na Kr-

konoších. n. K. velekoenný. G. macrorrhizum. L.

Kalich rozložený, nikoli kulatý. 6.

6. Plátky ledva delší kalicha. Koen roní. Obyejn malé

kvty. 7.

Plátky znan delší kalicha. Koen mnohoroní. Laloky

listÚY konité. Kvty Veliké. 8.

7. Listy asi dopolou t široké , tupé laloky rozdlené,

vstícní, dlouze nožené , ledvinilé , okrouhlé ,
plsfnaté,

trochu lepkavé. Kalich kosmatý, osinatý. Lupeny ržoer-
Tené, tupé, klínovité, s nehty zelenavými. Mošnicky chlu-

paté, sífkované. Prašník 10 žlutých. U cest, v kame-

nitých místech. Ca. Cc. Kakost okrouhlolislý.

G. rotundifolim.

Listy až k žebru v úzké, árkovité laloky rozdlené.

Kvtní lupeny asto rykroužené. 15.

8. Plátky ernohndé, po kraji vlnit kadeavé, plocho

rozetené neb trochu vyvrácené, na dolejšku vousaté.

Klapky plodu pímo ásnaté. Tyinky dole brvité. Listy

prstnat 5— 7dílné, s Sklanými, vezan zubatými laloky,

na líci útlovlasé, na rubu šedolesklé. Prut vztýený,

9 roztroušenými listy. V houštích, lesích, vlhkých za-

hradách. V let. K. hndý. C. phaeum. L.

Plátky modré neb ervené, nekadeavé. Mošnicky chlu-

paté, nesvraštlé. 9.

9. Stopky po odkvtu sehnuté, zpt vyvrácené. 10.

Stopky po odkvtu vztýené, s vodorovn odstávavými

žláznatými chlupy. Kvty lilakové lazurové, králce vousaté.

Kalichy kosmaté, krátce osinaté. Klapky hladké, s od-

stávavými žláznatými chloupky. Semena útle tená. Ty-

inky kopovité, prstnat 7klané, po obou stranách pýíté,

koenní dlouze apíkaté. Prut u vrchu žláznat chlupatý,
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vztýený, IV^—2 str. zvýší. Na lesních lukách. n.
Cc. K. lesní. G. sihaticnm. L.

10. Prát nahoe žláznal chlupatý, pritloustlý, do 2 st.

zvýší, útle pisfnatý, na Mancích, prinadmutý. Listy dla-

nit 7dílne'. Stopky vodorovn žláznat chlupaté. Kališni

lupeny dlouhoosinné. Plátky modré, nevykroužené. Klapky

hladké, odstávav žláznat chlupaté. Tyinky dole v troj-

hran rozšíené. Na bujných lukách. Cn. Oc. K. luní.

G. pratense. L.

Prut nahoe s bezžlázými, zpt položenými chlupy,

rozeven vtvitý. Listy chlupaté, dlanit 5klané. Stopky

dlouhé, bezžlázými, na dol obrácenými chlupy pokryté.

Plátky nachoervené. Klapky hladké s ocjstávavými ne-

žláznatými vlasy. Tyinky kopovité. Na bažinných lukách

Cc. Srp. K. bahní. G. palustre. L.

11. Kalich a celá rostlina holá. Kalich jehlanit zavený,

pímo svraštlý. Mošniky mnohonásobn brázdné, ob-

dýlné, trochu stlaené, na špici chlupaté. Kvty maíé,

ržové, lupeny úzké, celé. Listy okrouhlé, 51aloné, la-

loky Sklané, lesklé. Prut kehký, položený neb vstoupa-

vý, holý, s lánky nadmutými, ervený. Na stinných

skalách, v horách. Kv. Cn. L. lesklý.

G. lucidum, L.

Kalich chlupatý. 12.

12. Kališni lupeny v dlouhou osinu vybíhavé. 13.

Kališní lupeny bez osiny ; astji v uzlík konité. Cípy

lislft široké, pítupé. 16.

13. Prut vztýnuý. Plátky 2krát zdélí kalicha, mlce vykróu-

žené neb celé. 9.

Prut rozložený. Plátky kratší aneb ledva delší než ka-

lich i s osinami. 14.

14. Listy asi do poiou v obdýin kopovité, zubaté laloky

rozdlené. Rostlina žláznat chlupatá. Kvty modré, plát-

ky na dolejšku a kraji brvité. Mošniky chlupaté, bez

vrásek. V Lužicích, Cechách, zídka. Cc. Zá. K. eský.

G. bohemicum.

Listy tém až na žebro v árkovité cípy rozdlené.

Kvt ervený. 15.

15. Kvtní stopka delší než list, kališní lupeny dlouze osi-

nalé, zdélí kvtních lupen, lupeny vykroužené, na do-
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lejsku bradaté, jasn nachové. Klapky hladké a holé, se-
mena sítkovan dlkovaná. Listy 5— 7dílné. Prut polo-

žený a rozevený, pýitý. Na suché lesní pd, na hrá-

zích. Cc. K. lenkolistý. G. columbinum. L.

Stopka kratší než list, kališní lupeny osinale', zdélí

lupenv korunních, tyto vykroužené, nad nehtem vousaté, na-
chové. Klapky hladké, chlupaté, semena dáikovan tcená.

Listy 5 — 7dílné. Prut krátce chlupatý. V rolní pQd,
mezi osením, na úhorech. V let. K. rozsekaný.

G. dissecíum. L.

i 6. Prut s krátkými, ledva jednotlivé rozeznatelnými chlapy,

ležící neb vztýený, 7<í
— ^ '/a

^^^- zvýší. Listy tém
okrouhlé , 7—9dííné. Kalich krátce osinatý. Plátky

Sklané vyíznuté, nad nehtem trochu brvité, kalicha zdétí,

lilakov nachové. Klapky hladké, pýité, semena hladká.

Na rolích, v zahradách. u. Zá. K. nízký.

G. pusillum. L.

Prut s odstávavými, jednotliv patrnými chlupy. 17.

17, Plátky 2—3krát delší než kalich, obsrdcité, 2klané,

lilanachové. Kalich jen s jednou osinou. Stopky po od-

odkvtu sehnuté. Klapky hladké, pýité, bez žlázek. Listy

7—Sklané, s tup vrubovanými cípy. Prut a listy pýité,

kosmaté. V houštích, zídka. K. pyrenejský.

G. pyrenaicum. L.

Plátky ledva delší kalicha, nachové, na dolejškn brvité,

Sklané. Kalich krátce ostnošpiatý. Klapky šikmo svra-

štlé, holé; semena hladká. Listy ledvinit okrouhlé,

7— 9klané. Prut útle kosmatý, rozvlHcit vtvitý, do

1 st. zvýší. Pi plotech, u cest. Kv. c. K. mkký.
G. molle. L,

121. Oxalideae. Štavelovité.

572. Oxalis. Sauerldee. Sfavel

Kalich a koruna Slupenná. Tyinky na dolejšku

srostlé , 5 zevnitních kralších. ^ Tobolka obdýlná,

óboká. Rostlina zakyslá. X. 4. Šfavík; soška jete-

lová ; kyselá dételina : zajeí šfáva ; zajeí zelí ; ky-

sánek; aleluja; plicník.

1. Kvty žluté; prut listnatý. 2.
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Kvty bílé neb nachové. 3.

2. apík na dolejšku s 2 palisly, oblý. Stopky kratší

než apíky, po odkvtu vyvrácené. Prut vtvitý, polo-

žený, korenivý, ervený. Listy potrojné, opak srdité.

Plátky obklínovité, na špici trochu vykousnuté. V stin-

ných vlhkých místech, pi plotech, zdech. Kv. Ríj. S.

ržkovatý. O. corniculata. L.

apík bezpalislý, polooblý. Stopky kratší než apíky

vztýené. Pruty jednotlivé, vztýené, vtvité. Listy po-

trojné, opak srdité. Plátky obvejité, celokrajné neb

mlce vykroužené, 2krát zdélí kalicha. Koen výhonivý.

V stinných místech, u plot, na rolích. n. Zá. Š. tuhý.

O. stricta. L.

3. Stvol bezlistý. Koen plazivý, šupinat zubatý, bílý.

Lisly potrojné, apíkaté; lístky obsrdilé, útle chlupaté.

Kvét bílý neb ržový, zídka fialový, s nachovými pruhami

a žlutou skvrnou na dolejšku. Pi plotech, v lesích, na

skalách, v stínu. Dub. Kv. Š. kyselý; zajeí šfavei.

O. Ácetosella. L.

Stvol žádný. Koen epovitý, dlouhý, tlustý, jedlý.

Lístky na apíku 4, vejité, málo vykroužené. Plátky

nachové; nlky kratší než tyinky. Pvodn v Mexiku;

u nás v zahradách vzdlávaný. Š. jedlý. O. esculenta, L.

122. Balsamineae. Netykavkovité.

573. Impatiens. Springsame. Netykavka.

Prašník 5. Blizen 5 srostlých neb rozdlených.

Tobolky obdýlné s klapkami zpružn pukavými. XIX.

6. V. 1.

Prašníky 2pouzdré. Blizny rozdlené. Stopky 1 kvte;

však i 2—4kvté ; kvty ervené neb bílé, a mezi tmito

prostední. Tobolka Sbrázdá, vejitá, žlutozelená, pýitá.

Prut dužný, tlustý, 1—2 si. zvýší. Listy šedivé, kopo-

vité, na dol soužené. Ve východní Indii; u nás v zahra-

dách. (Balsamina hortensis, Desp.) N. balzamína.

/. Balsamina. L,

Prašníky 3 dvojpouzdré, 2 jednopouzdré. Blizny srostlé.

Stopky 2—4kvté, úžlabiní; kvty zlatožluté. Tobolka

hranolová, píoblá, obdýlná, zelená. Prut dužný, pr-
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hledný, lesklý, na kolénkách ztloustlý, vtvitý, 1—2 sir.

zvýší. Listy dlouze rapíkate', vejcité, tupé, hrub pilo-

vané. Ve vlhkých stinných lesích, pi potocích. Cc. Srp.

N. evropská; Slabonoha. /. oli tangere, L.

123. Dictamneae. Tevdavovité.

574. Dictamnus. Dipfam. Tevdava.

Kalich Sdílný, odpadavý. Kvtní lupeny paterý, ne-
stejné. Tyinek sehnutých 10. Semeníkv 5, dole

srostlých, 1—2semenných. X. 1.

Koruny okázalé, bílé neb ervené ; lupeny špiaté, elip-

ticné. Kališní lupeny cárkovit kopovilé. Klasy konení.

Listy lichospeené; lístky ^/^ p. zdélí, pitloustlé, žláznaté,

tené, pilované. Prut 1—2 st. zvýší, pímý, prostý, dole

pýitý, nahoe žláznatý, lepkavý. Na výslunných lesních

polohách; v Slezsku, Cechách, Uhícb, u Betislavi. n.
(Dictamnus Fraxinella. Pers). T. bílá. D. albus. L.

124. Rutaceae. Routovité.

575. Peganum. Harmelrauie. Harmala.

Kalich ódílný, neodpadavý; ústy dlouhé. Koruna
51upenná. Tyinek 3krát tolik co lupenv, nitky dole

rozšíené. nlka Shranná. Tobolka zakulatlá, 3-

pouzdrá, mnohosemenná. X. 1.

Prut vztýený, 1—2 st. vysoký, lysý neb pýitý,

trochu lepký, mén více vtvitý. Listy sedavé, mnoho-
klané^ dolejší 3—5sené. Plátky špinav bílé, 3žilné,

tupé. Kalich nco delší než koruna. Na písinách ; v Uhích.

n. Srp, H. mnohodílná. P. Harmala. L.

576. Rúta. Raute. Routa.

Kalich 3—5- (obyejn 4-) dílný, taktéž koruna
3—51upenná. Tyinek 2krát tolik. nlka 1. To-
bolka kulatá. X. 1.

Listy Sspeené, v obvodu tém Shranné; lístky ob-

dýlné, vejcité. Kvty vrcholinaté; plátky vejité, pro-

hloubené, náhle v nehet soužené, žluté, zelenavé. Klapky

plodu tupé. Pstovaná; v Uhích polodivoká. n, Srp. Fu

obecná. R. graveolens. L.
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Poznám. Routa lístenatá znaí se velikými, širokými,

rejitými neb srditými listeny; listy tmav zelenými; to-

bolkou kulatjší. V zahradách. Kv. n. R. bracteosa. DC,

125. Tribuleae. Nadsedovité.

577. Trihulus. Burzeldorn. Nadseda.

Kalich Dlupenný, odpadavý. Koruna ólupenná. Ty-
inek 10. Blizna polokulatá, 5paprsená. X. 1. Kol-
atka ; zemská kotva.

Listy 6—7jame'; lístky te'm stejné. Pruty položené,

kosmalé, ^/^— 1 st. zdéli. Kvty jednotlivé, úžlabicní;

stopky kratší než listy, plál-ky sírožluté, vykroužené.

Semena 4rohá. Na písených prostorách ; v Uhích hojn,

Cc. Ríj. N. obecná. T. terrestris. L.

126. Malvaceae. Slézovité.

578. Alihaea. Eihisch. Proskurnih.

Kalíšek 6— 9klaný; tobolky Isemcnné, v peslen
postavené. XVI. 5.

1. Listy 3 — Tlaloné, nerozdlené. 2.

Hoejší listy Sdílné. 4.

3, Kalich dolejší, ili kalíšek, 6—Tklaný. 3.

Kalíšek 9— 12klaný. Kvty bloervenavé, s ervena-

vými žilkami, ano i bílé. Listy šedozelen plsfnaté, mkké,
obdýlné, srdit vejité, nepatrn 3— 51aloué, zubaté.

Koen dlouhý, vetenovit^', uvnit bílý. Prut 3—5 st.

zvýší, jednoduchý, bloplsCnatý. Na vlhkých lukách, pi
plotech. n. Zá. P, lékaský ; Sléz vysoký ; Ibišek.

A. ojficinalis. L.

3. Listy srdité, nepatrn 3— Slaloné; laloky tém okrouhlé,

apíky kropenafé Kalíšek 6klaný. Plátky 21aloné, bledo-

ervené, na dolejšku žlutavé. Celá rostlina žluto-šedo-

zelená. Na suchých lukách a rolích; v Kumáusku až

dol do Banátu a Sremska. n. Zá. P. bledý. <*

A. pallida. W. K.

Listy okrouhlé, srdité, 5—71aloné , vroubkované,

svraštlé. Palisty 3— 5kiané. Kvty jednotlivé, ližlabiní,

v hrozen klasovitý , veliký spojené. Kalíšek 6— Tklaný.
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Plálky vykroužené, delší než kalich, ržové i hndé', kr-

vavé, žluté neb bílé. Prut pímý, 4—8 st. zvýší, nahoe
trochu vtvitý, a jakož i listy a kalichy, chlupatý. V za-

hradách pstovaný. c. Ríj. P. topolovka. A.rosea. Cav,

4. Listy plsfnat drsné: dolejší prstnaté, hoejší 3etné.

Prut u koenu tém devnatý, pímý, vztýený, tenký,

4— 6 st. zvýší, a jako i celá rostlina, hvzdnatými

chlupy posetý a šedý. Stopky v úžlabikách delší listv.

Plátky ržové, s tmavšími árkami, útle vroubkované. Pi
plotech : v Rakousích, Uhích , Chorvatsku. c. Zá. P.

konopní. A. cannabina. L.

Listy na líci ídce chlupaté, srdité, tupé, 51aIoné;

koenní okrouhle Icdvinité, 7—Slaloné, tup pilované

;

hoejší prstnaté, hluboce Skbné, pilované; nejhoejší

Sdílné. Prut položený neb vstávavý, asto již od do-

lejška vtvitý, chlupatý. Kalíšek 7—8dílný; cípy brvité.

Koruna malá, bloervenavá, ncco delší kalicha; plátky

trochu vroubkované. Na kamenitých a výslunných místech;

v Uhích, Rakousích ; n. Zá. P. chlupatý. A. hirsuta, L»

579. Hibiscus, Prosvirnik.

Kalich oklaný; kalíšek 5- i vícelupenný; 5 dole

srostlých nlck s bliznami hlavovitými. Tobolky

srostlé v semeník opouzdrý , 5klapený. XVL 5.

Ibišek,

Prut vtvitý, 1—IV^ si. zvýší. Listy zubaté, holé,

apíkaté; hoejší Sdílné; cípy kopovité. Kvty jednotlivé

na chlupatých stopkách. Kalichy nadmuté, mázdité, žil-

naté; kalíšek z 10— 12 kopovitých lístk složený; ka-

lich sífkovaný s hndoervenými žilkami. Koruna bledo-

žlutá. Ve vzdlávané pd, u cest; v Uhích, Rakousích. Cc;

íj. P. hodinový. H. trionum. Lm.

Ke 6—8 st. vysoký, šedokorý. Listy krátce apí-

katé, kožnaté, Sžilné. Kvty krátce stopené, jednotlivé,

v úžlabikách. Kalisek tém kalicha zdélí. Koruna delší

než kalich; plálky ržové neb bílé, krvav skvrnité. To-

bolka hvzdnal chlupatá. V Krajinsku. c. Srp. P. syr-

ský. H. syriacus. L,
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580. Kiiaihelia. Lupenec.

nlky mnohé. Kalíšek 6— 9klaný. Tobolky Ise-

menné, množilé, v hlavu skupené. XVI. 5.

Rostlina 6—8 st. vysoká, cele žláznatými, lepkavými

chlupy pokrytá. Prut vztýený, prstu stloušlí. Listy a-
píkalé, Tlaloné, 9žebré, asto pídi široké ; hoejší 5Ia-

locne', 7žilne'; laloky špiaté, nerovn zubaté. Palisty

šikmo pirostlé, šikmo srdité. Kvty v úžlabikách, sto-

pené, po tech. Koruna veliká, bílá ; lupeny delší než

kalíšek, obsrdité, klínovité, uvnit po kraji vousaté.

Cípy zevnitního kalicha celokrajné, tém 3žilné; vnitní

Sklaný. Tobolky ernavé, pýité ; semena ledvinitá, erná.

V bujné pd ; v Sremsku, u Vukováru, mezi Petrovara-

dínem a Karlovicemi. n. Srp. L. vínkovitý.

K. mtifolia. W. K.

581. Lavaiera. Lacatere. Štola.

Kalíšek Sklaný. Kalich Sklaný. Tobolky v peslen
postavené. XVI. 5.

Prut hust hvzdnal chlupatý, vtvitý, 2—3 st. zdélí.

Listy 5—Slaloné, a jako i prut, šedoplsfnaté. Kalíšek

s ušty vejitými. Plátky obsrdité, ržové. Stopky jednot-

né, 1 kvte, delší než apíky. U cest, plot. Cc. Srp.

S. obecná. L. thuringiaca. L.

582. Maha: Malve. Sléz.

Kalíšek 31upenný; kalich Sklaný. nélek mnoho
srostlých. Tobolky mnohé, peslenovité, na vnitní

stran pukavé. XVI. 5,

1. Listy nejsou pes prostedek vezané. 2.

Listy tém až k žebru vezané. 6.

3. Kvt veliký, ervený; plátky vykroužené, 3krát delší

kalicha. Stopky po odkvtu vztýené. Listy okrouhlé,

5--71aloné. Prut vztýený, l^/a— 3 st. zvýší, a jako

i stopky, krátkými, tuhými chlupy ' drsný, U cest. c.
Srp. &-. lesní. M. silvestris. L.

Píbuzný Sléz mouenínský. Prut vyšší, silnjší, pímý,

hladký. Listy tupjší, 51aloné, jako i apíky a stopky

lysé, aspo nechlupaté. Kvty vtší, tmavjší
;
plátky širší,

plitce vykroužené; cípy kalíška vejité. V zahradách a

zdivoelý. (M. mauritiana, L.) M, mauritanica. Spr.



Slzovilc. 641

Kvly malé, bledé. Listy piokroulilé, velmi mlce la-

lokatc. 3.

3. Prut v^'soký, pímý. 4.

Prut položený. Listy nekaderavé. 5.

4. Prut 1—3 st. zvýší, málo vtvitý, tém lysý. Listy

srdit okrouhlé, tup 51aloné. Kvty králce stopené,

lížlabní skupené
,

prut objímající. Kalich trochu na-

dmutý, hvzdnat chlupatý ; kalíšek lupen cárkovit ko-
povitých. Kvty malé; plátky 2krát delší kalicha, dole

blavé, nahoe ervenavé. V zahradách, n. Zá. S. pe-
slenatý. M. verticillata. L.

Prut 4— 6 si. zvýší, jednoduchý. Listy veliké, okrou-

hlé, hluboce srdité, Tlalocné, zubaté, s obvodem kade-

avým. Kvty malé, bílé neb bledocervenavé, v úžlabic-

kách sklubcené, sedavé. Na návsích, u zahrad. Srp. Zá.
S. kadeavý. M. crispa. L.

5. Plátky 2krát zdélí kalicha, ervenavé, bled lilakové,

vykroužené. Stopky po odkvtu sehnuté. Listy srdité,

ohrouhlé, plitce 5— Tlaloné, dlouzenožené. Prut vt^
vitý, oblý, pipýitý, 1 st. zdélí. Tobolky s povrchem

hladkým. Na návsích, u cest všudy hojn. Cc. Zá. (Malva

neglecta, Wallr.) S. okrouhlolistý ; zajeí sléz
;

pána

boha koláky; syreky; palácky; pag-áky; pag-aice.

M. rotundifolia. L.

Plátky zdélí kalicha, vykroužené, bílé. Stopky po od-

kvtu sehnuté. Listy srdité, okrouhlé, piitce 5— 71alo-

né. Tobolky síkované. Jest jasnji zelený než pede-
šly', tlustší a dužnjší. S pedešlým, však ideji. Cn.

Zá. (Malva rotundifolia, Wallr.) S. severní.

M. borealis. Liljeblad.

6. Tobolky holé. Kvty veliké, 2 p. v prmru široké;

plátky hluboce vykroužené, ržové, na nehtu brvité. Ko-
enní listy srdit okrouhlé, lalonaté

;
prulní dlanit 5-

dílné, s 3klanými protisenými cípy, na líci s jednodu-

chými chlupy, na rubu hvzdnat chlupaté. Prut vztýený,

pímý, 2—4 st. vysoký, hvzdnat chlupatý. Na vý-

slunních pahorkách, v hlinovité pd. Cc. Srp. S. jíno-

listý. M. Alcea. L
Tobolky srstnaté. Kalíšek s. ušty árkovitými. Kvty

menší než pi pedešlém, s vní pížmovou. Dolejší listy

(27)
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ledvinité; hoejší hloubji a útleji mnohodílné; dípy

více zubaté, užší než u pedešlého, cárkovité. S pede-
šlým. S. pížmový. M, moschata, L.

583. Sida. Podslunenik.

Kalich Sklaný; kalíšek žádný. nlek mnoho dole

srostlých. Tobolky peslenaté. XVI. 5.

Prut tém jednoduchý, oblý, 2—5 st. zvýší, a jako

i celá rostlina, útlými, dlouhými, mkkými chlupy po-

krytý. Listy tém okrouhlosrdité, dlouze zakoníte,

dlouze apíkaté, zubaté, plsEnaté. Stopky jednotUvé, nad

prostedem kloubnaté, kratší než apík, úžlabní , Ikvté.

Kvty žluté, lupeny ufaté, obvejité, 2krát kalicha zdélí.

Kalich asnatý; ušty kopovit vejcité, zveliené; 15 er-
ných, uEatých, chlupatých, 2rohých, Ssemenných tobolek.

Okolo vesnic, v jižných Uhrích. n. Zá. (Abutílon Avi-

cennae, Mat.) P. dvoj rohy. S. Abutilon, L.

Tiliaceae. Lípovité.

584 Tilia. Lind, Lípa.

Kalich odpadavý, Slupenný; 5 plátkv se šupinou

na dolejšku, neb bez ní. Tyinky mnohé; semeník

5pouzdrý; tobolka pometáním Ipouzdrá, 1—2£e-

menná. nlka 1. Dolejší polovice stopky s liste-

nem srostlá. XIII. 1.

1. Listy po obou stranách holé, šikmo srdité, okrouhlé,

zubaté, na líci tmavjší, na rubu šedozelené. Rapíky holé.

Stopky úžlabní , dole s jazykovitým žlutavým listenem

až do polovice srostlé, s 5— 7 kvty v okolíku. Plod

kožnatý, útle plsfnatý, slab proužkovaný, nepatrn 5-

hranný, zobanitý. Plátky bledožluté. Laloky blizny ko-

nen vodorovn odstávavé. Strom až do 60 st. zvýší,

c. (Tilia microphylla Vent.) L. malolistá.

T. parvifoUa. Ehrh.

Listy aspo na rubu chlupaté, aneb jiné známky ne-

. shodné. 2.

3. Vrcholíky 6-i vícekvté. 3. ,

Vrcholíky 1— 3kvté. 4.

3. Vrcholík 6-vicekvtý. Listeny na stopkách až dolu pi-
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rostle. Plátky šupinou neb medníkem opatené ; šupiny

tém kalíšních lupenv zdélí. Tobolka zakulatlá, bez-

žebrá. Listy široce vejcité, dole nerovn srdité, dlouze

konité, pilované, tlusté, po kraji brvit pýité, ostatn

tém holé. Strom 60— 80 st. zvýší. V Americe p-
vodn, u nás v sadech a stromoadích. (T. americana. L.

T. candensis, Mich.) L. lysá. T. glabra. Vent.

Vrcholíky 9— SOkvté, ídké. Listeny 2—4 p. zdélí,

pýité. Plátky árkovite obdýlné, hluboce vykroužené;

šupiny trochu kratší než kalich. Tobolka vejit kulatá,

zvící hrachu, šedá, bezžebrá. Listy srdité, z mládí ak-

samitové, posiez holé, nkdy na mladých vtvích až do

1 st. zdélí. Strom 40— 60 st. zvýší. Pvodn v Americe.

(T. pubescens, Ait. ; T. caroliniana Milí.) L. ídkokvtá.
T. laxiflora. Mich.

4. Kvty medníky opatené; tylo plátkm podobné. Vrcho-

lík chudokvtý. apíky blovlasé. Listy do 5 p. zdélí,

5Yo zšíí, dlouze zubaté, nkdy tém lalonaté, srdité,

na dolejšku nestejné, na rubu bloplsfnaté. Mladší vtve
útlé, blovlasé. V Uhích, v Baraanské a Tolanské a

jižních stolicích. c. Srp. (T. rotundifolia, Vent. ; T. ar-

gentea Desf. ; Til. tomentosa, Moench.) L. bílá.

T. alba. W. KU.

Kvty bez medníkfiv. 5.

5. Tobolka nepatrn žebernatá, plsfnatá, kulatá, tvrdá. Ka-

lišní lupeny kopovité, po kraji bílé, plsfnaté. Stopka 1—
3kvtá, deiší než apík. apíky kratší než listy, hust

chlupaté. Listy krátce zakoníte, po kraji pilované; zuby

zakoníte, 5žilné ; na líci tmavozelené, na rubu na ži-

lách chlupaté. V echách. L. chlupatá. T. pilosa. Presl.

Tobolka vypuklá, 3— 5žebrá, tlustá, devnatá, krátce

špiatá, kulatá. Ušty bliznove, pímé, vztýené. Listeny

až dol po stopce sbíhavé. apíky útlé kosmaté, pak

lysé. Vrcholík 2—Skvtý. Listy zakoníte, oste pilované,

na líci tmavozelené, na žilách útle pýité, na rubu ja-

snjší a pýité. Kvte o 2— 3 nedle dív než L. malo-

listá. (T. pauciflora, Hayne ; T. cordifoliaBess.; T. platy-

phylla, Scop.; T. cordata, Milí. ; T, europaea fl.h.) L. slo-

vanská. T. grandifolia, Ekrh.

(27 *)
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Poznám. Lípa chlupatá podobá se L. malolisté, listy

má však vtší, na rubu na žilách chlupaté tobolky elip-

sovité, huaté, 5žebré ; listeny zdélí stopky aneb málo

kratší, medníky pod korunou. T. hirsuta. Sv. PresL

128. Aesculeae. Madalovité.

585. Aesculus. Rosskastanie. Madal.

Kalich zvonkovitý. Tyinek 7, s nitkami skrivenými,

vstoupavými. Koruna 5lupenná. Tobolka kožnatá,

ostnitá. VII. 1. Svinské kaštany ; divoký kaštan, ko-
ský kaštan.

Strom 60—80 si. zvýší. Listy vstícní, prstnat 7—5-

dílné, lístky obdýln klínovité, z úzkého dolejška hrub
zubaté. Kvty v hroznech konecních vztýených ; kalich

nestejn 6klaný, plátky píokrouhlé, tupé, pýité, bílé a

ržové. Tobolka Spouzdrá, Sklapená, pometáním 1 — 3-

pouzdrá. Kv. ii. M. obecný. A. Hippocastanum. L.

129. Acerineae. Javorovité.

586. Acer. Ahorn. Javor.

Kalich Sdílný. Koruna 5lupenná. Tyinek 8. Kvty
mnohomanželné. XXIII. 1. V II. 1.

1. Listy vejcit srdité, sotva trochu vrezané, nestejn

31aloné, po obou stranách hladké. Chocholíky vztýené.

Kvty blavé; nožniky ervené. Ke 15— 20 str. zvýší.

Na haliských a slovenských Tatrách. Kv. n. J. habro-

listý. A. tataricum. L.

Listy 51aloné. 2.

2. Kvty zelené, v dlouhých odvislých hroznech, které až

po listech picházejí. Plody s kídly rovnobžnými. Listy

na rubu šedozelené, na líci tmavozelené, s vrubované

zubatými cípy. Strom 30—60 st. zvýší, ano i mnohem

vyšší, hladkokorý. V lesích a horách. Kv. n". Klen,

kleka. A. Pseudo-Platamis. L.

Kvty v chocholíkách vztýených. 3.

3. Laloky listv oste špiatými zuby ozbrojené, listy

samy 3— 4 p. zdélí. Puky ve vejité, ervenohndé, plsf-

naté šupiny zaobalené. Koruny zelenožluté, plody s kídly
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vodorovn odstávavými. Strom vysoký, hladkokorý, s ve-
sele zeleným lupením. Dub. Kv. J. mlécnalý.

' A. platanoides. L.

Laloky listv nezubaté, aneb tup zubaté. 4.

4. Strom zvýší pedešlých. Listy mlce 51alone', tupé,

vykrajované, do 3 p. zdélí a zšírí, na rubu pýité, še-

dozelené, s chlupy blavými. apík 2—Sy^ p. zdélL

Kídla plodu vodorovn odstávavá. V Uhích, Chorvatsku.

J. ztupený. A. obtusatum. L.

Strom výšky stední, asto jen ke. Korá korkovitá,

kídlatá. Listy do 2 p. zdélí a zšíí, cípy celokrajné,

obdýlné, tupé, však asto hrub zubaté. Koruny žluto-

zelené. Kídla plodu árkovit obdýlná, tupá, vodorovn
rozevená. V plotech , v lesích, Kv. Babyka, erný
klen. A^ campestre. L,

Pozn. Píbuzný Javor rakouský : apíky delší, tém
plsfnaté, kvty vtší, kídla rozevená, laloky list dlou-

ze špiaté. S pedešlým v Uhích. A, austriacum. Tratí.

130. Sumachineae. Šknmpovité.

587. Rhus. Sumách. Skumpa.

Kvty riiznopohlavé. Kalich malý, 5 dílný, neodpa-
davý. Plátkv 5. Tyinek 5. Semeník 1 pouzdry.

nélky krátké 3, neb 3 blizny sedavé. V. 3. Škum-
pina.

Listy jednoduché, celokrajné, obvejité, lysé. Rapíky,

žebra a žíly list ervené. Kvty v latech s uitovitými li-

steny. Kalichy 3— 5klané. Koruna 3— 51upenná. Plody

polosrdité, holé, zelené, pak ernavé. Ke. 4—6 st.

zvýší. V Uhích. Kv. n. Š. Ruj. R. cotinus. L.

Listy lichospeené, 8— IQjamé, lístky kopovité, za-

koníte, pilované. apík srstnatý. Kvty ervenavé neb

žlutavé, mnohé, v pímý, hustý konení hrozen sesta-

vené. V Americe, u nás v zahradách. Cnc. S. ocetná.

R. Typkina. L,

131. Berberideae. Dístalovíté.

588. Berheris. Sauerdorn. Dístal.

Kalich Glupennýí koruna 61upenná; každý lupen

s 2 medními žlázkami. Plod vejitý, 1 pouzdry, 3—3-
semenný. VI. 1. Vanar, pivník, dišfal.
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Ke 4— 8 st, zvýší, trnitý. Lisly obvejcité, lysé, na

líci zelené, na rubu bledší, po kraji více mén pilované,

v chomáích. Sdílnými trny podepené. Kvty v odvislých

hroznech neb klasech. Kalich podepen 3 malými listeny.

Plátky žluté s pomeranovými žlázkami, Malvice eliptiné,

ervené. Korá i devo žluté. V plotech, zdivoelý. Kv.

n. D. obecný. £. vulgaris. L,

589, Epimedium. Sockenblume. Sladkomška,

Kalich odpadavý, élupenný. Plátky 4poddaté. Ty-
inky 4. nlka jedna. Tobolka 1 pouzdra, 21vlapená,

mnohosemenná. IV. 1.

Dolejší listy 2—Snásobn Setné, s obdýlnými, šikmo

srditými , trochu pilované brvitými , tuhými , lesklými

lístky. Stopky po 3, s 3 listeny. Kvty špinav tma-

voervenc. V Chorvatsku, v jižních Uhích. Dub. Kv. S.

horní. E. alpinum. L.

132. Ampelideae. Révovité.

590. Vitis. Weinstock. Réva.

Kalich 4zubý; koruna Slupenná^ 5 tyinek; 1 nlka,
Malvice 1 pouzdra, 2—4semenná. V. 1.

Ke pnivý. Listy dlouze apíkaté, okrouhlé, srdité,

3—5laloné, zmládí na rubu vlnaté. Ruiky vidlínaté.

Kvty žlutav zelené, vonné. Pstovaná v nczíslných

odrodech. R. vinná. V* mnifera. L.

133. Droseraceae. Rosnatkovité.

59i. Drosera, Sonnenthau. Rosnatka*

Kalich neodpadavý, hluboce Sdílný. Koruna 51u-

penná, vadnoucí, 5 tyinek, 3—5 nlek. Tobolka 1-

pouzdrá, 3—5klapená, mnohosemenná. V. 5.

1. Listy okrouhlé, koenní ržikovité, dužné, na líci a

po kraji brvité; na rubu lysé, 7žilné. Stvol bezlistý,

3—4 p. zvýší. Kvtní lupeny malé, bílé, jen na poled-

ním slunci rozevené. Blizny kyj ovité, nerozdlené. V ba-

žinách, rašeliniskách. c. Srp. R. okrouhlolistá, rosika,

slunení rosa, rosník. D. rotundifolia. Lin.

Listy obdýlné. 2.
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2. nlky 2klaiié neb vykroužené. Listy kopistovité, vej-

ité. apiky delší než listy. Stvol na dolejšku položený,

obloukem vstávavý, málo delší než listy. Na rašelinštích.

n. Srp. (Dr. longifolia, L.) R. vstoupavá.

D, intermedia. Dev.
Blizny kyjovité, nerozdlené. Listy cárkovit kopisCo-

vité. apiky sotva delší listv. Stvoly pímé, 2král zdélí

list. Tobolky obdýlné. V rašeliništích. c. (Dr. anglica,

Hiids.) S. dlouholistá. D. longifolia. Dev. et. Hayn.

184. Parnassieae. Tolijovité.

592. Parnassia. Herzblait. Tolije,

Kalich a koruna 5Iupenná, 5 brvitých, žlázovitých

šupin v korun. Tyinek 5. Tobolka 1 pouzdra, na

špici 4klapená. V. 4. Devaterník, samolístek.

Prut ponejvíc 1 listy, jednoduchý, vztýený, Ys— ^ ^^^'

zvýší, 1kvty. Nkolik apíkatých, srditých, korenních

listv. Plátky elipticné, pitloustlé, bílé, žilnaté, tupé. Na

vlhkých lukách, bažinách, železitých moálech. Srp. Zá.

T, bahní. P. palustris. L.

135. Cistineae. Cistovité.

593. Helianfhemum. Sonnenroschen. Devaterník,

Kalich ze 3 vtších a 2 menších lupenv složený.

Koruna 51upenná, odpadavá. Tyinek mnoho. nlka
1 neb žádná , bíizna hlavovitá. Tobolka Ipouzdrá,

Sklapená. XIIL 1.

1. Listy palistnaté. 2.

Listy bez palistv. 3.

2. Listy kopovité, po obou stranách kosmaté, tém plo-

ché. Rostlina tém kovitá, rozložená. Palisty delší ka-

licha. Stopky a kalichy kosmaté, zevnitní kališní lupe-

ny menší. Plátky žluté, celokrajné. Na Alpách. Cnc. Zá.

D. velekvtý. H. grandiflorum, Scop. •

Listy obdýlné, ovální, krátce chlupaté, na rubu tém
plstnaté, po kraji brvité a vyhrnuté, vstícní. Palisty ko-

povité. Pruty na dolejšku devnaté, vstoupavé, trochu

chlupaté. Klas konení, krátký, rozvláitý. Kvty jedno-
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stranné. Kališní lupeny s vyšiniilou špicí, mázdité, pro-
zracné, 3—5žilné. Stopky plodu sehnuté. Na výslunných

pahrbkách, v houštích. u. (Cistus Helianthemum.) D.

obecný. Roztocilka. H, vulgare. Gaertn.

3. Prut bylinný. Koen jednoroní. Listy obdýlné, chlupa-

té. Plátky celokrajné, žluté, s ervenou skvrnou na do-
lejšku. D. skvraitý. H. guttatum. Milí.

Prut trochu devnatý. 4.

4. Listy lízce cárkovité, po kraji drsné, brvité; jinak holé,

tvrdé, sedavé, stídavé. Stopky Ikvété; kvty malé, žluté,

úžlabní. Na suchých pahrbkách. n. D. úzkolistý.

H. Fumaiia. MUL
Listy vejíté neb kopovité. 5.

5. Listy rapíkaté, ploché, vejit obdýlné neb kopovité, na

líci zelené, s pitlaenými šttinami, na rubu šedoplsfnaté*

Prut dole položený, pídi dlouhý. Hrozny chudokvté,

pýité; kvty malé, zlatožluté; plátky obvejité, celo-

krajné, 4— 5. Kalich pýitý. nlka kolénkovitá. Na su-

chých pahrbkách. Kv. Cn. (Cislus canus, Dillen). D. douš-

kolistý. //. marifolium. Pers.

Listy obdýlné kopovité, tupé, tmavozelené, na líci více

než na rubu ovlášené. Prut ležící. Rapíky brvité. Kvty
konení v hroznech. Kalich více mén chlupatý ; koruny

žluté, pozdji pomeranové, celé neb vykroužené. Na Al-

pách. c. Srp. (Cistus oelandicus. Jacq.) D. horní.

H. alspestre. Rchb.

Píbuzný Devaterník vininí : listy vejit obdýlné, na

rubu blošedé, vstícní. Na výslunných pahrbkách.

H, Tineale, Pers.

136. Violarieae. Violkovité.

594. Viola. Veilchen. Vialka.

Kališní lupeny ze zadu v pívsek prodloužené. Do-
lejší korunní lupen ostružnatý. Tyinky ve válec

spojené, nesrostlé. Tobolka Ipouzdrá, 3klapená.
XIX. 6. V. 1. Fialka.

1. Stopky z koene; žádný prut, aneb jen plazivé výhonky.

Kališní lupeny tupé. 2.

Pruty vtvité, neplazivé; kvty úžlabní. Kališní lu-

peny obyejn špiaté. 5.
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2. Listy více mén chlupaté. Blizna háckovitá. 3.

Listy holé. Blizna tupá, ufatá. 4.

3. Koen vtvitý, bez výhonkv. Rostlina chlupatá. Listy

3hrann vejité, srdité, na rubu krátkovlasé, pozdji

veliké, zvlášt v stínu; apiky do 1 st. zdélí. Plátky

vykroužené, bled modro lilakové. Roh krátký, homolitý. Na
suchých místech, hrázích, v plotech. Dub. Kv. V. srsfnatá.

V. Iiirta. L,

Koen výhoncivý, plazivý. Rostlina pýritá. Listy okrou-

hlé a vejcit okrouhlé, nejprvnjší srdit ledvinité, py-
rite. Plátky tmavomodré, fialové , hoejší zaokrouhlené,

vonné. Roh válcovitý, na špici do vnit zahnutý. V plo-

tech, zahradách, B. Kv. V. vonná. V. odorata. L.

4. Listy srdité, do špice vybíhavé, však na špici tupé,

Shrann obdýlné, kopisfovilé. Rapík kídlatý. Palisty do
póly s apíkem srostlé. Stopky 2— 4 p. zdélí. Plátky

nachomodré, oba prostední na dolejšku nr.iškovité. V le-

sních bažinách. Dub. Kv. V. bažinná. V. uliginosa. Schrad,

Listy ledvinité, velmi tupé, okrouhlé, srdité. Palisty

vejcité, žláznat pilované. Kališní lupeny tupé. Plátky

piokrouhlé, bledé, lilakové, s tmavšími žilkami. Na ba-

žinných lukách. Dub. Kv. V. bahní. V. palustris. L.

5. Kvty modré. 6.

Kvty žluté. 13,

6. Kvty korunní s koene, bezkorunní z prutu. Koruny

lilakové, vonné. Palisty kopovit špiaté, celokrajné, ho-

ejší po kraji brvité. Kališní lupeny špiaté. Listy ble-

dozelené, pi rozvinu kornoutkovit stoené ; okrouhlé,

ledvinité srdité, s krátkou tiípou špicí. Prut radou chlu-

pv opatený. V kypré, úrodné pd ; v lesích. B. Dub.

V. divná. V. mirabilis. L.

Žádné kvty z koene, všecky z prutu. 7.

7. Pruty pímo neb šikmo vztýené. 8,

Pruty položené a vstávavé. 11.

8. Listy okrouhlé, hluboce srdité, útlovlasé, zídka holé,

šedozelenavé, na rubu obyejn olovíte neb ernav na-

bhlé. Pruty trsnaté, jednoduché, šikmo vztýené. Pa-

listy vejit, obdýlné, hebenit pilované. Kališní lu-

peny špiaté, na dolejšku celé. Koruna lilakové. Ostruha

28
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ili roh válcovitý. Tobolka špiatá, pýritá. V rídké^

písené zemi, v borech. Dub. V. písená.

V. arenaria. DC.
Listy obdýlné. 9.

9. Roh krátký. Plátky okrouhle vejité, mlékobílé^ trocha

do modra neb lilákova Palisly árkovité neb kopovité,

ozubené' neb nepravidelné pilované. Listy jazykovité neb

obdýln kopovité, s krojem rovným, pímým, na dolejŠku:

uaté a v apík sbíhavé. Hapík slab kídlatý. Pruty vztý-

ené, obyejn hust trsnaté. Na mokrých a bažinných-

lukách. Kv. (Viola lactea, Sm. Viola slagnina, Kit.) V.

broskvolistá. V. persicifolia. Rupp.

Roh homoiovilý. 10.

10. Palisty kopovité špiaté, útle pilované, bylinné. Listy

vejité neb tíhrann obdýlné, trochu srdité, v slab kí-
dlatý apík trochu sbíhavé, po kraji maliko oblounaté.

Prut pímo vztýený, trsuatý. Plátky obdýlné ; roh homo-
lovitý

i
tobolka tupá ; kvty veliké, dív mlékobílé, potom

bledolilákové. Na vlhkých úrodných lukách. Kv. V. Ruppova.

V. Ruppii. Allion.

a. humilis. Prut '/g st. zvýší, šikmo vztýený, zhlí-

ženými listy a palisty hust posetý
;

palisty veliké ; listy

srdit obdýlné, pilované. V lesních bažinách. Kv. n.
V. chlumní. (V. pratensis a, /i. Wimm.)

V, montana. W, Gr.

/9. elatior. Prut 1 st. zdélí, vztýený, s listy vzdá-

lenými. (Viola Ruppii Rchbch.) V. hájní. V. nemoralis. Kúíz.

Palisty listovité, široce kopovité, hrub pilované, k
vrchu nerozdlené, delší než apík. Listy obdýln kopo-
vité, na dolejšku ufaté, aneb klínovit v apík sbíhavé,

s krajem pímým; apík šírokídlý. Prut vztýený, tuhý.

Koruny veliké, lilákové
;

plátky obdýlné; kališní lupeny

špiaté. Na úrodných, trochu suchých lukách. Kv. n. V.

zvýšená. V. elatior. Clus,

a. pratensis; 3— 6 p. zvýší, holi; listy k obma kon-
cm soužené, na dolejšku klínovit sbíhavé. (V. lactea

Fries.). V. pratensis. Roch.

p. dumetorum
; Vg— 1 st. zvýší, pýitá. Listy tupé,

aneb mlce srdité. (V. elatior, Wim. V. persicifolia,

Rbch.)
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11. Roh trochu smátknutý, skrácený, nebarvitý, blavý.
Plátky vejité, lazurov modré. Kališní lupeny špiaté.

Tobolka tupá. Palisty polovejité neb obdýln kopovité,

bylinné, pilované neb brvit pilované, krátké. Listy srd-

it vejité, s krajem oblounatým, obyejné na líci les-

klé, tmavozelené. Prut dole položený, pak vstoupavý,

1— 12 pal. zvýší. Na lesních prostorách. Dub. n. V.

psí; podléštka. V. canina. L.

a. acaulis, FI. sil. nízká, bezvtvá, asto popelav neb
erven zelená.

/S. ericelorum, Schrad. vtvitá, dole položená, nízká,

lesklolistá.

7. lucorum, Rbch. vtvitá, vstoupav vztýená, s jasn
zelenými listy a vtšími palisty.

Roh válcovitý. Prut vstoupavý, nahoe vtvitý. 12.

12. Kališní lapeny na dolejšku kusé. Lupeny obdýlné, za-

okrouhlené, širší než u následující, i samy kvty vtší,

více do modra než fialová. Roh válcovitý, asto blavý.
Palisty kopovité, mázdité, v útlé tepení rozeklané, kratší,

než rapíky. Listy tém okrouhlé, srdit ledvinité, hlou-

bji vrubované, a zelenjší než u následující. Prut vstou-

pavý. Mezi houštím a kovím. Dsb. Kv. (D. silvestris

j^. macrantha, Wim. V. silvestris ^. Koch) V. Riviaová.

V, Rimniaiia. Rbch.

Kališní lupeny na dolejšku špiaté. Plátky vejit ob-
dýlné, fialové do ervena. Roh válcovitý, prodloužený.

Tobolka špiatá. Palisty kopovité, mázdité, brvit pilo-

vané, kratší než apíky. Listy piokrouhlé, ke špici užší,

na dolejšku hluboce srdité. V lesní pfld; Dub. Kv., o

10 dni dív než pedešlá. V. canina /9. silvatica, Fries.)

V. esní. V. silvestris. Lam.

13. Listy ledvinité, okrouhlé, jemné, živ zelené, vrubované.

Prut 21istý, 1—2kvtý. Palisty ovální, celokrajné. Kališní

lupeny špiaté. Koruny ist žluté, s hndými árkami.

Blizna plochá. Na vlhkých, pramenitých, kamenitých le-

sních prostorách. Kv. n. V. dvojkvtá. V. biflora. L,

Listy vejité neb obdýlné. Palisty obyejn protí-

sené. 14.

14 Palisty kopovité, celokrajné. Koenní listy vejité, vru-

bované, apíkaté. Prut krátký, vztýený, 3 branný, pru-
28*
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hovaný, 1 kvty. Roh šídlovitý, modrý, tém plátkv
zdélí, Kvty velmi veiiké, nachýlené, žluté, Na koru-

lánských Alpách, Tatrách. c, Zoysová. V. Zoysii. Wulfen.
Palisty protisecné. 15.

15. Palisty prstnat rozdlené: cípy cárkovité, tém stejn

veliké. Listy vrubované, brvité ; dolejší srdit vejité.

Prut Shranný, prostý, vztýený, '/g— 1 st. zdélí. Stopky

3krát delší než listy. Kvty veliké, žluté, nkdy i fia-

lov skvrnité. Roh krátký. Koen vtvitý, plazivý. Na
horních lukách, Krkonoších, Tatrách. n. c. V. žlutá.

V. lutea. Sm.
Palisty nikoli prstnaté. 16.

16. Palisty lýrovil protisecné, poslední cíp prodloužený,

listovitý. Listy vrubované, dolejší srdit vejcité, pio-
krouhlé, hoejší vejcité. Prut hranatý, rozkladitý. Koruna

hned menší, hned 2krát vtší kalicha, bložlutá, sírožlutá^

zlatožlutá, tmav fialové brvítá, aneb íialová se žlutými

pruhy. Kališní píiístky tupé, trochu zubaté neb vykrou-

žené. Pi plotech, v štpnicích, na rolích. Kv. Zá. (V.

arvensis, Murray). Violka trojice ; Maceška : Sirotky.

V. tricolor. L.

Palisty protisecné. 17.

17. Prut slabý, Shranný. Listy vejcité, zubaté; dolejší té-m okrouhlé. Roh 2krát zdélí kalicha, však kratší plát-

kiv, dlouze špiatý. Kvt velmi veliký, žlutý
;

plátky

vejité. Na Krkonoších, Alpách rakouských. c. Srp. (V.

calcarata, Haenke). V. velekvtá. V. grandiflora. L.

Prut vztýený, 4hranný. Dolejší listy vejité, tupé,

hrub vrubované, hoejší kopovité, vrubované zubaté,

Palisty protisecné, stední cíp kopovitý. Koruna 2krát

zvící kalicha, sírožlutá •, dolejší lupen zlatožlutý, ern
pruhovaný. Na skalách : v Cechách, Halii, na Tatrách,

Kv. (Viola lutea, Bess.) V. skalní. V. saxatilis. Schmidt,

137. Polygaleáe. Vítodovité.

595. Polygala. Kreutzblume. Vítod.

Kalich 5 -4iupennÝ, 2 vnitní lupeny kídlo vité.

Koruna nepravidelná ; dolejší lupen kýlnatý s hrebe-
nitým lalokem. Tyinek obyejn 8. nlka 1, zídka
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H. Tobolka plochá, 2pouzdrá, 2seinenná. XVII. 2.

Mlénice; Torbice.

1. Koruna s pívškem šttcovilým ; 3 menší kališní

lupeny te'm stejné. Kvt modrý, bílý neb ervený. 2.

Koruna bez prívskv, veliká, bledožlutá, krátce sto-

pená. Kalich bílý, zadní lupen vtší. Stopky konení
a lížlabiní, nejvíce 2kvte'. Listy obdýln kopovité, spi-,

até, kožnaté, vždy zelené. Ke malý. V horách na stin-

. ných skalách; v Rakousích, Cechách, Uhích. Dub. Cn.

V. dvojkvtý. P, Chamaebuxus. L.

2. Kvty v hroznech asi 5kvtých. Pruty velmi vtvité,

položené. Na rašelinných lukách. (P. serpillacea, Weihe).

V. douškolistý. P. depressa. Wender.

Hrozny konení, mnohokvté. 3.

3. Kvty vždy jasn nachoervené, ržové (jako i stopky),

*/2 p. dlouhé. Kališní lupeny mnohožebré, tupé, útle špi-

até, kratší než koruna ; kídla eliptiná, 3žilná. Stopka

v as kvtu 3— 4krát delši semeníka. Listy árkovit
kopovité. Prut tém vztýený, trochu vtvitý. Na su-

chých pahrbkách, v Rakousích, Uhích. Kv. c. V. vtší.

P. major. Jacq.

Barva kvtu mnivá, modrá, bílá, nachová. 4.

4. Listeny ped rozvitím kvtu pesahují špici klasu v zp-
sobu malého chochole. Hrozny konení mnohokvété;

boní žilky kídel vtvit žilkované a na konci píním
žebrem spojené. Kalich a koruna azurová neb nachoer-
vená, ídce blavá. Koenní listy eliptiné. Prut nejvíc jen

dole vstoupavý, pak vztýený. Na suchých lukách. V lét

a v jeseni. V, uprinatý. P. comosa. Schk,

Listeny kratší než kvtní puky. 5.

5. Boní žíly kídel píními žebry se stední žilou spo-

jené. Kídla a koruny lazurové, mlékobílé, zídka lilo-'

nachové neb ržové; kídla posléz sezelenají. Listy íár-

kovit kopovité, asto jednostranné; koenní eliptiné.

Pruty trsnatc, však nikoli ržikovité, šikmé neb dolejškem

položené,
'/s

^tr. zdélí. Tobolka vejitá, vykroužená,

dole v krátkou nožku soužená. S pedešlým. V. pospolitý.

P, vulgaris, L.

«. major (Pol. vulgaris Rbch. Kidélka tobolky zšíí,

a maliko delší než ona.
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/?. oxyptcra. Hbch. Kidélka mnohem užší než tobolka.

y. alpestris. Nižší, listy kratší a širší, hrozny krátké,

husté.

Boní žíly kídel rozvtvené, však pínými žebry se

stední žilou nahoe nespojené. Semeník v cas kvtu ledva

stopecný. Kvty menší, tmavomodré, mlékomodré, mlé-

kobílé. Koenní listy obvejité, vtší, ržickovité. Prut

nižší jak u pedešlého. Na vlhkých lukách. Kv. c. V.

hoký. P. amara. L.

a. geRuina Jacq. Kvty vtší, tmavomodré ; kidélka

bu užší než dosplá tobolka, aneb tak široká jak ona.

/?. alpestris Rbch. Nižší ; hoejší listy elipticné, do-

lejší nkdy ržickovité.

)'. parvifiora, austriaca Rbch., uliginosa Rbch. Kvty
2krát tnenší.

138. Resedaceae. Rezedovité.

596. Reseda. Resede. Rezedka.

Kalich S-Bdílný. Tyinek 10—24. nélky 3-6.
Tobolka 3— 5hranná, Ipouzdrá, nmohosemenná. XI.

3. Rýt.

1. Kalich 4dílný; koruna 41upenná *, lupeny bled žluté,

nestejné. Listy kopovilé, celokrajué, na dolejšku po každé

stran zubem opatené, jasn zelené, lesklé. Prut vztý-

ený, pímý, vtvitý, árkovaný, 1— 3 st. zvýší, lysý.

Tyinek 20— 24. Tobolka Cbranná, zakulatlá. U cest,

pi zdech. Cc. Zá. R. obecná. R. luteola. L.

Kalich 6dílný. 2.

2. Dolejší listy 2krát prolisené, hoejší Sklané, koenní
astji jednoduché. Plátky žlutobílé, vrubované brvité, na

hbet pívsky opatené. Medník tepenitý. Tobolka

Shranná; tyinek 18. Prut píoblý, árkovaný, vstoupavý,

rozestený, 1— 1 Y„ st. zvýší. Na suchých prostorách,

w cest. Cn. Zá. R. žlutá. R. lutea. L.

Listy z ásti celé, z ásti Slaloné. 3.

3. Kvty žluté, vonné; plátkv 6. Kalich 6dílný; ušty

árkovité, tupé, bezžilné. Tyinek obyejn 19. Stopky

2krát delší kalicha. Listy stídavé, obdýln neb árkovit
kopovité, tupé neb piostré, vykrajované, brvité. Prut
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pímý neb vstávávý, '/^— ^ ^^^- zdélí, hranatý, dole na

hranách srslnatý, od dolejška vlevnatý. Pvodn v Africe;

u nás v zahradách, sama se vyšívající. R. vonná ; rezedka

zahradní. R. odorata. L.

Kvcty bíle'. 4.

4. Kalichy velmi veliké. Plátky bíle*, vonné', te'mr okrouhlé,

malé, zubat >ykroužené, hoejší 2rohé. Prašníky erve-
navé. Tobolka nadmutá, 6hranná , svislá. Listy holé,'

2 ásti úzce obvejcité, z ásti laloité. Na polích, v již-

ních Rakousích; c, Zá. R. malá. R, Phyteuma.

Kalich kratší než koruna; cípy cárkovité. Plátky bílé;

2 dolejší 3dílné , 2 stední 2dílné , dolejší cárkovité.

Prašníky bledé. Semeník ledva delší kalicha. Žádná nlka.
Kvty v dlouhém vztýeném hroznu. Dolejší listy kopovité,

celé, na rubu ostré; hoejší 31aloné. Prut 1 st. zvýší,

vslávavý neb vztýený, na hoe vtvitý, drsný. ISa písi-

nách, v Uhích. Cn. Srp. R. stedozemní.

R. medUerranea,

139. Fumariaceae. Dýmni vkovité.

597, Corydalis. Lerchensporn. Dymnicka.

Koruna 4lupennii ; hoejší lupen ostrožnatý. Ty-
inky 2brairé, Šešulka sllacHá, 2klapcná, pukavá,

mnohosemenná. XVII. 1. Podražec: Sinetaník.

1. Prut velmi vtvitý. Kvty žluté, neb žlutobílé. 2.

Prut jednoduchý, nanejvýš nad koenem 2vlvý. 3.

2. Prut úponivými apíky šplehavý. V houštích, lesích. D.

vidlinalá. C, claviculata. Dest.

Prut nešplchavý, rozložený. Listeny kratší než stopeky.

Semena lesklá. Na zdech. D. žlutá, C. lutea. DC.

Prut rozložený, oste hranatý. Listy pnilní 2krát 3etné

;

cípy vejité, laloité. Kvty bílé do žlula, s rohem šídlo-

vitým. Hrozen chudokvtý. Listeny velmi malé, šídlovité.

Šešulky cárkovité, 4hranné, delší než stopky. Obyejn
jen 2 prašníky. Na kamenitých suchých pahrbcích, v Uhích,

Halii. On. c. 1). bílá. C. capnoides. L.

3. Listeny až do prosted prstnat vezane. Hrozen 6—8-

kvlý. Kvly ervené neb blavé; roh ztloustlý, tém
pímý. Stopky zdélí tobolky. Prut jednoduchý, pímý.
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pod nejdolejším listem šupinou podepený. Listy 3—4,
apíkate', 2— Ssecne'. V houštích. B. Dub. (Corydalis

solida Smith,, Corydalis Halleri, W. et Gr. Fumaria bul-

bosa. y. L. Fumaria solida Ehrh., Corydalis bulbosa DC.)

D. prstnatá. C. digitata. Pers.

Listy nerozdlené'. 4.

4. Hrozen 10— 20kvtý, hlízy duté', prut dole bez šu-

piny. 5.

Hrozen 2— Skvtý. Kvty ervené. Roh pímý, homo-
litý. Koenní listy chybící. Prut 4—5 p. zvýší, pímý,
jednoduchý, 21istý, 2klan vtvitý, pod vtvemi šupinou

opatený. Hlízy celistvé. V lesích. B. Dub. (Fumaria

, bulbosa /9. L., Fumaria fabacea Retz., Fumaria intermedia,

Ehrh.) D. pevná. C. fabacea. Pers»

5. Kvt bílý, hoejší a dolejší plátky na špici klenuté,

ne kýlnaté, roli zkivený, sehnutý, sotva delší než stop-

ka, na špici vykroužený, na dolejšku po obou stranách

vtlaený. Prut jednoduchý, listy 2krát Setné, lístky ob-

dýlné, trochu špiaté. Hrozen konení, vonný. V lesích,

s následující, však ideji. B. Dub. D. blokvtá.
C. albiflora. Kit.

Kvt ervený, nkdy bložlutý, plátky na špici kýlnaté,

roh 2krát zdélí stopky, tém vodorovný, pioblý, pímý,
jen na špici skivený, nevykroužený. Prut jednoduchý,

1 st. zvýší, 2listý, listy 2krát 3etné, tupými cípy ve-
zané, koenní asto chybící. Hrozen konení, blavý-Ii, vonný,

pak-li ervený, nevonný. Rostlina holá jako i pedešlá,

trochu šedozelená. V lesích. B. Dub. (Fumaria bulbosa^

«. L., Fumaria cava, Milí., Corydalis tuberosa DC.) D. dutá.

C. cava. Schweigg. et Koerte.

598. Fumaria. Erdraiích. Rontika.

Kalich, koruna a tyinky, jako u pedešlé. Seme-
ník vejitý neb kulatý, nepukavý, Isemenný. XVIL
1. Polní routa, zemdým.

1. Kališní lupeny polozdélí koruny. Koruna jasnžlutá,

asto na hbet a na špici tmavoervená. Plody kulaté,

tupé, stopky asto vyvrácené. Rapíky asto v úponky

vybíhavé. Dípy listv obdýln vejité. Prut pnivý. Na

plotech. R. pnivá. F. capreolata. L.
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Kališní lupeny kratší než do póly koruny. 2.

2. Kališní lupeny koruny zšíí, však kratší než tato, kro-

m ostrohy. Piod kulatý, špiatý. Kvty bílé, na špici

ervené. Listy velmi složené, dípy žlábkovité. Prut roz-

ložený, hrozny ídké. Na rolích. R. malokvtá.

F. parviflora. Lam.
Kališní lupeny užší než koruna. 3.

3. Kališní lupeny 3krát kratší než koruna, širší než stopka.

Koruny ržové, na špici nachové, 2—Sárek zdélí. Klas

prodloužený, ídký. Tobolky pikulatlé , však pímo
širší, na vrchu jako pšeniné zrno mlce vydlené. Listy

šedozelené , 2krát protisené , cípy árkovit obdýlné.

Prut hned vztýený, hned položený, 1 st. zvýší. Na ro-

lích v let. R. pospolitá. F. officinalis. L.

Kališní lupeny 6krát kratší než koruna, užší než stop-

ka. Koruny bledší, asto pletní neb bloervené. Klas

neb hrozen krátký. Tobolky kulaté, slab vtlaené s ma-
likou špicí. Listy velmi složené, cípy árkovité. Prut

pímý. Rostlina pedešlé podobná, obyejn menší, útlejší,

šedozelená. S pedešlou. R. bledokvtá.

F. Vaillantii. Loisel,

140. Papaveraceae. Makovité.

599. Chelidonium. Schóllhraut. Lastomník.

Kalich 21upenný. Koruna 41upenná. Sešulka 2kla-

pená, 1 pouzdra. Tyinek mnoho. nlka 1 dvojla-

loná. XIII. 1. Celidana; Celigana; nebeský dar; Kr-
vavník.

Listy protisené, lístky trochu lalonaté, laloky pi-
okrouhlé, chobotnat zubaté. Prut 2— 3 st. zvýší, vztý-

ený, roztroušen chlupatý, šedomode ojínný. Kvty
v okolících, koruny žluté, kalich trochu chlupatý, žluta-

vý, lusk nadmutý. Ve vzdlávané pd. Kv. Srp. V,

vtší, Ch. majus. L.

Listy speen sené, lístky dípnaté, dípy árkovité,

oste špiaté. Kvty okolinaté, vtší, lupeny pilované,

žlutjší, lusk tenší. V Uhích okolo Ptikostel. V. díp-

nalý. Ch. laciniatum. L.
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600. Glaucium. Hornmohn. Ilikotaiec.

Kalich 2-, koruna 4lupenná. Tyinek mnoho. To-
bolka šešulitá, 2klapená, 2pouzdrá. XIII. 1.

Hoejší listy srdité , objímavé. Plod bradavinatý

,

drsný, šešulitý, trochu skrivený, tém 1 st. zdélí. Lu-

peny vehké, okrouhlé, žluté, tupé, celé, na nehtu erno-
hndé. Kališní lupeny vejité, sivé, mkkoostnité. Tyi-
nek pes 60. Prut pímý, 1 — ly^ st. zvýší, lysý, sivý,

málo vtvitý. V Bakousich. Dub. c. (Chelidonium glau-

cium, L.) R. žlutý. C. luteum. Scop.

Hoejší listy sedlé, neobjímavé. Lusk šttinatý. Lupe-

ny bledošarlátové, na dolejsku tmavocervené. Prut hác-

kovitý. Na píscinách, rolích, v Uhích, echách. Cn. c.
(Gl. phoeniceum. Sm.) R. Šarlatový.

G. cornicnlatum. Curtis,

601. Papaver. Mohn. Mák.

Plod makovice 1 pouzdra, kulatá neb obdýlná, pod
bliznou dírkami pukavá. Blizna sedlá, terovitá, paprs-
kovitá. Tyinky mnohé. Kalich 21upenný, odpadavý.
Koruna 4lupenná. XIIL 1.

1. Makovice háckovitá neb šttinatá. 2.

Makovice lysá. 5.

Prut listnatý. 3.

Stvol bezli&lý. 4.

8. Malvice kyjovitá, obdýlná, tém 5hranná, se vztýe-
nými šttinami. Lupeny šarlatocrvené, opak vejité, na

dolejsku ern skvrnité. Listy dvojprotisené, s árkovit
kopovítými dípy. Prut ^/^— 1 Y^ st. zdéh', jednotlivý,

jednoduchý, chudokvtý, v písité pd. Tyinky k vrcha

rozšíené. Mezi osením, na rolích. Kv. c. M. rolní.

P. Argemone. L.

Makovice piokrouhlá, brázdná, tlustá, s odstávavými

šttinami. Blizna 6— 8 paprsená. Kalich žluté šttinatý,

Listy Sdílné, protisené, s árkovitými , osinatými cípy,

Vtve 1 kvte. Prut tenký, vtvitý, s pitlaenými štti-

nami. Na poli, v Uhích. n. c. M. zvrhlý.

P. hybridem. L.

4. Listy chlupaté, 2speené, lístky 2— Sklané i celé, še-

dozelené, po obou stranách blovlasé, listy koenni na
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dlouhých nachových rapikách. Slvol Ikrtý, hákovaný,
vztýený, Va""^ ^^^' zvýší. Kvt veliký, snhobílý, lu-

peny napodýl svraštlé. Makovice opak vejitá, neb ra-

dji obdýlná. Blina 4— 6klaná. Na nízkých holech,

Y Rakousích. c. Zá. M. Burserv. P. Burseri. Crantt.

Listy holé, hladké, 5fapeené, lístky Sklané, cípy stej-

n široké, špiaté, 20— 30 hákovaných, Ikvétých, polo-

žených stvolv z koene. Kvt žlutý. Na nejvyšších ko-
rutanských Alpách. n. M. horní. P. alpinum,

5. Rostlina lysá. 6.

Rostlina chlupatá. 7,

6 Makovice pod bliznou « dírkami zavenými ; semena

bílá. Vtší ve všech istkách než následující. M. bílý.

P. officinale. Gm. fl. bad.

Makovice s dírkami otevenými, tém kulatá, s bliz-

nou 8- i vícepramennou. Semena erná, ledvinitá, sífko-

vaná. Nitky k vrchu tlustší. Listy objímavé, vezan zu-

baté. Prut jediný, pímý, 2— 3 st. zvýší, málovtvý,

ojínný. Domovem v jižních krajinách, u nás pstovaný.

Cn. Srp. (Pap. somniferum luridum. Roch.) M. snodárný.

P. somniferum. L.

€1. Divoký mák, málokvtý, kalichy a stopky šttinaté,

zuby listní v šttinu vybíhavé. Od toho pochodí náš

vzdlávaný mák zahradní.

/?. erný mák, tobolky zakulatlejší, pod bliznou pukavé;

semena šerá neb ernavá, lupeny lilakové, bled er-
vené, se skvrnou tmavofialovou. P, nigrm^

y. Mák bílý. Tobolka vejitá, nepukavá. Semena a lupeny

bílé. Viz Papaver officinale, Gm. Papaver olbtim.

d. Mák plný. Lupeny trepenité rozliných barev. V za-

hradách. (P. s. fl. pl.)

7. Makovice opak vejitá, dole zaokrouhlená, mode ojí-

nná. Blizna 7— 14 klaná. Lupeny tém okrouhlé, šar-

laloervené, dole ern plámité, bez nehífi. Tyinky ší-

dlovité. Listy protisen vezané neb pilované. Prut 1—

3

st. zvýší, s odstávavými šttinami. Mezi obilím. Kv. c.
M. vlí, slepý mák, pleskanec

,
pakavec, kohoutky.

P. Rhoeas. L.

Makovice kyjovitá, dole soužená. Blizna 6—7paprse-

ná. Lupeny s krátkým nehtem, bled šarlatové neb žlu-
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tobílé, na dolejšku ern skvrnité. Tyinky šídlovité,

, Listy dvojprotisené, s cípy vzdálen zubatými. Prut 1—

3

st. zvýší, nahoe vtvitý, odstávav šttitý. Na pisci-
v

t>ch rhorech, ideji. Cn. M. pochybný. P. dubium. L.

Poznám. Mák velekvtý. Prut 2— 2^2 st. zvýší, je-

dnokvtý, a jako i listy a kalich šttinat drsný. Listy

speen dlené, cípy obdýlné. hrub pilované. Blizna

12— 15klaná. Tobolka lysá, zakulatlá. Kvty 4—9 p.

v prmru mající, ohniv ervené. Domovem v Asii, u

nás v zahradách tu i tam. P, orientale. Liti,

141. PaeoDiaceae. Pivokovité.
v

602. Cimic'fuga. Wanzenkraut. Plosticnik.

Kalich a koruna 4— 51upeniiá. Kalich stálý. Plod

ze 2—5 mošniek neb mchýk složený, tyto puka-
vé. Rostlina rznopohlavá. XIIL 4.

Prut nkdy i 6 st. zvýší, oblý, pýitý, vtvitý. Do-
lejší listy 1—2trojité, dlouze nožené. Lat klasatý, ko-

není. Stopky pýité, stopeky Ikvté. Kalich 41upenný;

koruna 41upenná; samicí kvt mnoholupenný. Kvty b-
lavé. Na Tatrách, v hájích, v lesích. Srp. Zá. P. smrdutý.

C. foetida. L.

603. Actaea. Christophskraut. Samorosiltk.

Kalich odpadavý. Koruna 4—olupenná. Malvice

mnohosemenná. XIIL 1. Beraní rožky; ernína;
Vranec.

Hrozen vejitý. Kvty bílé; lupeny odpadavé, ár-
kovit obdýlné. Kahch odpadavý, lupeny okrouhlé, tupé.

Malvice lesklá, erná, mnohosemenná; semena pookrouhlá.

Listy 2krát troj etné; lístky vezan pilované. Prut vztý-

ený, 2— 3 st. zvýší, na dolejšku mázdrovitými pošvami

otoený, s jedním koenním listem a nkolika prutními.

V lesích ; Kv. n. S. klasatý. A. spicata. L.

604, Paeonia. Pfingsrose. Pivoka.

Kahch trvalý, 51upenný, lupen nestejných, okrou-

hlých. Koruna 5 (nkdy 6—10)lupenná; lupeny okrou-
hlé, stejné. Tyinek mnoho. Semeník ze 2— 5 více-

semenných tobolek složený. XUL 2.
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Listy 2krát Selné; lístky nahé, lysé, vejcité, celo-

krajné. Tobolky plstnaté , zpt vyvrácené, od dola se-

hnuté a skivené. Koíenní nifovité, nikoli hlíznalé. V Illyr-

sku. P. celá. P. corallina. Retx,.

Listy 2— 3krát 3cetné; lístky kopovité neb obdýlné,

lysé neb málo pýité. Zralé tobolky vztýené, maliko
odstávavé, nad prostredem podhnuté, na špici zakivené,

plsfnaté. Semena vejitá, ervená, pak erná, lesklá. Ko-
runy veliké, 81upenné (též i plné); lupeny piokrouhlé,

nachokrvavé, nestejn vykrajované. Prut pímý, 1 — 2 str.

zvýší, tuhý, oblý, lysý, listnatý. Koen hlíznatý. V Uhrích,

na horách, v Korutansku; u nás v zahradách. Kv. n.
F. lékaská. P. officinalis. L.

Poznám. Pivoka cizí: listy 3etné; lístky žlábkovité

prohnuté, 2— Slsiloné, nelesklé, na líci sivé, na rubu

šedivé. Tobolky plsfnaté, více odstávavé, skivené. Kvt
karmazínový, neplný. V jižní Evrop ; u nás v zahradách.

P. peregrina. Milí.

Ranunculaceae. Pryskyníkovité.

605. Aconitum. Eisenhuí. Omj.

Kalich Slupenný, barvitý; hoejší lupen na zpsoh
lebky klenutý; 2 poboní kídlovil okrouhlé; 2 do-
lejší obdýlné. Koruna 5lupenná, 2 hoejší kápovité,

pod lebkou skryté. Tyinek mnoho. Tobolky 3—5,

válcovité, nesrostié, mnohosemenné. XIIL 3.

1. Kvty bložluté. 2.

Kvty modré, neb do blá padající. Lebka ješt je-

dnou tak vysoká jak široká. 3.

2. Ostroha nifovitá, zavitá ; medníky vztýené ; lebka ho-

molitá, dlouze protažená, 3krát delší než širší, trochu

pýitá. Tobolky 3 ; semena tupá, 3hranná, s kýlem ostrým,

na vše strany svraštle asnaté. Kalich sírožlutý. Listy

obvodem okrouhloledvinité, pes polovici dlanité, 5—7-

dílné, s klínovitými, 3klanými, obdýlnými cípy, pýité.

Klas jednoduchý, hustý. Prut pímý, ^ — ^^/^ st. vy-

soký, oblý, hladký, pýitý, nkdy témer lysý. V chlum-

ních lesích, c. Srp. (Aconitum Vulparia, Rbch ) O. psí-

mor; vlímor. A, Lycoctonum. L,
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Ostroha háékovit vyvrácená. Lebka homolitá, za-

okrouhlená, nad koncem ku pedu vtlaená; poboné
lapeny piokronhlé, rohaté', u vnit a po kraji chlupaté.

Tobolek 5 pýitých. Listy 5— 7lalocné; cípy árkovité,

špiaté. Hrozen ninohokvtý. Stopka, stopeky, kvty a

plody pýité. Prut 1 Vg—2 str. zvýší, oblý, pímý, hust
listnatý, holý neb trochu pýitý. Na vápenitých horách;
v Rakousích, Uhich. Srp. Zá. V. jedhoj ; Mníšek dobrý.

A. Anthora. L.

3. Lebka homolit klenutá , medníky vztýené neb šikmo
naklonné; ostroha hákovitá; tobolky zpoátku rovno-
bžné, obyejn po 5; semena oste 3hranná, pímo
fasnatá ; asy na hbet kídlat mázdité, vlnité. V le-

sích, na lesních lukách, mezi houštmi. Cc. Srp. (Acon.

Cammarum, Lín. Jacq. ^ Acon. Cammarum et rostratum,

Rbch.) V. strakatý, A. variegatum. L,

«. gracile. Prut oblcunatý, slabý; kvtenstvi ídké;
kukle homolitá s krátkým zobanem.

fi.
macranthum. Prut pímý, vztýený ; kvtenstvi sku-

pené. Lebka široce zvonitá, tém všudy stejn široká,

s velmi krátkým zobanem.

y. nasutum. Lebka homolá, s protaženým, dol se-

hnutým zobanem.

d. aduncum. Lebka homolá, zpedu nad zobanem vy-

kroužená, s protáhlým, vstoupavým zobanem.

Lebka polokulatá, stlaená , nižší než u pedešlého.

Obyejn 3 semeníky. 4.

4. Mladší semeníky rozeven stojící ; semena ostrá, Shranná,

s tupými vráskami na hbet. Ostroha trochu skivená;

medníky na oblounatém nehtu vodorovné, chýlivé. Ka-

lichy jasn neb fialov modré; lebka tém polokulatá,

ve velmi krátký aneb žádný zoban vybíhavá, s vodoro-

vným« aneb šikmo vstoupavým dolejším krajem. Korunní

lupeny kápovité, u vrchu zaokrouhlené aneb v hlavu ku

pedu skivenou konící ; ti dolejší velmi malé, árko-
vité, asto chybící. Stopky mén více odstávavé. Koen
dv apíkovité bambuliny. Prut 2—3 st. zvýší, obyejn
pímý, vztýený, jednoduchý. Listy krátce nožené, 3dílné;

stední cíp 3dílný s klanými dípy ; boní nerovn 3dí|né,

tém prstnaté; k vrchu pecházejí v Sklané i nerozdlené,
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árkovité podkvetní listeny. V lesích chlumních. Cc. Srp.

(Aconitum pyramidale \V. et Gr. ; Aconit. vulgare DC.;.

Acon. variabile, Wim,) V. Š^lamounek; mordovník; zlý

mníšek. A. Napellus. L.

Mladší semeníky dovnit skivene', nahoe k sob chý-

livé ; semena oste Shranná , s ostrými vráskami na

hbete. Ostruha hákovitá. Medníky na obloucnate'm

nehtu šikmo nachýlené. Kvty asto mode a bíle bar-

Tité. Plod asto pochybivý. Rostlina ostatn pedešlé po-

dobná ; lebka trochu vyšší, a cípy listu trochu širší.

S pedešlým. Cc. Srp. (Acon. Cammarum, Wim. ; Aconit.

intermedium, DC. ; Acon.u eomontanum, Willd.) V. pravým

Šalamounck ; zlý mníšek; mordovník; svoliua.

A. StoerJdanum Rbch.

606. Adonis. Hlatávek.

Kalich 5liipenný. Koruna 5—151upenná. Semeníky

hranaté, na válcovitém neb kulatém lžku, bezocasé,

krátkou nlkou ostnité. XIII. 7. Ohm'ek-
1. Koruna 5— Slupenná. Koen roní, 2.

Koruna 10— 1 Slupenná; lupeny velmi odstávavé, vy-

kousané, citrónové; obyejn jeden veliký kvt na konci

prutu. Kalich lupenu obdýlných, dole chlupatých. Plod

vejitý; semena rovná, na špici ztloustlá, pýitá. Kvty
konení, jednotlivé, krátce stopené. Prut 6— 12 p.

zvýší. Listy mnohodílné; cípy árkovit kopinaté neb

štetinovité, jasn zelené. Na chlumích a lesních lukách.

Dub. Kv. (Adonis apenninus, Lumm.) H. jarní.

A, vernalis. Hayn.

2. Kvty polokulat zavíravé ; lupeny obvejité, na konci

zaokrouhlené, podduté, krvavé, na dn erné, osmerý.

Kališní lupeny rozložené, holé. Semeníky obdýln vej-

itcu hlavu psobící, kratší než u následujících ; pím
špiaté. Prut pímý, 9— 12 p. zvýší, vtvitý, holý. Listy

Snásobn vyštrbené ; cípy krátké, árkovité, ostré. Na

polích, v Rakousích, Halii. Kv. n. H. podzimní.

A. autumnalis. L.

Kvty otevenjší; lupeny více ploché, žluloervené

neb bledožluté. Plod hídelovitý; nažky obyejn háko-

vit špiaté. 3.
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3. Kvty obyejn Slupenné ; lupeny úzké, žlutocervené, té-m ploché. Plod válcovitý ; kalich holý, nkdy jen na

dolejška vlasatý. Semena na špici stejn barvitá. Listy

pernat mnohodílné. V obilí. Kv. n. H. letní : Slepý mák.

A. aesíicalis. />»

Kvty obyejn Slupenné; lupeny kopovité neb vej-

cité. 4.

4. Lupeny kopovit špiaté, rozložené, rovné, stejnobarevné,

šarlatové. Kališní lupeny chlupaté. Plody válcovité;

nažky na špici pižehnuté. Listy mnohoklané : cípy úzké,

dlouhé. Prut vlasatý. Mezi osením. n. Cc. H. plamenný.

A. flammeus. Murr. Jacq.

Lupeny opak vejilé, obdýlné, trochu ploché, s tma-

vými skvrnami na dolejšku. Plody válcovité; semena

svraštle dlkovaná , na 'dolejšku se špiatým hrbem.

Listy mnohodílné, cípy dlouhé. Na polích; v Rakousích,

Cechách. Kv. n. (Adonis citrina, Hoffm.) H. miniový.

A. miniatus. Jacq.

Poznám. Hlaváek jarvový. Koenní listy dlouzeno-

žené ; apíky trojsené ; cípy mnohosené, nejhoejší se-

dlé. Nažky vejité, hladké, dole na pi obroubené, stla-

eným, svinutým zobanem konité. V Uhích.

A. pyrenaicus. DC.

601. Aiiemone. Windróschen. Sasanka.

Na míst kalicha Slupenný, méné více listovitý,

od koruny vzdálený obaL Koruna 5— 151upenná.

Tyinky mnohé. Plod: Isemenné, ocasaté neb bez-

ocasé holénky na polokulatém neb homolitém lžku.
XIIL 7. Pohanina ; Stulíš ; Zavilec ; Koniklec ; Podlíska ;

Jaterník.

1. Koenní listy jednoduché, Slaloné, celokrajné, srdité,

Dožené, kožnaté, tmavozelené, na rubu asto ervenavé.

Pruty bezlisté, 2— 3 p. dlouhé, 1 kvte, kosmaté. Kalich

31istý, od koruny krátkou stopkou oddálený, lupeny ze-

lené, vejité. Koruna svtlemodrá; lupeny 6—9etné.

Semeníky bezocasé, Isemenné, na sklípkovatém lžku,

V lesích, na chlumech. B, Dub. (Hepatica triloba Chaix).

S. jaterník; Plicník. A. Hepatica. L,

Listy složené, aneb až dolv rozdlené. 3.
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2. Semeníky v dlouhý, pérovitý ocas vybíhavé. Pulsatilla^

Willd. 3.

Semeníky bezocasé. Anemoiie. 9.

3. Kalich neb obal ze 3 složených, nožených lislfi se-

stávající. 4.

Obaly na dolejšku srostlé, sedlé, kosm;lé, v cárkovité

drípy rozdlené. 5.

4. Lupeny žlutavé. Obaly více ernozelené, kosmatéjší než

u následujícího, trojité, složené; lístky protisen zubaté,

dlouze zašpiatné. Semena vlasatá. Na korutanských

Alpách. n. Srp. S. celerolistá. A. apiifolia. Kr.

Koruna veliká, rozevená, Glupenná, bílá. Nažky s oca-

sem vousatým. Listy trojité : lístky tupé , dvojsložené,

s cípy vezanými: obaly rovnž takové. Stvol Yg— 1 st.

zvýší, 1 kvty. Na Krkonoších. Cc. Srp. S. horní.

A. alpina. L.

5. Korcnní listy piiokrouhlé, až na dno Sdílné neb 3etnéj
lístky s árkovit obdýlnými, na špici vezan zubatými

cípy, stiední 3-, boHÍ 2dílnc. Stvol bezlistý, 1 kvty,
3—8 p. zvýší. Obal špinav fialový neb zelený, blo-
kosmatý. Koruna vztýená, Glupenná; lupeny odstávavé,

fialové, zvení blokosmaté, 1 — 1 y^ p. zdélí. Na výslun-

ných pahrbkách, v písitých borech; v Uhích, echách,
Slezsku. B. Dub. S. otevená. A, palens. L.

Koenní listy speené neb protísené. 6.

6. Koenni lisly jednoduše speené. 7.

Listy 2— 3speené, s árkovitými, velmi úzkými dípy. 8.

7. Lístky 2— 3klané, tupé, málo chlupaté; cípy kopovité,

na špici 3— 4klané, ozubené. Kvt vztýený, Glupenný;

lupeny 1 p. zdélí , uvnit žlutobílé, zvení ervenavé,

kosmalé. Stvol 3— 12 p. zvýší ; obal uvnit hladký, zvenku

kosmatý. Na suchých pahorkách. Dub. n. S. jarní.

A. vernalis. L.

Lístky 3dílné, dlouze špiaté, dlouze a hust kosmaté.

Koruna trochu vztýená; plátky zvení více nachoíialové,

uvnit více bílé než u pedešlé. Na korutanských Alpách;

v Úhích, echách. Dub. Kv. (Pulstjlilla hybrida, Mikan.)

S. Hallerova. A. Halleri. Allion,

8. Lupeny vztýené, se špicí zpt vyhrnutou, tmavofialové,

nkdy šarlatové, zvení kosmalé, blovlasé, ^j^— !*/„

(28)
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p. zdélí, po 6; kvt sám zvoncitý, odvislý. Listy 3spe-

rené, s árkovitými cípy; lupeny obalu tém pernat
vezané. Stvol ^2

—

^'4 ^^^' ^^^^^' Na výslunných pa-

horkách, v písitých borech. Dub. Kv. S. luní.

A. pratensis. L.

Lupeny odstávavé, pímé, nevyvraceno , modrofialové
5

koruna zvoncitá, Glupenná, trochu chýlivá, vtší nežu pe-
dešlé. Listy speen mnohodílné, s árkovitými, špiatými

cípy. Stvol '/<2~1 ^^^* ^výšíj 1 kvty. V písitých bo-

rech. Dub. (Pulsatilla vulgaris Milí.) S. koniklec.

A. Pulsatilla. L.

9. Obal sedlý, prstnat rozdlený, dole srostlý. Koenni
listy okrouhlé, prstnat 5dílné, s Sklanými a vezanýrai

cípy. Stvol mnohokvtý, zídka i kvty, 1—3 st. zvýší,

kosmatý. Kvty v okolíku; koruny bílé. Na Krkonoších,

Babíhoe. Kv. Cn. S. narcisokvtá. A. narcissiflora. L,

Obaly nožené. Sdílné, s laloky vezanými. 10.

10. Semeníky vlnaté, s krátkými holými nlkami. Korunat

veliká, bílá ; lupeny
'/a P- zdélí, zvení vlnaté, po 6—9.

Stopka prodloužená, tém vztýená, dole vlnatá, nahoe
hedbávitá. Obaly a listy pýité; tyto 3— 5dílné; lístky

Sdílné; cípy 3 — 5zubé. Stvol vlnatý, Ikvtý, 1 st.

zvýšL JVa suchých, lesnatých chlumech. Cn. S. lesní.

A. silvestris. L.

Semeníky holé neb krátce chlupaté. Koenni listy asto

chybící. 11.

11. Koruna žlutá, 5lupenná; lupeny zvenku pýité. Stopky

obalní mnohem kratší než obaly; tyto trojité, s hluboce

Sklanými, pítupými lístky. Stvol 1 — Skvtý, obyejn
2kvtý. V stinných houštích , lesích. Dub. Kv. S. pry-

skyníková. A. ranunculoides. L.

Koruna bílá, r&žová, 6— Slupenná^ lupeny po obou

stranách holé. Stopky obalní polozdélí obal; tyto tro-

jité, s Sklanými, vezan pilovanými, špiatými lístky.

Stvol Y2— 1 st. zvýší, Ikvtý. S pedešlou. B. Kv.

S. hajní. A. nemorosa. L.

Poznám. V zahradách pstují se ješt i tyto druhy,

s koenem bambulinatým (Presl. Rosllinop.)

:

Sasanka promnlivá. Koenni listy dlouhoapené, 3-

hranné, Ssené. Obalní lupeny sedlé, mnohodílné. Kvt
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2— 3^2 P- široký, ervený neb nachový, fialový, modrý,

lilakový, žlutavý, bílý neb peestý, nkdy plný, nejastji

Glupenný, B. Kv. A. coronaria. L.

Sasanka pereslá. Listy Sdílné ; dípy klinovite', zubatc.

Obalní lupeny sedlé, obdýlué, celé neb trochu zubcené.

Koruna 10— 121upenná; lupeny kopovité, ostré. B. Kv.

(An. horlensis iatifolia, Clus.) J. patonina. Lam.
Sasanka hvzdovitá. Listy Sdílné ; dípy klínovité, stí-

hané zubaté. Obalní lupeny sedlé, obdýlné, celé neb trochu

stíhané. Koruna 10— 121upenná; lupeny obdýlné, pí-
lupé. B. Kv. (Anem. horlensis. Lín,). A. stellata. Lam.

Sasanka srditá. Listy srdité, piokrouhlé, tup 3— 5-

lalocné, zubaté. Obalní lupeny sedlé , Sdílné. Koruna
10— 121upenná; lupeny obdýlné, žluté. A.palniata. Lin,

608. Aquilegia. Ackelei. Orlíek.

Kalich Slupenný ; lupeny barevné, padavé. Koruna
51upenná ; lupeny nahoe otevené, 2pyské, nálev-

kovité. dole v ostruhu konité. Tyinky mnohé,
v 5—10 svazcích; 5 válcovitých tobolek. XIII. 5.

Randlíky.
Prut tém nahý, 1—Skvlý, lepký, žláznate chlupatý

jako i celá rostlina, pídi dlouhý. Listy šedozelené, té-m Slaloné; koenní 2krát Snásobné. Kvty bled fialo-

modré ; 5— 7 cnlek; medníky zkivené. Na vápencích;

v Chorvatsku, v Korutanech. c. O. lepkavý. A. tiscosa.

Prut vztýený, 1— 3 st. zvýší, pýitý, vtvitý. Listy

2krát Setné; koenní dlouze nožené ; lístky Slaloné,

vrubované, s pýitými žilkami. Kvty fialomodré neb

bílé. Medníky n.a špici do vnit zkivené. Na pahorna-

tých lukách. Cc. O. obecný. A, vulgaris. L.

Poznám. OrHek jarní, podobný pedešlému; medníky

rovné; nlky a tyinky njící ; kclišní lupeny nco
delší korunních lupen, piostré; dípy list Setné, na

konci pítupé, zubaté. V zahradách pstovaný.

A. canadensis. L.

609. Atragene. Zelence.

Obal žádný. Kalich 41upenný. Koruna mnoholupenná,
polokratší kalicha. Nažky dlouhoocasé, vousaté. XIIL

7. Vtvina, Pr.

(28*)
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Ke asto sáh vysoký, tém pnivý, položený. Listy

2krát Ssecné, pilované, dlouze špiaté; prutní jen Stetné,

na rubu bledé. Kvty modré, bledofialové, pevislé; lu-

peny tupé, kopisfovité. Na vlhkých skalách, na horách;

v Uhíchj Rakousích, Krajinsku. c. Srp. Z. horní.

A. alpina. L. Jacq.

610. Caltha. Sc/imalzblume. Záruzi.

Kalich barevný, padavý, 51upenný. Koruna chybí;
5—10 stlaených, rozložených, mnohosemenných to-

bolek. Tyinek mnoho. XIII. 7. Blafouch; Zaruž;

Máselkn; Žlufák; Koské kopyto.

Prut obyejn vsloupavý, trubkovitý, šfávnatý, holý,

oblý, listnatý, dole asto ervenavý. Listy nožené, srd-

it ledvinité, vrubované, lesklé, lysé. Kvt veliký, zlato-

žlutý , lesklý , tém 1 palce zšíí. Tobolky svraštlé,

hrotité. Na lukách, v moálech. Dub. Kv. Z. bahní.

v C. palustris. L.

611, Clematis. Waldrehe. Plamének.

Obal a koruny žádné. Kalich 4—51upenný, koru-
novitý. Tyinky mnohé. Tobolky osinaté, s nifovitou

nlkou. XIIL 7. Labu; Rabudí; Barvínek.

1. Listy jednoduché, sedlé, vejit kopovité, vstícní, na

dolejšku asto fialové, trochu kožnaté. Prut 1—4 st.

zvýší, vztýený. Stopky 1kvte , kvty odvislé, špinav

fialové. Tyinky, nlky, semena chlupaté. Na dunajských

výspách, u Mostu na Litav, u Nezideru, v Rakousích,

Krajinsku. Cn. c. P. odvislý. B. integrifolia. L.

Listy speené, kvty špinav bílé. 2.

2. Prut pnivý, asto nkolik sáh dlouhý, hebký, vtvitý,

kovitý. Listy prost speené, lístky srdité vejité, celé

neb vezané, dlouze špiaté, apíky líponivé. Kvtní lu-

peny bílé, po obou stranách plstnaté, uvnit žlutobílé.

Tobolky vejité, stlaené, nlka prodloužená, chlupat

ocasatá. Na plotech, v lesích. c. Zá. P. plotní, barví-

nek; rabuj; labuf. C. Vitalba. L.

Prut vztýený, holý, 2—3 si. zvýší. Listy prost spe-

evé , nožené , hoejší 3etné , lístky srdit vejité,

zašpiatné, celokrajné, nkdy i vezané. Kvty t ko-
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necním, vztýeným latu, stopky ponejvíc 3k\été, lupeny

obdélné, twpé, uvnit lysé, po vrchu na kraji útlovlasé,

bílé. Cnlka pýilá, 8— 30 prašník. Na chlumních lu-

kách, na suchých lesních prostorách. n. Zá. P. pímý.
C. erecta» L,

6Í2. Delphinium. Rittersponu Siraka,

Kalich Slupenný, barvitý, lupeny padavé, v dutou
ostruhu prodloužené. Koruna bu 41upenná (2 ho-
ejší lupeny ostruhovité, v kališní ostruze skryté),

bud v jediný ostruhovitý lupen srostlá. Tyinky mno-
hé. Tobolky 1—5 (obyejn 3) válcovité, nesrostlé

XIII. 3. Pána boha nohaviky, straika; straí nož-
ka; kozí bradka.

1. Jeden semeník, jeden ostruhovitý lupen, ostruhou ka-

licha obalený. Listy útle rozdlené'. 2.

Obyejn 3 semeníky. 4.

2. Stopka kratší než listen, uprosted ješt s 2 listeny.

Kvty modré, fialové, ržové, bílé, strakaté. Kališní ostro-

ha rovná neb vzhru obrácená. Tobolka jednoduchá, 1 p.

dlouhá, plsfnat pýitá, na konci ufatá, nlka krátká.

Listy mnohonásobn 3— 5se5né, drípy árkovité. Prut

vztýený, 1 — 2 st. - vysoký, mén více pýitý, jedno-

duchý , mnohokvtý. V zahradách. (Delphinium elatius,

Clus.) S. znamenaná; Svalník královský. D. Ajacis L.

Stopka delší než listen. 3.

3. Tobolky pýité, vejito-obdýlné. Rostlina pedešlé po-
dobná^ má však prut vyšší, 2

—

2^/^ zvýší, štíhlejší, od-

stávav vtvitý ; ostruhu lupenovou 2krát delší, také nl-
ku 2krát delší. Kvty modré, dílem plné. V zahradách.

(Delph. consolid. luxurians, Sibth.). S. pýitá.

D. pubescens. DC.
Tobolky holé, válcovité, ojedinlé. Ostruha kališná

maliko nahnutá, oblá, pítupá; hrozen konení, ídký,

krátký, modrokvtý , sotva více než 7 kvt nesoucí.

Listy 3sené , mnohodílné , s cípy arkovitými. Prut

1—2 st. zvýší, vtvitý, pýitý, oblý. Mezi obilím. n.
c. Straka, svalník, boží nohaviky. S. polní.

D. consolida. L.

4. Laloky listv široké. 5.
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Laloky árkovité, tupé , tupé, listy prstnaté, korenní

7- , prutní 5dílné, chlupaté, nožecné ; apíky chlupaté,

u dolejška v objíniavou nožku rozšíené. Prut prostý,

3—4 si. zvýší , árkovaný , chlupatý, denitý. Hrozen

jednoduchý, konení asto 1 st. dlouhý, 3 chlupaté li-

steny pod každou stopkou. Kvty lazurové , ostroha

pímá, vodorovn odstávavá. V Uhích, u Herkulových

lázní. Cc. Srp. S. klaná. D. fissum. W. Kit.

5. Listy hlavn 6—Sdílné, se širokými, Sklanými, ve-
zanými laloky, nožené, hoejší tém sedlé, tmav ze-

lené. Prut 3—5 st. zvýší, dutý, holý neb chlupatý,

asto šedomode ojínný, hrozen vtvitý, jednoduchý,

mnohokvtý. Koruna 41upenná, 2hoejší lupeny tvrdé,

holé, ostrožnaté, dolejší žlutými chlupy vousaté, kvty
azurové, stopky 2 árkovitými listeny podepené, tobolky

rozevené, tém válcovité, ostnošpiaté, žilkované. Na
Krkonoších, také v zahradách. Cn. Cc. S. vysoká.

D. elatum. L.

Listy 71aloné, laloky 3klané, vezané, cípy vejito-

kopovité, všecky ástky pýité, apíky Shranné, prázdné.

Prut 3—5 st. zvýší, jednoduchý, ídce ovlášený, práz-

dný. Hrozen hustý, asto 1 st, zdélí. Listeny 3, árko-
vité, pýité. V horních úvalech, v Liptov, Spiši, Zvolení.

Srp. S. horní. D. alpinum. W. K.

613. Et^anthis. Winierling. Talovín.

Pod kvtem obal mnohosený. Kalich 5—Slupcn-
ný; lupeny barevné, korunovité, obdýlné, odpadavé.
Koruna 6—Slupenná; lupeny krátké, trubkovité, ne-
stejn 2pyské. Tyinek 22—30. Semeník z 5-6
tobolek složený. XHL 7.

Stvol jednoduchý, oblý, nkolik palc zdélí. Korenní

listy dlouhoapené, mnohoklané, štítovité, hlavn Sdílné,

lysé. Obal Sdílný, listovitý pod samým kvtem. Kvt
žlutý. Kališní lupeny obdýlné. Na lesnatých kopcích:

v Uhích; Un. B. (Helleborus hiemalis, L.) T. západní.

^ E. hiemalis. Salisb.

614. Helleborus. NiesewurZ'. Cemeice.

Kalich neodpadavý, kožnatý, z 5 zelených, asto
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barevných lupen. Koruna 5—lOIupenná , lupeny
veluii krátké, nehelnaté, trubkovité, dole užší, 2pyské,
na dné inední jamkou opatené. Tyinek 30—60.
Tobolek 3— 10, kožnatých. Listy kožnaté, znožené
neb dlanité. XllI. 7. emerka ; erný koen.

1. Slvol jen nkolika vejcitými šupinami opatený, z máz-
drovité pošvy ^/^— 1 st. vysoký , 1 — 2kvtý , oblý,

trochu nižší než listy, s jediným listem. Koenní listy

dlouze rápecné, hladké, znožen dlené; 5, 7, 9 obdýl-

ii oválních, krátce nožecných, kožnatých, lysých, pilova-

ných cípíi. Kvty veliké I^/q p. v prmru, nachýlené,

kališní lupeny ekrouhlovejcité nebo elipticné, tupé neb

piostré, bílé, na rubu obyejn zelenavé, na líci asto
ržov nastínné. Lupeny íškovité, krátké, 2pyské, žln-

tozelené, padavé, krátce nehetnaté. Cnlka nahnutá. V hor-^

nich lesích, v Uhrích, Cechách, Slezsku. Pros. Bez. .
erná, emerka, kýchavka, sv. ducha koení. H. niger. L.

Stvol listnatý. 2.

2. Lat hojnokvtý, 3 si. zvýší, prut pímý, oblý. Listy

toliko prutní znožené po 9— 15; lístky pilované, tmavo-
zelené , kožnaté , tuhé , obdýln árkpvité, k hoejšku
zvtšuje se apík, a zmenšují se listy, až u vrchu v li-

steny pecházejí. Kvty odvislé, v hrozen sestavené,

stopené, u vzniku stopek listenem opatené. Kalich ku-

latý, baatý: lupeny jeho piokrouhlé, tupé, žlutozelena-

vé. Lupeny koruny krátké, íšovité, tém 2pyské, krátce

nehetnaté; 2— 5 nlek, tolikéž tobolek nadmutých. Na
vápnitých chlumech, v Štýrsku». B. Kv. . smrdutá.

H. foetidus. L.

Prut obyejn ve 2 vtve klaný, z nichž každá 1—

2

kvty nese. 3

3. Koenní listy zárove s prutem, holé, znožené. Prut

2klaný; vtve listnaté, 1—3kvté. Kvty zelené, tém
jako u pedešlé. Pi plotech, v houštích ; v jižních Uhrích^

v Stýrsku. Dub. C. plotní. H. dumetorum, W. K.

Koenní listy až po kvetení neb za nho vynikají zg

zem. 4.

4. Kvty zelené, nažloutlé, pevislé. Kalich 5lupcnný ; lu-

peny piokrouhlé, piostré. Korunní lupeny íšovité, stfa-

ené, s vyvinutými pysky : 3— 5 nlek a tobolek ; nlky
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vztýené. Prut 2klaný, pod vtvemi listnatý ; vtve 1

—

2-\

Kvté. Listy ápecne', znožene', posle'z vyšší než pruty;

prutní sedavé; cípy sedlé, dlouze kopovité, ostré, na

dolejšku nestejn pilované, na rubu žilosvraštlé. V ka-

menitých houštích ; v horách. Br. Dub. . zelená ; erný
koen. H» viridis. Lin.

Kvty nachové, neb zelené a erven stínkované.

5. Listy na rubu pýrité, na líci lesklé, 5—7prsté; lístky

2klané. Prut 1 st. zvýší, nachový, ponejvíc 2klaný

;

vtve 1 — 2kYté. Kvty veliké. Kališní lupeny uvnit

bledé, nachozelené, zevnit šedonachové; 3—6 nlek.

V lesích Matranských; mezi Ostihomem a St. Budínem.

B. Dub. . nachovatjící. H, purpurescens. W. K.

Listy holé, nožené, lístky široce kopovité, oste pi-

lované, po 13— 15. Prut klaný, vtve listnaté, Skvté ;

pošvy na špici zubaté, nachové. Kvty velikosti stední,

zelené a tmavoerven nabhlé ; lupeny po kraji máz-

dité, prozrané, 4— 5 nlek. V lesích a houštích hor-

natého Chorvátská; v zim. . ernonachová.

H. atropurpureus. W. K.

615. Isopyrum. Muschelblwne. Zapalice.

Kalich barevný , odpadavý, 51upenriý. Kališní lupeny

menší s krátkým nehtem a 2pyskou epelí. Tobolky

smáknuté. XIIL 7. Straka.

Koen plazivý, vlásenité chomáky v odstávkách že-

noucí. Prut jednotlivý, Y^—1 si zvýší, lysý, na do-

lejšku bílými pošvami obvinutý ; nahoe listnatý, ve 3—

5

jednokvté stopky rozdlený. Listy útlé, trojité; lístky

trojité neb Sklané neb 3dílné. Kalich a koruny bílé

;

2— 3 tobolky. V lesích; B. Dub. Z. žluuchovitá.

J. thalictroides. Jacq,

610. Myosurus. Mduseschwanz. Myši ocásek.

Kalich Slupenný; lupeny s šídlovitým pívskem na

dolejšku. Koruna Mupenná; lupeny s nifovitým neh-

tem a trubkovitou mední jamkou na epeli. Seme-
níky Shranné. V. 6. Ocáska, Slob.

Prut bezlistý, Ikvlý, 1—4 p. zvýší. Koenní listy

kopisfovité, árkovité, celokrajné. Kvtní lupeny bloze-
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lenavé ; Ižko ve válcovitou homoli až do 1 Y„ p. pro-
dloulíené; 5 — 20 tyinek. V písité, vlhké' pd, na ro-
lích. Dub. Cn. 51. o. malý. Jtf. minimus. L.

617. Nigella. Schioarzkilmmel. ernucha.

Kalich Siupenný, barevný, korunovilý, odpadavý.
Koruna 51iipenná ; lupeny malé, 2pyské, nehctnaté,

na nehtu s jamkou medovou. Tyinky mnohé, v 8

—

10 svazcích; 5— 10 mén více srostlých, dlouhými
nlkami konitých, válcovitých tobolek. XIII. 7*

erný kmín.

1. Semeníky nco pes polovici spolu srostlé ; semena erná,
3hranná , útle zrnitá. Prašníky osinaté. Kališní lupeny

dlouze nehetnaté; epel priokrouhlá, špiatá, bledomo-

drá, na rubu zelen žilkovaná. Korunní lupeny strakaté.

Obal žádný. Listy speen mnohoklané, s cípy šttino-

vit árkovitými. Prut 7„ str. zvýší, prostý neb vtvitý.

v hlinité a vápnité pd, na rolích, úhorech. Cc. Zá.
C. polní. N. arvensis. L.

Semeníky zcela v jednu vejitou neb kulatou tobolku

srostlé. 2.

2. Kvty bez obalu, konení, jednotlivé na stopkách, bílé

neb žluté, neb modrav mlékobílé, Kališní lupeny vejito-

obdýlné , nehetnaté , žilnaté ; korunní lupeny mnohem
kratší, 2pyské, zelené. Prašníky tupé. Cnlky pímé.

Tobolky žlázodrsné, nenadmuté. Semena mnohá^ obdýlná,

pímosvraštlá , erná. Listy pýité, objemu .srditého,

zpeen 2dílné; cípy árkovit kopinaté. Prut 1 — 2 st.

zvýší, pímý, hranatý, pýitý. V zahradách a polodivoká.
v v •'

Cn. Cc. C. domácí. iV. sativa. L.

Kvty 7— lOdílným obalem obestené, konené, jedno-

tHvé, bledomodré; obaly prutníra listm podobné. Kališní

lupeny obdýln kopovité, ostré, tmav žilkované, modré.

Korunní lupeny jasn zelené, mode nabhlé, po 5— 8.

Prašníky bezosinné. Cnlky podvinuté. Tobolky hladké,

nafouklé, mázdité, paterý, v jedno srostlé. Semena

pímo svraštlá, erná. Listy objemu kopovitého, ho-

ejší širší, 2krát speené ; cípy árkovité, ostré. Prut

pímý, pes 1 st. zvýší, holý. V zahradách. Cd. Cc. C.

zahradní. iV. damascena. L.

29
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0Í8, Ranunculus. Hahnenfuss. Pryshynik.

Kalich 51upenný, padavý ; zídka Slupenný. Ko-
runa 5-, zídka 9—lOlupenná; lupeny uvnit na
nehtu jamkou medovou, asto ješt i šupinou opa-
tené. Tyinky a semeníky mnohé ; semeníky stla-

ené, zobanité neb tupé, hladké neb bodlavé. XIIL.

7. Blyská.
1. Kvty bílé. 3.

Kvty žluté. 1 1.

2. Listy jednoduché. 3.

Listy vezané neb dlené. 5.

3. Prut mnohokvtý, jednoduchý, chlupatý, na konci 21u—

nenným obalem opatený. Listy žilnaté, trochu kožnaté,

celokrajné, na líci pýilé, na dolejšku vevinulé; koenní
tém okrouhlé, vejité, trochu srdité, tupé; prutni se-

dlé, vejit kopovite'. Kalich nachový ; koruny bílé s na-
v v

chovými pruhami. Na korutanských Alpách. Cn. Cc. P. to-

lijoiistý. R. parnassifolius.

Prut 1 — 21 kvty. 4.

4. Prut obyejn 2kvtý, pruhovaný, vztýený, nifovitý,.

prstu zdélí, s 1—2 vztýenými, árkovitými, nerozdle-

nými listy. Kvt stopený; kahšní lupeny po kraji bílé.

Semena tém okrouhlá, špiatá. Na Alpách hornokoru-

tanských. Kv. On. P. pyrenejský. R. pyrenuicus.

Prut 1 kvty, 1 — 1*/^ p. zvýší, s 1—2 árkovitými

listy. Listy koenní vrubované, srdité, tém okrouhlé,

vrubky ernošpiaté. Kalich vztýený; korunní lupeny

na špici Trubkované. Na marmarošských Tatrách. Srp.

P, vrubovaný.
. R, crenalus. W. li.

5. Pohížené ve vod listy mnohoklané, v útlé, tém vlá-

senité cípy rozdlené. Medníky bez šupin. Batrachium

DC. Lakušnjk, Presl. 6,

Listy nevlásenité. Medníky šupinami pokryté. 8.

6. Cípy ponoených listv prodloužené, rovnobžné, štetino-

vité. Prut oblý, asto nkolik st. dlouhý. Lupeny opak

vejité, k dolejšku klínovil soužené, po 9— 12, delší

než kalichy. Semeníky holé, pímo svraštlé, neobrou-

bené, králce špiaté. V tekutých vodách. Cn. Cc. (Ua-

nunc. aquatilis c. peucedanifolius, W. Gr. Ranunc. flu-

\ialilis, L.) P. íný. R. fluifans. Lam.
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Cípy pohrížejiých list od sebe odstávavé, kratší. Prut
tupohranný; 5 opak vejitých kvtních lupen. Prašníky
delší než semeníky; tyto chlupaté, háckovité. 7.

7. Splývavé listy lalokatc neb klané, kožnaté, lesklé; pod-
vodní v mnohé šttinovité, na vše strany odstávavé cípy
rozdlené; obvod celého listu širší než delší. Prut splý-
vavý, mnohovtvý. Stopky v oblouk stoupavé. Lžko
vejit kulaté. Blizna sedlá. V stojatých i tekutých vodách.
Kv. n. P. vláskovitý. R. aquatilis. L,

Všecky listy pod vodou skryté, tém sedlé; cípy
mnohé, krátké, šttinovité, v okrouhlý ter rozprosteaé,
tuhé. Prut a listy jako u Parožnatce vápnitým pokostem
pokryté, tedy velmi kehké. Koruny menší než u pe-
dešlého. Lžko plochokulaté , blizna s krátkou cnlkou.
V stojatých mutných vodách. n. c. (Ran. rigidus. Hoffm.)
P. kehký. R, divaricafus. Schrad.

Poznám. Pryskyník betanovitý, prut plazivý a ko-
enivý, položený neb splývavý, vtvitý. Listy stejné,

okrouhlé, ledvinité, tup 3— Slaloné, celokrajné, dlouze

nožecné, trochu dužné. Kvty malé, listm vstícní;

medník bez šupiny; semeníky holé; 5— 10 tyinek.

V erstvých pramenech, v horách. Kv. Srp.

R. hederaceus.

8. Prut 1 — 3 si. vysoký, hojnokvtý. 9.

Prut 1—3 p. vysoký, 1—Skvtý. 10.

9. Stopky dlouhé, chlupaté; kvty na konci prutu a vtví,

jednotlivé, malé, snhobílé, nkdy s plným kvtem. Ka-
lich malý, zelený, po kraji nachoervený, odpadavý;

kvtní lupeny okrouhle, trochu pilované, velmi odstávavé,

po 5 — 7; semeníky háckovité, zobanité ; nejvíc 12 n-
lek; hoejší medníka kraj v šupinu prodloužený. Listy

prstnat ve 3—7 ezan pilovaných cíp rozdlené; ko-

enní dlouze nožené. Prut 1 — 4 st. zvýší, vztýený,

prázdný, oblý, nahoe vidlinat vtvitý. V kypré, úrod-

ní, lesní a luní pd. Cc. Srp. P. omjolistý.

R. aconitífolius. L.

Stopky holé ; kvty, listy a celá rostlina vtší než u

pedcházejícího. Listy 5-, 7-, Olaioné, zubaté; laloky .

tupé, stední 3klané, nejhoejší pod kvty prstnató, se-
39*



676 Pryskyníkovité.

dlé, cárkovit sídlo vité; na líci holé, lesklé. Na horách^

v Uhích. n. Srp. P. platanolistý. R, platanifolius.

10. Prut obyí^ejn 1 kvty. Listy koenní tém srdité, tupé.

Sdílné, lesklé; prutní kopovité, celokrajné. Kalich,

posléz vyvrácený, holý, na špici žlutavý ; korunní lu-

peny opak srdité, na nehtu žluté. Na Alpách. c. Srp.

P. podhorní. R. alpestris.

Prut nejvíce Skvtý. Listy Scetné; lístky Sdílné, mno~
hokiané ; laloky špiaté

; prutní sedlé. Kališní lupeny

chlupaté, ervenavé, na špici ožehnuté. Korunní lupeny

asto na rubu ervenavé. Na štýrských a korutanských le-

dovcích; na Kiváni. c. Srp. P. lední. R. glacialis.

11. Kalich 31upenný; kvtních lupen 9— 10; medníky

bez šupin. Plody stlaené, tupé, holé. Listy trochu dužné,

lesklé, tém okrouhle srdité, hranaté. Prut dole polo-

žený, pak vstoupavý, obyejn na dolejšku nachoervený,

lesklý, dužný, obyejn Ikvtý. Koen hlíznatý. V lesích,

u plotu. B. Dub. (Ficaria ranunculoides, Mónch. Ficaria

vrna, Huds.) Orsej ; Manna. R. Ficaria. L.

Kalich obyejn 51upenný ; koruna 51upenná; medníky

šupinaté neb bez šupin; pruty vícekvté. 12.

12. Listy nerozdlené, jednoduché. 13.

Aspo prutní, asto i koenní listy rozdlené neb slo-

žené. 18.

13. Koenní listy ledvinité neb žádné. 14.

Listy vejití, kopovité neb árkovité. 15.

14. Obyejn jeden koenní list, tvrdý, nožený, ledvinitý,

tém znožený, 3— 51aloný ; hoejší kopovité, sedlé,

celokrajné. Prut ponejvíc 2kvtý. Kališní lupeny žluté,

zpt vyvrácené. Na Alpách, v Uhích, Štýrsku, Kv. n.
P. ledvinitý. R. Tliora. L.

Obyejn žádný koenní list ; nejdolejší prutní velmi

veliký, vrubovaný, tém okrouhlý, objímavý. Kališní lu-

peny odstávavé^ tupé. V jehlinatých lesích Chorvatska.

Kv. n. P. štítovitý. R. scutatus. W. K.

15. Listy árkovité aneb velmi úzce kopovité, obyejn
celokrajné, lysé. Prut nifovitý, na láncích korenivý,

plazivý, položený. Kvty malé. V bažinách, na behách

jezer. Srp. Zá. P. plazivý. R, reptans. L
Listy kopovité neb vejité. 16.
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16. Prut vztýený. 17.

Prut slabý, vstoupavý neb položený, V2~^V2 ^'^^

zdélí, asto koenivý. Koenní listy Ižinaté, mén více

vrubované; hoejší árkovit kopovité nebeliptiné; do-

lejší velmi dlouze nožené, Kvty malé, žluté. Semeníky

hladké, s malou špicí. Na vlhkých písinách, bažinných

lukách. Cn. Srp, P. plamének. R. Flammula. L.

17. Prut 2— 4 st. zvýší, dole ponejvíc drsn chlupatý,

tlustý, výhonivý. Listy kopovité, dlouze špiaté, jen nej-

dolejší krátce nožené. Kvty veliké, zlatožluté, lesklé.

Semeníky s krátkým, širokým, srpovitým zobanem. Pi
vodách, mezi rákosím, pi rybníkách. n. Srp. Prysky-
ník jazykovitý. R. Lingua. L,

Prut prstu neb pídi zdéh', vtvitý; vtve 1—4krát

yidlinaté. Listy vejité, nožené, celokrajné, aneb jen

ke špici 1'— 3zubé, hladké, lesklé. Kvty malé, v úžla-

bikách tém šedivé. Kališní lupeny tém Ižinaté;

korunní lupeny malé, vejité, s dlouhým nehtem. Seme-
níky ostré. V bažinách, ve Vesprýmské a Biharské stolici,

pi Tise. Kv. P. uzlokvtý. R. nodiflorus. L,

18. Semeníky ploché neb srpovité, bodlavé. 19.

Semeníky bezostenné, kulatou neb válcovitou hlavu p-
sobící. 20.

19. Prut holý, vztýený, tém vidlinatý, 1—1^2 ^^*

zvýší. Koenní listy klínovité, zubaté^ hoejší Sklané;

nejhoejší mnohodílné ; dípy árkovité. Koruny bled

citrónové. Semeníky plochostlaené, mnohem vtší než

u ostatních, zobanité, ostnité. Mezi obilím. Cn. Cc. Pry-

skyník rolní. R. arvensis. L.

Prut velmi krátký, kosmatý, bezlistý, obyejn 1 kvty.

Listy klínovité, Sdílné ; cípy mnohoklané, nifovité. Koruny

malé, bledožluté, bez patrného medníka. Semeníky sr-

povité, ostnité. V Uhích; okolo Vídn. B. Dub. Pry-

skyník srpovitý. R. falcatus. L.

20. Semeníky vejitou neb válcovitou hlavu psobící. Ka-

lich zpt vyvrácený. 21.

Semeníky v kulatou, nad prašníky ale nenjící hlavu sku-

pené. 22.

21. Listy holé, lesklé, dlanit rozdlené; cípy vrubované.

Prut tlustý, prázdný, lesklý, 1—3 st. zvýší. Koen vlá-
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senitý. Lupeny malé, jasnožlule, od sebe vzdálené. Semeníky
útle apavé, vejcité, V píkopech, na bažinatých lukách.

V let, v jesení. P. lítý. R. sceleratus. L.

Listy šedohedbávite', Sklané, obdýln kopovité; lístky

celokrajné, kopovité. Prut 1 — 1^/^ st. zvýší, jednoduchý,

mnohokvtý. Kvt veliký, žlutý, s nehtem zelenavým.

Semeníky plochostlacené. Koen bambulinatý. Na suchých

pahrbkách; v echách, Slezsku, Uhích ; Kv. n. P. plst-

natý. R. illyricus. L.

22. Stopky brázdité neb hranaté. 23.

Stopky oblé. 27.

23. Kalich zpt vyvrácený. Koenní listy Scetné, s mén
více klanými lístky. 24.

Kalich nevyvraceny. 25.

24. Prut u koene nadmutý, cibulovitý, krátce chlupatý,

jasnzelený. Koenní listy trojité neb dvojnásobn trojité;

lístky Sklané, vezanc zubaté; apíky na dolejšku roz-

šíené, objímavé. Koruny zlatožluté ; semeníky stlaené,

hladké, krátce kivošpicaté. Na suchých prostorách. Dub.

Kv. P. bambulinatý. R. bulbosus. L.

Prut nad koenem neztloustlý, 1— 1 Vq st. zvýší, chlu-

pa(ý, vztýený. Koenní listy obyejn ržikovité, tro-

jité neb dvojtrojité, holé; lístky Sklané, vezan zubaté;

špice lalok blavé, tak jako u pedcházejícího hndé.
Koruny bledožluté ; kalichy odpadavé. Semeníky stlaené^

tém kulovaté, šikmo špiaté. Rostlina bledá, tém
žlutozelená, odstávavými tuhými chlupy posetá. Na vlh-

kých rolích, úhorech. Kv. n. (Ran. sardous, Crantz).

P. chlupatý. R. Philonotis. Ehrli,

25. Plazivé výhonky z koene. Prut vztýený, lysý, 1— Vj^
st. zvýší. Koenní listy jako u dvou pedcházejících.

Koruny stední, zlatožluté ; lupeny obvejcité, lesklé. Ka-
liŠRÍ lupeny kopovité, ostré. Semeníky stlaené; tém
okrouhlé, útle tcené, pímo špiaté. Na mokrých lukách,

rolích. Kv. n. P. lezavý.
,

R. repens. L.

Žádné výhonky. 26.

26. Listy koenní prstnat rozdlené, s Sklanými, neb 3-

dílnými cípy, chlupaté. Prut Yí^^^Víž st. zvýší. Korunní

lupeny žluté, k dolejšku užší, od sebe vzdálené. Kalich

odpadavý. Semeníky stlaené, s hákovitým zobanem, pí-
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iupé, L/-ko šttinaté. Na suchých lukách, v houštích, le-

sích. Kv. n. P. mnohokvtý. R. polyanthemos. L.

Listy mén rozdlené, s cípy širšími; ostatn vše

jako u pedešlého. Prut 1—2 st. zvýší, králce chlupatý,

vztýený. Piostlina tmavozelená. Koruny tém pomeran-
ové. V lesích, na lesních lukách. Kv. n. P. hajní.

R. nemorosus. DC. •

^7. Semeníky aksamitové. Lupeny asto chybící neb nedo-
etné. 28.

Semeníky a lžko holé. Koenní listy dlanit rozdlené,
s cípy Sklanými. Lupeny plnoetné. 29.

28. Koenní listy obyejn po 4— 5, z ásti srdit okrouhlé,

nerozdlené, vrubované, z ásti mén více vezané, po-
nejvíc 31aloné; apíky na dolejšku pošcvnat rozšíené;

prutní listy prstnat rozdlené, šedivé, s árkovitými neb

kopovítými, zídka pilovanými cípy. Kvtní lupeny zlato-

žluté, asto 2, 3, 4, neb všecky chybící (Var. apetala).

Semeníky nadmuté s hákovitým zobanem. Prut 1 st.

zvýší. Rostlina holá. Na lukách, v lesích. Dub. Kv. P.

zlatožlutý. jR auricomus, L.

Poznám. Píbuzný Pryskyník klamivý. Prut tlustý

s vtvemi rozevenými. Koenní listy veliké, nerozdlené,

na rubu ídce ovlášené; dolejší prutní s obdýln kopo-

vítými i rutovitými, pilovanými cípy. V ídké hlinovité

pd, na trávnatých hrázích. Dub. Kv. (R. auricomus /?.

fallax. W. Gr.). R. fallax.

Obyejn jen jeden nožený, nerozdlený, srdit
okrouhlý, vrubovaný, koenní list; apíky na dolejšku

bczlíslým,i pošvami ovinuté; pošvy eliptiné, mázdrovité,

bílé neb ervenavé; prutní listy prstnat rozdlené, še-

divé, s obdýln kopovilýnii
,

pilovanými cípy. Kvtní

lupeny též z ásti chybící, zlatožluté. Semeníky nadmuté,

s hákovitou špicí. Rostlina vztýená, 1 — 2 st. zvýší,

bledozelená, nkdy tém šedozelenavá, šedomode ojínná

V stinných lesích. Dub. Kv., asi o 10 dní dív než ped-
cházející. P. kašubský. R. cassubicvs. L.

29. Prut a apíky krátce piléhav chlupaté, zvýší 1— 2*/^

st. Listy koenní prstnat hluboce rozdlené, s 2—3-

klanými, vezan zubatými, špiatými, tém routovitými

cípy. Semeníky stlaené, zoban mnohem kratší než se-
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meník, nakivtený. Na lukách, Kv. Cn. o 14 dn pozdji

než Pr. zlatožlutý. P. prudký. R. acris. L.

(i. serotinus Fl. sil. se širokými, klínovitými cípy.

y. alpestris Fl. sil. s obdýlnými cípy, vtším kvtem
a nízkým 1—3 kvtým prutem.

Prut a apíky s delšími, rovn odstávavými chlupy,

2— 3 st. vysoký. Listy tmavozelené, ponejvíc plamaté,

koenní prstnat rozdlené, se širokými, opak vejcitými,

3klan vezanými, špiat zubatými cípy. Koruny pome-
ranové. Semeníky stlaené, zoban hákovit neb šneko-

vit svinutý, široký, tém napolo zdélí semeníka. Ve
vlhkých, bažinných lesích. Kv. n. P. hedvábitý.

R, lanuginosus. L.

619. Ihalictrum. Wiesenrauie, Zluucha.

Koruna chybí. Kalich 4— Slupenný, lupeny vejité,

korunovité, padavé. Tyinky mnohé. Nažky brázdo-

vané, Isemenné, sedlé neb stopené , po 4— 15.

Listy stídavé, dípnaté. Kvty v latu. Xlíl. 7. Routka.

1. Kvty odvislé. 2.

Kvty vztýené. 7.

2. Semeníky bez stopek v lžku sedící, brázdité, pímo
špiaté 3.

Semeníky v lžku stopené, kídlat 3hranné. Kalich

nejvíce fialový. Prut 1 — 4 st. zvýší, vztýený, s latem

chocholinatým. Listy dvojtrojité, hstky s 3 — 7 vroubky

útlé a mkké, vejité palisty na dolejšku rapík.

V stinných lesích, na lesních lukách. Kv. c. Ž. orlí-

kolistá. Th. aquilegifolium. L.

3. Lat co do objemu jehlanitý neb vejitý, s kvty stejn

roztroušenými. 4.

Lat tém chocholinatý. Kvty ku koncm stopek na-

kupené, a spolu i s tyinkami vztýené
,
prašníky bez-

ostenné. 7.

4. Blizna tepenitá, kalich bledozelený, odpadavý. Lístky

piokrouhlé, trochu srdité, zubaté, astji žlázovlasé,

apíky velmi tenké. Prut do 1 st. zvýší, jednoduchý,

jen u vrchu vtvitý, nahoe hranatý, dole polooblý.

V Cechách, na skalách okolo Prahy; v Chorvatsku. Srp.

Z. smrdutá. Th. foetidum. L.
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Blizna ctlokrajná. 5.

5. Prut slab pruhovaný, asto špinavoervený , asto

oblounatý jako i vtve, l'/^— 3 str. zvýší. Koen málo

plazivý. Ústy poševní krátké, zaokrouhlené. Listy 3ná-

sobn speené, lístky opak vejcité neb klínovité, 3— 7-

zubé. Žádné palisty. Prašníky ostnité. Na chlumních lu-

kách, u plot, na krajích rolních. Kv. n. Ž. menší.

Th. minus. L,

Prut brázditý. 5.

6. Koen vlásenitý , bez výlionkfi. Prut obyejn pímý,

1^/2—2 st. zvýší. Lat s vtvemi stejn odstávavými.

Lístky klínovité, 3— 5zubé, na rubu šedozelené. Rapíky

na dolejších uzlech s malými mázditými palisty. Na hrá-

zích, v houštích. Cn. Ž. kopení. Th. collinum. Wallr.

Koen na vše strany plazivý. Ušty pošev vejit ob-

dýlné, zašpiatné. Lístky árkovité, nerozdlené, aneb

nejkrajnjší Sklané, lesklé. Prašníky tupé, s krátkou

ostnitou špicí. Na chlumních lukách. Ž. svízelovitá.

Th. galioides. Nestl.

7. Prut pioblý , 4— 5 si. zvýší. Lístky vejité, tém
srdité, brzo Sklané , tmavozelené, na rubu bledší. Lat

v v

konení. Pi plotech v Uhích. Kv. Cn. Z. vysoká.

Th. elatutn.

Prut brázditý. 8.

8. Koen vlásenitý, uvnit žlutý. Prut 2— 5 st. zvýší,

vztýený, asto oblounatý , kivolaký. Listy s obvodem

široce Shranným; lístky obdýln klínovité, lesklé; apíky

bezpalisté. Na vlhkých lukách
,

pastvištích, v houštích,

mezi vrbovím. Cn. Cc. Ž. lízkolistá.

Th. angustifolinm. L.

Koen plazivý. 9.

9. 2— 5 nlek, lupeny bledožluté, vonné. Lístky kopo-

vité, celé neb vezané, špiaté, na líci tmavozelené, na

rubu bledé , svraštlé. Kvty chocholinaté. Na du-

najských výspách. Cn. Cc. Z. ernavá. Th. nigricans.

10— 16 nlek, lupeny žluté. Listy pídužné, žluto-

zelené, s obvodem úzce Shranným, lístky dolejších list

opak vejit klínovité, hoejších árkovité. Rapíky na do-

lejších uzlech s malými mázditými palíslky. Prut 2— 3

st. zvýší
,
pímo vztýený. Lat hustý, chocholinatý.
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Koen uvnit žlutý. Na vlhkých lukách. n. c, Ž, luní.

Th. flavvm. L.

620. TrolUus. Trollhlume, UpoUn.

Kalich barevný, 5— lOlupenný, odpadavý. Ko-
runa 6—20Iupeniiá, lupeny malé, nehetnaté, árko-
vité, medníkem opatené. Tobolky etné. XIII. 7.

Kališní lupeny jasn žluté , kulat zavené. Korunní

lupeny (medníky) menši, árkovité, kopisfovité, zlato-

žluté. Semeníky stlaené. Prut 1 — 2 st. vysoký, Ikvtý,
vztýený, lysý, málolistý-. Listy Sdílné, s routovitými,

Sklanými a hluboce vezanými cípy. Na chlumních lukách.

Kv. Cn. U. západní, T. europaeus. L.

Kvty bledozelené , trochu otevené. Listy lesklé. Na
Alpách a pohoích. U. nízký. T. humilis. Crantz,

143. Cruciferae. Kížaté.

62 i. Alyssum. Steinkraut. Taice.

Sešulka piiokrouhlá neb vejilá, pouzdra l--4se-
menná. Semena krajem obroubená. Tyinky na do-
lejšku v zoubky rozšíené. Lupeny celé neb vykrou-
žené. XV. 1.

i. Dolejší prutu ásE devn^tá. 2.

Prut bylinný. 4.

2. Listy piokrouhlé neb vejité. 3.

Listy kopovité, mkké, bloplsfnaté, žilnat svraštlé,

prutní trochu asnaté, pitloustlé, tém árkovité. Prut

kovitý. Kalich žlutavý , korunní lupeny žluté, srdité.

Sešulky holé , hladké. Tyinky na vnitní stran tupým
zubem opatené. Hrozny v lat spojené. Na výslunných

skalách, v echách , Slezsku, Rakousích. Kv. n. T.

skalní. A. saxatilis. L.

3. Listy tém okrouhlé, na dolejšku málo soužené, malé,

tém dužné, šedozelené. Pruty mnohé, prosté neb vt-
vité , ke špici blavou, hvzdnatou plstí pokryté, do

3 palcfl zvýší. Kvty žluté, v konením chocholíku sku-

pené, kališní lupeny žluté. Sešulky blavé, témé okrou-
hlé. Na korutanských Alpách. c. Zá. T. podhorní.

A, alpesfre.
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Lisly opak vejcité, klínovité, celokrajné, odstávavé

neb vyvrácené, tuhé, drsné, na rubu šedozelené. Prut

tém vstoupavý. Kvty v stejné vysokých chocholíkách,

žluté ; kališní lupeny odstávavé. Všecky tyinky zuby

podepené. Šešulka stlaená , vejitá, delší než nlka.
V Sedmihradsku , Banát. Kv. Cn. T. zední.

Á. murale. W. KU,

4. Sešulky nadmuté. 5.
v

Sešulky ploché neb kulaté. 6.

5. Prut 1 st. zvýší, jemný, vtve rozevené. Lisly ko-

renní obdýlné, opak vejité, trochu plstnaté, šedozelené,

vykrajované, tém ozubené. Lupeny vykroužené, sešulky

eliptiné, nadmuté , kvty žluté , v hroznech. V Tren-

ínské stolici ii Lednice, v Halící, na skalách. c. Srp.

T. slovenská. A. gemonense.

Prut na dolejšku asto drevnatý, vztýený, nkdy až

prstu ztlouští. Listy kopovité, celokrajné, drsné; koenní

klínovité, v apík soužené; prutní sedlé, prut kryjící,

hoejší tém zcela hladké. Kvty veliké, žluté, v je-

dnoduchém, chýlivém chocholíku. Kalich žlutozelený,

obdýlný. Sešulka veliká, tém kulatá, nadmut mázditá,

8— t2semenná. Tyinky bezzubé. Na vápnitých skalách,

v Banát, a Herkulových lázní. Kv. Cn. T. lákovitá.

A. utriculatnm.

6. Koruna 2krát delší než kalich. 7.

Koruna málo delší kalicha. 8.

7. Delší tyinky kídlaté, kratší zubaté. Šešulka piokrou-

hlá, 2seraenná. Koruny zlatožluté, vykroužené. Listy še-

dozelené: dolejší eliptiné, špiaté, hoejší kopovilé. Prut

7„— 1 Yo si. zdélí, vstoupavý, na dolejšku asto dre-

vnatý. a písitých pahorcích. Kv. Cn. (Clypeola, Crantz.

Adyselon, Scop.) T. chlumní. A. montanum. L.

Tyinky všecky bezzubé. Šešulka okrouhle vejitá,

hladká, 4semenná. Koruny žluté; lupeny 21aloné. Lisly

plsnaté, prutní kopovité, trochu špiaté a zubaté, sedlé,

koenní chobotnat zubaté, tém lýrovité. Kalich od-

stávavý, žlutý. Pruty jednotlivé, vztýené, do 1 '/? sir.

zdélí, drsné. Na vápnitých skalách, v Banát. Kv. Cn.

T. bezzubá. A. edentiilum.

8. Tyinky bezzubé; dv kratší šttinou toliko podepené.



684 KríŽaté.

Sešulky okrouhlé, uprosted vypuklé. Kvty bložluté,

do blá vybledající. Klasy jednoduché. Listy opak vejilé,

hoejší kopovité , blošedé , hvzdnat chlupaté. Prut

vstoupavý do '/2~^ ®^^'* zvýší. Na písité pd. Kv.

T. kalichoplodá. A. calycinum. L.

Tyinky zubaté. Sešulky hladké, okrouhlé. Lupeny

malé, žluté, trochu vykroužené. Listy árkovit kopovité.

Prut rozložený, bylinný, asto jen 1 paíce zdélí. Na
písinách, v Uhích. Kv. n. T. malá. A. minimum.

622. Arahis. Gánsekraut. Housenik.
v

Sešulka árkovitá, siln stlaená. Klapky kýlnaté

aneb napodýl žilkované. Semena v každém pouzde
Iadé. V rozboru tomto nalézají se tém všecky
blo- neb cervenokvté rostliny kížaté s pukavými
delšími šešulkami a tupými neb plitce vykrouženými
bliznami. XV. 1.

1. Listy nerozdlené neb protisené. 2.

Listy patrn speené, neb 3etné. 14.

2. Listy prulní s patrn odstaveným rapíkem, srdité, hrub
vrubované neb zubaté. Sešulky 4hranné. Viz Sisymbrium

Alliaria.

Listy prutní sedlé, aneb nenáhle v apík soužené. 3.

3. Listy prutní modrozelené, holé, cclokrajné, s hluboce

vyíznutým, srditým neb šípovitým dolejškem objímavé. 4.

Listy prutní chlupaté, šedozelené^ aneb holé, však ne-
objímavé. 6.

4. Listy koenní, jakož i dolsjší prutní chlupaté, hluboce

chobotit zubaté. Sešulky znan plocho stlaené; se-

mena v každém pouzde Badá. Viz Turritis.

Listy všecky holé, celokrajné, aneb neznan zubaté.

Sešulky 4hranné. Semena Iadá. 5.

5. Hoejší prutní listy obdýln kopovité, špiaté; koenní
vejité, dlouze nožené. Sešulky stlaen 4hranné. V hor-

natých lesích. (Erysimum alpinum, Roth.) H. kapustní.

A, brassicaeformis. Wallr.

Hoejší listy obdýln vejité , zaokrouhlen tupé ; koenní
v krátkou nožku soužené. Sešulky do uhlu 4hranné. Viz

Erysimum orientale.

o. Sešulky vztýené, k prutu pichýlené. Listy vtvitými
chloupky poseté, ozubené. 7.
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Sešulky od prutu odstávavé, aneb i zpt vykivené. 8.

7. Prut pitlaenými vidlinatými chloupky drsný, vztýený,

jednoduchý, hust listnatý, 1— 2 st. zvýši. Listy prut-

ní obdýlné , dolejší svou polovicí k prutu piléhavé,

na dolejšku srdit šípovité, s úšky k prutu piléhavými;

koenní ržikovite', obdýlné, v apík soužené. Sešulky

tém bez stedná žilky. Koruny bílé. Semena úzce kí-
dlatá, tenými árkami sítkovaná. V stinných, vlhkých

lesích; v Slér.sku, echách. Kv. n. (Arabis sagittata, W»
et Gr. Turritis hirta, Krock). H. Gerardv.

A. Gerardi. Besser.

Prut dole odstávav chlupatý, vztýený, prostý. Listj

prutní hned od dolejška vztýené odstávavé : líška ro-

vnž odstávavá, astji málo patrná. Klapky znan kýl-

naté. Semena na špici trochu kídlatá, netená. Na les-

ních prostorách, suchých houštinách. Kv. n. H. srst-

natý. A. hirsuta. Scop.

8, Prutní listy hluboce srditým neb šípovitým dolejškeni

sedlé aneb objímavé. 9.

Listy nikoli srdité neb šípovité. 11.

9, Sešulky v oblouk na-zpt vykivené, ploché, po kraji pi-
tloustíé, árkovité, trochu krátce stopené, dlouhé, hladké.

Semena kídlatá, ledvinitá, vykroužená, ernohndá. Kvty
žlutav bílé. Listy zubaté, vtvitými chlupy piodné, ob-

jímavé. Na stinných skalách, v lesích; v Rakousích,

(Jhích. Dub. Kv. H. vžitý. A. Turrita.

Sešulky vztýené, pímé. Listy vtvitými chloupky

drsné. 10.

10. Rostlina dlouhotrvalá, trsnatá. Prut kosmatý, Y^ ^t^.

zvýší. Listy chobotit zubaté; hoejší srdité, úšky

objímavé; dolejší obdýln opak vejité. Lupeny bílé; se-

šulky po kraji ztloustlé ; klapky bezkýlné ; semena máz-
dit kídlatá. Na výslunných polohách lesních, na ho-

rách. n. H. horní. A. alpina. L,

Rostlina 1 roní, s prutem jednoduchým; prut vtvi-

tými vlásky drsný. Úška list pímo dol jdoucí, neob-

jímavá. Klapky patrn kýlnaté, a s 2 slabšími boními

žilkami. Semena kídlatá. Na vápencích; v echách. H.

ušetnalý. A, auriculata. Lam,

11. Listy koenní srdit okrouhlé, aneb lýrovité s srdit
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okrouhlými konenímí laloky ; dlouze nožené, málo zu-

baté; prutní vejcité neb kopovité, všecky trávozelené.

Prut z dola vtvitý, ležící neb vstoupavý. Kvtní lupeny

bílé, široké. Šešulky odstávavé. Na horních lukách, trá-

vnatých polohách hor ; na Krkonoších. H. HoUerv.
A. Halleri, L.

Listy koenni, aneb jejich konení laloky nikoli srdit
okrouhlé. 12.

12. Listy koenni kopovité neb eliptiné, málo zubaté neb

celokrajné, v apík soužené. Kvtní lupeny klínovité, bílé:

nehet znenáhla u vztýenou epel rozšíený. Viz Si-

symbrium Thalianum.

Listy koenni obdýln opak vejité, ponejvíc siln zu-
baté neb krackovité. Plátek lupenu opak vejitý, patrn
odstavený. 13.

13. Koen 1— 21etní, ružikovitý. Listy koenni lýrovit

krackovité, s tuhými vidlinatými vlásky, po obou kra-

jích 6— 9zubé. Prut od prostedu vtvitý, hodn vztý-

ený, nkdy docela holý. Lupeny bílé neb lilakové. Še-
šulky odstávavé. V písité pd. n. c. (Sisymbrium

arenosum. L.) H. písení. A. arenosa. Scop.

Koen mnoholetý, mimo kvtní prut ješt i neplodné

ržiky ženoucí. Listy koenni opak obdýln vejité,

dlouze nožené, po obou krajích u dolejška s 3— 4 vy-
šinulými zuby, neb i celokrajné. Prut holý. Kvty oby-
ejn bílé. Na skalách, v echách. H. skalní.

A. petraea. Lam.

15. Koen bambulinatý, šupinatý. Úseky listv 1— 3 p. zdélí.

Viz Dentaria.

Koen vlásenitý. Úseky kratší. 15.

15. Šešulky pitloustlé, tém oblé, nikoli pes Va V^^^^

zdélí. V. Nasturtium officinale.
v

Sešulky ploché, delší a užší. Viz Cardamine.

623. Armoracia. Meerrettig. Ken.

Šešulky kulovaté neb elipsovité , mnohosemenné.
Klapky klenuté bez hbetního kýlu. Tyinky bezzu-

bé. Korunní lupeny nerozdlené. Lat z dlouhých

klas složený. XV. 1. Chren.

Koen masitý , silný , vtvitý. Prut nahoe vtvitý.
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1 Ya—2 si. zvýší. Listy koenní vejcil obdýlné, na

dolejšku srdité , nožené , cašto 1 si. zdélí, asto po

kraji kadeavé, vrubované; naprulní hebenit prolisecné,

vezané; hoejší kopovilé , vrubované pilované. Kvty
bílé, malé, odstávavé. Šešulky kulaté. Pstovaný; tu i

tam zdivoelý , na behách. (Cochlearia Armoracia, L.)

K, obecný. A. rusticana. Fl. Wetter,

624, Barbaraea. Winterkresse. Barborka.

Šešulka árkovitá, prioblá, kýlnatýníii klapkami té-m 4hranná. Semena v každém pouzde Iadá.
Kalich vztýený. Listy lýrovité. XV. 2.

1. Dolejší listy lýrovit speené ; hoejší nerozdlené. 2,

Též i hoejší listy protisené , s 2— 3 páry lístk.

Dub. Zá. (Erysimum praecox, Sm.) B. rouí.

B. praecox, R. Br.

2. Koruna 2krát zdélí kalicha , žlutá ; stopky odstávavé

neb vodorovné; dlouhé kvtní klasy; šešulky asto v ob-

louk vstávavé. ^ epel plátku piokrouhlá, s odstouplým

nehtem. Listy lýrovité ; konení lístek obdýln vejcitý,

velmi veliký; boní obdýln kopovité , 4jamé; prutní

chobotité neb zubaté , zídka protisené. Prut od pro-

stedu v odstávavé vtve rozdlený, vztýený. V hlino-

vité pd. Kv. (^Erysimum Barbaraea, L. Barbaraea arcuata,

Sturm. Sisymbrium, Crantz). B. obecná. B. vulgaris. R. Br.

Koruna polozdélí kalichu, žlutá; lupeny užší, klínovité;

šešulky a stopky s prutem rovnobžné. Prut s vtvemi

vztýenými. Listy protisené, lýrovité; konení cíp 15— 20-

krát vtší, a 1— 2krát širší než boní; tyto ovální men-

ší, kratší než u pedešlé, 2— Sjamé. Ve vlhké pd;
v houštích. Kv. n. (B. parviflora, Fries.) B. pímá.

B. stricta. Fries, Andrzejovski.

625. Biscutella, Brillenschoie.

Šešulka plochá, na obou koncícli vykroužená;

klapky kruhovité, dva slily neb tere pedstavující.

Pouzdra Isemenná. Kvty žluté. XV. 1.

Prut 1 — 1 Víz
s^^'- 2výšíí na dolejšku s nkolika objí-

mavými listy, u vrchu v kvtní vtve rozptýlený. Koen-
ní listy obdýln kopovité, zubaté, chlupaté. Šešulky na-
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hoe i dole vykroužené; pouzdra od 5n«lky neb radji

od stední osy odstávave'. Lupeny sírožluté. Kališní lu-

peny na dolejšku bezrohe'. V píscinách, v borech. Ky.

Cn. B. laevigata. L.

Prut do 1
Y-2

st. zvýší, mezi vtvemi, kivolaký, mno-
žily. Listy obdýlne', k dolejšku soužené, zubaté, hácko-

vité, trochu tlusté^ kehké, lesklé. Kvty v chocholíkách,

bledožluté
; plátky tupé, s obdýlnou odstávavou epelí,

Sešulka holá , žilnatá. Kališní lupeny žlutozelené, tupé,

z nichž dva na dolejšku rohaté. Na horách a ped-
hoích; v Chorvatsku. B. alpestris. W. K.

626. Brassica. Kohl Kapusta.

Šešulky árkovité neb obdýlné, tém pioblé

'

klapky trochu kýlnaté , aneb stední žilou opatené,

která ve dv boní nepatrné žilky vybíhá. Cnlka
nepadavá. Semena v každém pouzde Iadá. Kv-
ty žluté. XV. 2. Zelí.

1. Šešulky k prutu pitlaené, s 2ízným zobanem. Lupeny

žluté ; kalich polootevený. Listy dolejší lýrovité, hoejší

kopovité, celokrajné, všecky nožené. Tu i tam vzdlá-

vaná ^ na behách ek. (Sinapis nigra, L.) Hoice er-
ná ; K. hoiná. B. nigra. Koch.

Šešulky odstávave. Hoejší listy širokým dolejškem

sedlé, neb srdit objímavé, pimodralé. 2.

2. Kališní lupeny vztýené, dole sevené. Lupeny jasno-

žluté. Tyinky všecky vztýené. Hoejší listy na do-

lejšku nesrdité , obdýlné, sedlé; dolejší asto lýrovité;

holé, sivozelené. Prut 2 — 3 st. zvýší, tlustý, uvrchu

vtvitý, holý. Vzdlávaná v mnohých odrodech. K. obecná.

B. oleracea. L.

J. Sv. Presl rozeznává následující odrody:

«. Kapusta divoká, Br. ol. silvestris.

p. Kapusta zimní, Jarmus. Brassica ol. acephala. Sem.

a. Jarmus celolistý, integrifolia.

b. Jarmus kadeavý, sabelica.

c. Kapusta pupenatá, gemmifera.

y. Kapusta hlavatá. Br. ol. capitata.

a. Kapusta vlastn tak eená, kadeavé zelí. Crispa.

b. Hlavatice, hlávkové zelí, hlávky.
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d. Briikev, repné zelí, keleráb. Br. ol. Caulc-rapa*, Gon-
gyloides.

€. Kapusta kvtná. Br. ol. Botrytis.

a. Prokolice, asparagoides.

b. Zelí kvtné, Karfiol.

Kališní lupeny vztýeni, posléz pólo- neb docela ote-

vené. Kratší tyinky odstávavé. Hoejší listy na dolejšku

srdité. 3.

3. Dolejší listy trávozelené, po obou stranách chlupaté,

lýrovité ; hoejší vejíté, zašpiatlé, srditým dolejškem

objíniavé. Kvtní hrozny na vrcholu ploché. Kalichy

posléz vodorovn odstávavé. Koruny zlatožluté. Šešulky

tém vztýené ; tyinky vstávavé. Rovnž v mnohých
odrodech pstovaná. K. epa. B. Rapa. L.

U Presla dva odrody

:

«. Repák. Br. R. oleifera. Sem : epák jarní a ozimý.

/?. epa. Br. R. rapifera. Sem : okrouhlíce, vodnice, kolník.

Píbuzná : Kapusta polní. Koen a prut tenký ; tento

vztýený, vtvitý, 1 — 3 st. vysoký. Koenní listy lý-

rovité, zubaté, trochu hákovité; prutní srdité, dlouze^

špiaté, objíraavé, celokrajné, hladké. Šešulky vztýené,

tup 4hranné, 2 p.. zdélí. Na rolích ; v Rakousích, Ha-
lii. Kv. n" B. campeslris. L.

Dolejší listy vodozelené, na líci holé, lýrovité ; hoejší

obdýlné, k dolejšku rozšíené, srdit objímavé. Hrozny

prodloužené. Kalichy polootevené. Koruny žluté. Šešulky

odstávavé. Tyinky piléhavé. V. vzdlávaná. K. epka.

B, ISaptis. L.

Pres! má tyto odrody:

a. epka , olejka. Br. N. oleifera. Sem náleží epka
jarní a ozimá.

/?. Turín, dumlík. Br. N. rapifera, Napobrassica,

627. Bunias. Zackenschotte. Rukevnik.

Šešulka vejilá neb obdýlná, 2- neb 4pouzdrá,

v tomto druhém pádu leží pouzdra po páru nad se-

bou. Pouzdra Isemenná. XV. 1.

1. Kvty žluté. 2.

Kvty bílé neb ervenavé. 3.

2. Šešulka šikmo vcjitá, bezkidlá, bradaviná. Chocholík

(29)
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latovitý. Listy dolejší kracovit lýrovité, neb chobotiiaté

zubaté, hoejší zubaté, kopovité. Prut vztýený, 2—

4

si. zvýší. V Uhich, Halii. Cn. Cc. R. východní.

B. orientalis. L.

Šešulka 4hranná, trochu zubatá, 4pouzdrá, 4semenná.

Kalich odpadavý. Listy koenní kracovité
,

prutní kopo-

vité. Prut na 1 V.j st. zvýší,, od dola vtvitý. Na polích,

v Rakousích, Uhích. Kv. n. R. kolcatý. B. Erucago. L,

3. Šešulka vejitá, pítupá , zelená, pravidelná
,

pozdji

4hranná, rapavá, ernosejnenná. Kvty v hustých chocho-

líkách. Kalich žlutozelený. Lupeny bílé, klínovité, vztý-

ené odstávavé ; 4 žlázky. Prutní listy obdýlné, šípovité,

objímavé; koenní nožené, tém lýrovité. Prut pídi

zdélí, trochu hranatý. Na rolích
;
pod Gerhardským vr-

chem, okolo Budína, u Oseku, v Halii. Dub. (U nkterých

Rapistrum, Crambe, Myagrum, Cochlearia). R. Ižiníkový.

B. coclilearioides.

Šešulka kulatá, tém Shranná, drsná, zobanitá ; nlka
pehnutá ; kvty bílé neb ervenavé. Listy kopovité, šp i-

até, nožené, šedozelené, obdýhié, hned celé, hned vru-

bované. Prut pídi zdélí, velmi vtvitý. V suchých píko-
pech, u cest ; v Uhích, Halii, Rakousích. Kv. Cn. (Myagrum

rostratuni, Scop. Auastatica syriaca, L.) Rukevník zoba-

nitý. B, syriaca.

628. Cakile. M eersenf. Cikla.

Šešulka ze 2 na sob ležících lánk složená ; ho-
ejší (^.lánek meovitý , dolejší opak vejitý ; oba
Isemenné. XV. 1.

lánky šešulky 2ízné. Kvty jasn fialové. Na be-
hách moských. C. obecná. C. maritima. Scop.

629, Calepina. Kalepinka.

Šešulka okrouhlo-vejitá, v krátkou honiolitou nl-
ku pornálii zakonila

; pvodn Ipouzdrá, s 1 ze špice

Tisícím semenem. XV. 1.

Rostlinka lelní. Koenní listy chobotnat protisené

;

prutní obdýlné, šípovité. Kvty bílé. Na rolích, u Kolína.

K. Korvínova. C Corvini. Deso.
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630. Camelina. Leindotter. Lnice.

Šešulka hruškovitá ; klapky k vrchu ve špici pro-

dloužené
;
pouzdra obyejné 2semenná. XV. 1.

Listy kopovité, celokrajné neb trochu zubaté, k ^o-

lejšku neznan soužené, šípovit objímavé. Prut i st,

zvýší, tém jednoduchý, oblý, s vidlinatými chlupy.

Kvtní klas ídký; šešulky zvící oky, 8— 12semenné.

Na úhorech, mezi obilím. Cn. Cc. (Myagruin sativum, L.)

L. obecná. C. sativa. Cranfz.

Listy árkovit obdýlné, chobotnal zubaté neb proti-

sené, k dolejšku soužené a šípovit objímavé. Sešulky

po boku 4žebré. Semena 2krát vtší. Mezi Inem. (Myagrum

dent. Willd.) L. zubatá. C. dentata. Pers.

631. Capsella. Táschelkraiit. Kokoška.

Šešulka plochá , Shranná, s pehrádkou árkovi-
tou; klapky kýlnaté, nekídlaté; pouzdra mnoho-
semenná. XV. 1. Kokošky; tašky, suchá Bta; to-

bolka.

Šešulka ovální neb obdýlná, tupá neb phlce vykrou-.

zená. Listy hluboce protisené. Na slatinách. K. ovální.

C. elliptica. Meyer.

Šešulka Shrann opak srditá. Listy asto riižikovité,

obdýln kopovité , zídka celokrajné, nejvíce kracovité,

nkdy protisené. Prut oblý, vtevnatý. Kvt bílý, drobný;

nkdy beziupenný s 10 tyinkami, jelikož plátky v ty-

inky se zvrhly (Var. apetala). V nevzdlané pd. B.
Zá. (Thlaspi Bursa pastoris, L.) K. pospolitá.

C. Bursa pastoris. Mónch.

632. Cardamine. Schaumkrauf, eicha,

Šešulka árkovitá, stlaená; klapky ploché, bez-

kýlné, bezžilné. Semena v každém pouzde Iadá.

XV. 2. Vodní eicha ; žabí kvt ; slovensky

:

režucha.

1. Listy jednoduché, obdýln vejité, celokrajné-, prutní

po 2, krátce nožené; koenní dlouze nožené. Lupeny

bílé; šešulky piímé, tenké, hndé. Rostlina thiavozelená,

hladká, kožnatá. Na štýrských a korulanských Alpách.

c. Zá. , horní. C. alpina.

(29^0
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Listy aspoii hoejší speené. 2.

2. Kvtní lupeny bledoervené, 2krát zdélí kalicha, kh'no-

vité, vykroužené. Kvty krátce stopecné v chocholíku;

kališní lupeny árkovité, nachov slinkované. Lístky tupé,

iHezan zubaté, vejcité, nožecné, po 3— 5. Prut oby-

ejn prostý, hranatý, vztýený. Na chorvatských horách.

n. c. . ervená. C. chelidonia.

Kvtní lupeny nejvíce bílé. 3.

3. Dolejší listy z ásti nerozdlené, vej ité, dlouzenožené;

hoejší lýrovité, neb lýrovit protisené, 2—Sjamé;

lístky obdýln klínovité. Rostlina holá. apíky šípovit

ušetnaté. Prut 1— 3 st. zvýší, jednotlivý. Krátký sku-

pený hrozen. Koruny bílé; stopky vztýené; šešulky

vztýené, skupené. Na Krkonoších. . rytolistá.

C. resedifolia. L.

Též i dolejší listy speené neb trojetné. 4.

4. Listy Setné; lístky piokrouhlé , rozvlán zubaté,

s oslnitou špicí. Prut vstoupavý , bezlistý neb 1 listy,

jednoduchý, ervenavý. Plazivé výbžky. Konení cho-

cholík. Koruny bílé. Na vlhkých lukách, v stinných le-

sích; v echách, Slezsku, Uhích. n. . trojlistá.

C. irifolia. L.

Listy speené. 5.

5. apíky s objímavými ušty. Listy útlé, lehce vadnoucí;

jasn zelené; lístky dolejších 3— 5klané, krátce nožené.

Prut */,^— 1 st. zvýší. Kvtní lupeny nkdy chybící.

V stinných lesích. n. R. nedtklivá; Prskavka.

(/. Impatiens.

apíky bezušetué. 6.

6. Prašníky ped rozpuknutím ervené; nlka šídlovitá,

dlouhá; lupeny 3krát zdélí kalicha, blavé, žlutonehetnaté.

Tyinky 3krát zdélí koruny. Listy speené; lístky dolej-

ších lisli do úhlu zubaté, konení vtší. Prut hranatý,

hustý, asto na dolejšku koenivý. Na pramenitých místech,

lesních potocích. Dub. Kv. (Sisyrabrium Nasturtium, Matt.

Krock.) li. hoká. C. amara. L.

^. hii ta Fl. sil. Prut krátce vlasatý ; stopky lysé ; celá

postava skupená, pímá; listy husté, mnohojamé,

;'. subajpina Koch Syn. (umbrosa Fi. sil). Prut a stopky

králkovlasé; na Krkonoších. Dub.
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Prašníky žluté. 7.

7. Lupeny i s nehtem pes '^ p.-zdclí, Skrátzdélí kalicha, bílé

s cervenavými žilami, neb lilakové; kaiišní lupeny žluté;

nlka válcovitá, krátká. Chocholík konení. Listy speené;
lístky prutnich list árkovité, neb úzce kopovilé; dolejších

piokrouhlé, vykrajované neb zubaté, konení vtší. Prut

trubkovitý, oblý, k vrchu útle árkovaný, holý, vztý-

ený, 1— 1 Ys st. zvýší. Na lukách. Dub. Kv. Žabí kvt;
. luní. C. pratensis. L.

Lupeny daleko menší, bílé. 8.

8. Lístky stejné, mnohojamé, celokrajné; konení tém
stejné velikosti s ostatními ; dolejších list obdýlné, ho-
éiších árkovité. Prut holý, 2— 12 p. zvýší, hned jedno-

duchý, hned od dolejška vtvitý. Stopky odstávavé, še-

šulky vztýené. Kvty velmi malé. Na vlhké pd, pi
jezerech. Cn. Zá. . malokvtá. C parviflora. L.

Lístky dolejších list piokrouhlé, vykrajované neb zu-

baté, konení vtší. Lupeny 2krát zdélí kalicha. 9.

9. nlka zdéli šíky šešulené; šešulky trochu odstá-

vavé ; 6 prašník ; lupeny kopisfovité. List tmavý, snadno

vadnoucí. Prut jednoduchý a vtvitý, ponejvíc krátkými,

tuhými chlupy posetý. V stinných lesích. Kv. n. (Carda-

mine hirsuta /?. silvatica , W. et Gr. ; C. hirsuta /5. sil-

vestris, Fries.) R. lesní. C. silvatica. Link.
v

nlka kratší než šíka šešulky ; šešulka více vztýená;

4 prašníky. Lístky užší a tužší s nco hlubšími zuby.

Prut mén listnatý. Na lesních prostorách, pi vinicích*

Kv. Cn. (Gardám, hirsuta «. sabulosa, W. et Gr. \ Card,

hirsuta a. campestris, Fries.) K. chlupatá.

C. hirsuta. L.

633. Cheiranthus. Lack. Fiala.

Šešuika oblá neb stlaená. Bliž na 21aloná. Semena
iadá, vejitá, plochá, asto obroubená. Kvty žluté,

bílé, ervené. XV. 2, Fiala; Chejr; Lak.

1. Kvty žluté. 2.

Kvty bílé neb ervené, neb hndé. Malhiola. 4.

2. Listy celokrajné, špiaté, kopovité, na líci zelené. Prut

devnatý , vtevnatý, 1 — 2 st. zvýší; vtve hranaté.

Kvty žluté; šešulky stlaené, 2

—

2^/^ p. zdélí, blizna
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veliká. Na starých zdech ; v Uhrích , okolo Beti-

sJavi. Kv. asto v zahradách pstovaná , zušlechtná.

(Cheiranthus fruticulosus. L.) Fiala obecná; fiala žlutá.

Ch. Cheiri. L.

Listy zubaté. Prut 2—3 st. zvýší, pímý, vztýený,

jednodschý. Lupeny sírožluté. 3.

3. Sešulky 4hranné, blizna veliká na šešulce bez cnlky
sedící, lupeny vykroužené. Prut árkovaný. Listy úzké,

trochu špiaté , sedlé , tmavozelené , nkdy cárkovité
,

nkdy obdýln kopovité, obyejn celokrajné, jen dolej-

ší zubaté, pídrsné. Na výslunních suchých místech, v
v v

Rakousích. Kv. Cn. R. trýzlová. Ch. erysimoides.

Sešulky široce 2ízné , vztýené
,

piléhavé. Cnlka
patrn dlouhá , lupeny sírožluté, plátek opak vejcitý,

' odstávavý, celý neb trochu vykroužený. Hrozen tém
pídi zdélí, kalichy 4Iiranné, šedozelené. Koenní listy no-
žené, vykrajovan zubaté

,
prutní sedlé, zubaté, hoejší

pilované. Pruty jednotlivé, nahoe vtvité. Na vápencích,

u Herkulových lázní. n. F. konitá.

Ch. cuspidafus. Bieb.

4. Rostlina kovitá, dievnalá, prut vtvitý, šediv pýitý,
1 — 2 st. zvýší. Listy kopovité, tupé, celokrajné. Kvty
v hroznech, vonné, bílé neb ervené, neb peesté. Lu-
peny obvejité, kališní lupeny cárkovité, šešulka 4—

5

p. zdélí. Pstovaná. (Mathiola incana, R. Brovrn) F. zimní.

Ch, incanus. L.

Rostlina s pnm bylinným, prut pímý, 9— 13 p. zvý-

ší, listy kopovité, tupé, sedavé. Lupeny více vykrouže-

né než u pedešlé. V zahradách pstovaná. (Mathiola

annua, Swe.) F. letní. Ch. annuus. L.

Poznám. Fiala krlatá. Prut 8— 12 p. zvýší, pímý.
Listy uvrchu skupené

, podhnuté , tupé
,

plsfnaté, celé.

Hrozen mnohokvtý. Sešulky pýité , bezžlázé , dole

nco širší. Semena rohatá, po kraji tém kídlatá. P-
stovaná. (Math. feneslralis R. Br.) Ch. fenestralis. L.

634. Clypeola. Schildkraut. Paveznice.

Sešulka vykroužená, okrouhlá, 1—2seníenná , ve
2 ásti dlitelná, hvzdovitými chloupky posela. Ty-
inky na dolejšku zoubkem opatené, XV. 1.
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Prut nízký, s vtvemi položenými. Listy male', kopisto-

vilé, šedozelené'. Kvty male', žlutavé, v hustých klasech.

Sešulky okrouhle', Ipouzdré, 1 — Ssemenné. Tyinky zu-

bem podepené. Na polích, v Halii. Cc. P. položená.

C. Jonthlaspi. L.

635. Cochlearia. Lóffelkravt. Lzinik.

Šešulinka zaokrouhlená neb ovální, asto nadinutá,

2pouzdrá, mnohosemenná. Klapky na kýle zakula-

cené. XV. 1.

1. Kvty bílé. 2.

Kvty žluté. 7.

2. Listy sperené. Viz Nasturtium.

Listy jednoduché. 3,

3. Korenní listy velmi veliké. Viz Armoracia.

Listy menší, obyejn celokrajné , aneb málo zubaté,

neb vykrajované. 4.

4. Sešulky eliptiné, nadmuté, veliké, mnohosemenné. Lu-

pny opak vcjcité, klínovité, delší než kalich. Kališní

lupeny obdýlné, tupé. Koenní listy srdit vejcité, vru-

bované, prutní kopovité, chruplavin zubaté. Prut vztý-

ený, 2— 3 st. zdélí, krivolaký. Na vlhkých lukách,

v echách, Banátu, Jazigii, Hevešské stolici. Kv. L. ve-

leplodý. C. macrocarpa, W. K.

Sešulky nenadmuté. 5.

5. Prutní listy všecky nožecné, koenní srdité. Na be-
hách moských. L. pomoský. C, danica. L.

Listy hoejší srdit objímavé. 6.

6. Koenní listy tém okrouhlé, trochu srdité, prutní

obdýln vejité, trochu chobotité. Prut hranatý, ^/^ st.

zvýší. Chocholíkmnohokvtý. Kališní lupeny odstávavé, tupé;

korunní lupeny opak vejité, celokrajné; nlka velmi krátká;

sešulky tém kulaté , trochu stlaené ; klapky vyduté.

Ve vlhkých píkopech na slatinách v Uhích. L. lékaský.

C. ojficinalis. L.

Koenní listy na dolejšku zaokrouhlené aneb v apík
sbihavé, prutní obdýlné. Na plnoním pomoí. L. an-

glický. C. anglica.

7. Šešulka hruškovitá. Kvt bledožlutý. Viz Camelina.

ácšulka kulatá. Kvt žioutkožlutý. Viz Nasturtium.
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636. Crambe. Meerkohl. Kairán,

Šešulka ze 2 lánk sestavená, lánky 1 pouzde,
nepukavé , Isemenné. nlka žádná neb krátká.

XV. 1.

Prut 1— 2 st. zvýší, asi prstu ztlouští, oblý, rozvt-
vený. Listy dužné, vlnité, špiatými zuby vezané, mo-
drozelené. Kvt bílý , šcšulky vejit zakulatné. Delší

tyinky vidlinal rozeklané. Na pomoí. Kv. Cn. po-
moský. C. maritima. L

Prut 2— 3 st. zvýší, hranatý, vidlinat vtvitý. Ko-
en tlustý, jednoduchý, 2—4 st. dlouhý. Listy mnoho-
násobn složené, vezan zubaté, lysé. Kvt bílý, šc-

šulky kulaté , hladké , žlutoervené. Delší tyinky

rozeklané. B. Kv. V Morav okolo ajce, Hovoran,

v Uhích od Betislavi dol, v Sedmihradsku. B. Dub.

K. východní. C. tatarica, Jacq.

637. Dentaria. Zahmcurz, Kyelnice,

Šešulka kopovilá, sedává, na konci ztenená, klap-

ky ploché , nekýlnaté. Semena , v každém pouzde
Iadá. XV. 2. Babí zub.

i. Kvty nachové, po 3 — 5 ; tyinky pólo zdélí koruny ; ka-

lišní lupeny árkovit ovální -^ šešulky 1 p. zdéli, stlaené.

Listy 3, peslenaté, 3etné; lístky kopovit obdýlné, mezi

každýma dvma jedna" žlázka. Prut jednotlivý, vztýený,

hladký, dole holý, jednoduchý. Ve— 1 st. zvýší. V le-

sích, houštích, v Uhích, Slezsku, Morav nad Bevou
k Vsetínu. Dub. Kv. K. žláznatá, Babí zub.

D. glandulosa. W, K.

Kvty bílé, do fialová neb žlutá. 2.

2. Kvty žlutobílé. 2.

Kvty bílé neb blofialové. 4.

3- Listy 3cetné, speené, lístky po 9—11, kopovité,

lítie špiaté, nestejn a hrub pilované. Prut 1 st.

zvýší, holý, jednoduchý. Chochoiík krátký, 7— 14kvtý.

Kalich žlutozelený, kvty veliké, šešulky árkovit ko-

povité, zobanité. Ve vlhkých lesích, v Chorvatsku. Kv.

n. K. mnoholistá. D. pohjphyllos. W. K.

Listy ti, peslenaté, 3etné; lístky vejit kopovité,

zubaté, holé. Prut Vg st. zvýší, 4— lOkvlý. Kalichy
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odpadavé, šešulky vztýené, tyinky zdélí koruny. V stin-

ných lesích. Dub. Kv. K. devítihstá, Brabor.

D. enneaphyllos. L.

4. Listy stídavé, 3 etné , nožené, boní lístky šikmé,

stední vejit kopovité. Prut vstávavý, jednoduchý, dole

kosmatý, 1 st. zdélí. Chocholík 6— 15 kvty, stopky

1 p. zdélí, žlázkami podepené. Kališní lupeny obdýlné,

korunní lupeny bílé, Skrát delší kalicha, opak vejité,

celokrajné, tyinky delší než kalich. Kvty vonné. V les-

ních lídohch, v Chorvatsku. Kv. K. trojlistá.

D. trifolia. W. K.

Listy mnohoetné , speené neb prslnaté, Kvty bílé

do fialová. 5.

5. Listy hoejší prstnaté, 5etné. V podhorních lesích,

Y Rakousích, jižních Uhích, Halii. D. Kv. K. ptilistá.

D. pentaphyllos. L.

Listy speené. 6.

6. Dolejší listy speené, hoejší jednoduché, koenní 7-,

prutní 3—5etné; list kopovité, pilované. Listy stí-

davé. Prut do 2 st. zvýší, holý. V úžlabikách listft na-

lézají se šupinovité
,

posléz ernoervené pupeny neb

cibulky. Koruny bílé neb lilakové. Na chlumních lesích.

Dub. Kv. K. cibulonosná; Konopá. D. bulbifera. L.

Dolejší listy po 7, hoejší po 5 speené, lístky vej-

it kopovité, pilované, lysé. Kvty bílé, do fialová neb

nachová. V Rakousích, Uhích, v lesích. Kv. (Dent. se-

cunda, Tabern. j Dent. pinnata, Willd.) K. sedmilistá.

D. heptaphyllos. Villars.

638. Viplotaxis, Doppelsame. Kezalka,

Klapky Ižilné, bez boních žilek. Semena v kaž-

dém pouzde 2adá, eliptiná neb obdýlná. XVL 2.

Prut listnatý, dole tém koví tý, 1 7^ st. zvýší, vt-
vitý, šedozelený. Listy holé, trochu dužné, hladké, do-

lejší protisené, s árkovitými cípy. Kvty veliké, bledo-

žluté , oste vonné , kališní lupeny odstávavé, na špici

trochu ovlášené. Šešulka vztýená, obdýlná. Stopka 2-

krát zdélí kvtu. U cest, na zdech, suchých kamenitých

místech. Srp. (Sisymbrium tenuifolium) K. úzkolistá.

D, tenuifolia. DC.
30
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Prut tém nahý, bylinný, na dolejšku položený, pak

vstoupavý. Listy s obvodem kopovitým, chobotit pilo-

vané aneb protisecné, nožené, jen dole trochu chlupaté.

Kvty veliké; lupeny velmi tupé, žluté. Cnlka dlouhá;

šešulka pntloustlá, trochu stlaená. Nehet lupenu patrn

odstouplý ; stopka zdéli kvtu. Na zdech, kamenitých pro-

storách, u cest. c» ij. (Sisymbriura murale.) K. zední.

D. muralis. DC.

Píbuzná Kezalka jívnatá : kvty menší , skupenjsí

;

lupeny poznenáhla v nehet soužené. D. mminea,

639. Draha. Hungerblume. Osivím.

Šešulka vejilá, stlaená, mnohoseraenná. Semena
neobroubená. Tyinky bezzubé. Lupeny asto klané.

Prut vtším dílem bezlistý ; koenní listy asto v r-
žice. XV. \. Chudinka.

1. Kvty bílé. 2.

Kvty žluté neb ervené. 5.

2. Lupeny 2klané ; šešulky obdýlné, slab ozubené, hvzdo-
vlasé. Prut hned jednotlivý, s 2— 3 stopenými kvty,

hned množitý, vstávavý, bezlistý, Ys— ^ P- zvýší. Na

suchých, písitých prostorách. Ún. Kv. (Erophila vulga-

ris, D. C.) 0. jarní ; Chudinka. D. vrna, L.

Lupeny celé neb vykroužené. 3.

3. Prut listnatý, do 6 p. zvýší. Listy vejité, zubaté, ob-

jímavé, pýité s vidlicnatými chloupky. Kvty malé v cho-

cholíku ; lupeny tém okrouhlé, delší než kalich. Šešulka

cárkovit eliptiná, holá, asi pólo zdélí stopky. Na stin-

ných kamenitých místech ; v Uhích, Cechách, Slezsku.

Kv. n. O. zední. D. muralis. L.

Prut nahý, neb 1 — Slistý. 4.

4. Listy lysé, jen na kýle s 2—3 dlouhými chlupy, a na

špici zub s jedním chloupkem, obdýlné, tupé, vrubované,

po kraji brvit zubaté. Prut Slistý. Lupeny zdélí kalicha;

šešulky obdýlné, špiaté. Na slovenských holech. Cn. O.

pochybková. D. androsacea.

Listy pýité, po obou stranách hvzdité, šedozelené,

obdýlné, trochu tupé, celokrajné neb zubaté, brvité. Prut

caslo s jedním zubatým listem, vztýený. Kvty v cho-

cholíku; lupeny celokrajné; šešulka obdýlná. Na skalách,
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na rakouských a štýrských Alpách. n. c. (Draba hirta,

Cr.) O. hvzdochhipá. D. stellata. Jacq.

5. Kvty bledoervené. Listy kh'novilé, dlanité, Slaloné,

malé, tlusté, lesklé; dolejší Sklané: po kraji a na špici

brvité. Pruty nahé, malé, asi 5kvté. Na nejvyšších

Alpách, v skalách ; zídka. Kv. O. pyrenejská.

D. pyrenaica. Jacq,

Kvty žluté. 6.

G. Listy pímé, árkovité neb kopovité, kýlnaté, po kraji

blobrvité. Prut 1—4 p. zdélí, jednoduchý, nahý. Cho-
cholík konení ; kvty s tuhými , nkdy vykrouženými

lupeny ^ kalich polozdélí lupenu ; šešulka kopovítá, žlutavá,

trochu kosmatá : nlka asi zdélí šíky šešulení: tyinky

asi zdélí lupen. Na chlumech, podhoích, holech. B.
Kv. O. zimní. D. Aizoides. L.

Listy vejité. 7.

7, Prut nahý, prostý, roztroušen chlupatý. Listy obdýln
vejité, celokrajné, na líci chlupaté, nebrvité. Kvty
plitce vykroužené. SešuIUa obdýlná; nlka patrná. Rost-

lina pedešlé podobná. Na slovenských holech. O. horní,

D. alpina.

Prut listnatý, vtvitý. Listy prutní vejité , sedavé,

zubaté, pýité. Stopky 2krát zdélí šešulky; šešulka pý-
itá, 30- i YÍcesemenaá. Koruna žlutá. Na skalnatých,

stinných místech, v Uhích. Kv. n. O. hajní.

D. nemoralis. Ehrh.

640. Erucastrum. Rempe. Retketník,

Šešulky sklapkami Ižilnými bez boních žilek ; se-

mena Iradá, obdýlná, trochu stlaená. Kvt žlu-

tavý. XV. 2.

Prut 1— 1
'/o st. zvýší, vztýený neb ležící, háko-

vitý, listnatý. Listy kracovité aneb hluboce protisené,

neb speené, s tup zubatými cípy. Lupeny nežilkované;

šešulky hladké, odstávavé , s prutem rovnobžné, tupé

4hranné ; nlka meovitá,- kališní lupeny vztýené od-

stávavé; delší tyinky k nlce piléhavé. Na rolích,

u cest ; v Rakousích. n. Srp. . rolní.

E. Pollichii. Schimp. Spenn,

30*
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641. Erysimum, Hederich. Trýzel.

Blizna nerozdlená. Šešulka 4hranná neb 2nzná.
Klapky kýlnaté. XV. 2.

1, Listy prutní vejcité, hluboce srditým dolejškeni objí-

mavé, zaokrouhlen tupé; koenní v krátkou nožku sbí-

havé. Prut vztýený, jednoduchý. Lupeny malé, bložluté.

Šešulky velmi dlouhé, 4hranné, stlaené, šídlovité. Rost-

lina modrozelená. Na rolích. Cn. (Brassica o. L. ; Ery-
simum perfoliatum, Craatz. ; Conringia perfoliata, Link).

T. objímavý. E. orientale. R.

Listy prutní obdýln kopovité, neobjímavé. Kvty
žluté. 2.

2. Stopecky 2— 3krát delší než kalich, a o tolikéž kratší

než dosplá šešulka, vodorovn odstávavé; šešulky hladké

s roztracenými chlupy. Rozestená koruna jen 2—-3 ár-
ky zšíí. Listy krátce a vzdálen zubaté, na líci livzdnaté,

chlupaté. V dlané pd. Cn. Srp. T. fiala.

E. cheirantkoides, L.

Stopecky ledva zdélí aneb kratší kalicha. 3.

3. Listy na líci stejnými hvzdovitými chloupky poseté. Do-
splé šešulky 4— 8krát delší než jejich vztýené, odstávavé

stopky; pímé, vztýené, s prutem tém rovnobžn, oste

hranaté. 4.

Hvzdovité chloupky na líci list s jednoduchými

chloupky smíšené. Šešulky v pomru k stopkám ješt

delší, mén pímé, asto kivolaké, aneb od prutu od-

stávavé tupji hranaté; stopky vodorovn odstávavé. 5.

4. Kvt okázalý, asi Yg p. zšíí, sírožlutý; lupeny tém'
okrouhlé. Šešulky šedoplsnaté, 4hranné se zelenými hra-

nami, v dlouhých hroznech. Blizna hlavovitá , 2laloná,

veliká. Prut vtvitý, brázdovaný; vtve odstávavé. Listy

obdýln kopovité, vzdálen špiat zubaté, na dolejšku

soužené, tém sedavé; na špici trochu zaokrouhlené,

útle špiaté. Na suchých, výslunných, kamenitých mí-

stech, v píkopech, u cest. n. Srp. T. vonný.

E. odoratum. Ehrh,

2. Kvty menší, žluté, lupeny obdýlné; šešulky stejnobarvé,

zelenavé, hvzdnat chlupaté; stopky zdélí kalicha. Listy

vidlinými chloupky poseté , obdýln kopovité, vykra-
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jovan ozubené. Prut pímý, vztýený, 1—2 si. zdélí.

Na písitých, kamenitých místech, na behách ek, u zdí.

(Erys. hieracifolium. L.). T. vztýený.

E. striclum. Fl. Wett.

Píbuzný Trýzel metlatý: listy užší, kopovite', jen málo
zubaté'. Prut velmi vtvitý, prutnatý, pímý, jen nahoe
brázditý. Kvtní lupeny kopovite, opak vejite'. Sešulky
ku prutu pitlaené. Na zdech, rumech ; v Uhích, echách.
Cn. Srp. E. tirgalum. Roth.

5. Sešulky znenáhla v nlku soužené, tlusté, uzlité, roze-

vené, polez tém dolv zvrácené. Prut u vrchu vlnit

krivolaký. Listy vykrajovan zubaté. V orné pd ; v e-
chách, Uhích. Kv. n. (Erys. ramosissimum , Crantz).

T. nejvtevnatjší. E, repandum. L.

Sešulky nesoužené, mén odstávavé, štíhlejší. Kališní

lupeny k dolejšku míškovité. Listy easto šedozelené, vy-
krajovan zubaté. Na skalách, pahrbkách; v echách.
T. skerdolistý. E. crepidifolium. Rchbch.

642. Farsetia. Prasivka.

Sešulka vejitá, sllaená
;
pouzdra mnohosemenná.

Semena obroubená. Tyinky s zubovitými rozšíeni-

nami. Lupeny klan'. XV. i.

Rostlina hvzdnat chlupatá, šedobílá. Prut vstávavý,

1 st. zvýší. Listy kopovite, v apík soužené. Lupeny

bílé, 2klané ; delší tyinky kídlatými zuby podepené ;^

sešulky pýité, zvící nlky. Na suchých písenatých mí-

stech, pahrbkách, u cest, plotv. (Alyssum incanum, L.

Berteroa incana, DC. ^ Camelina incana, Presl) P. šedivá.

F. incana. R. Br^

643. Hesperis. JSachtviole. Maiema.

Sešulka tém 4boná neb stlaená. Semena Iadá,
tém Shranná. Blizna ze vztýených lalkv se-

stávající. XV. 2.

1. Prut pídi dlouhý, vtvitý, rozestený, hranatý ; vtve od-

stávavé, hranaté. Listy kopovite, nožené, špiat zubaté,

drsné, v apík soužené. Hrozen l^g—2 p. zdélí; kvty
tém sedavé ; kališní lupeny tupé, žlábkbvit árkovité

j

korunní lupeny malé, bled lilakové, plátek obdýlný, tupý,
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celokrajný ; medníky na dolejšku tyinek ; šešulky se-

davé, pioblé, zpoátku nakivené, pak rovné, do 2 p.

idélí. Celá rostlina bílými, 2—Sklanými vlasy pokrytá a

proto šedozelená. Na suchých, neúrodných místech; okolo

Budína. Dub. M. rozvtvená. /. africana.

Prut 1—4 st. zvýší. 2.

2. Lupeny hndé neb žlutobílé ; šešulky stopecné, velmi

dlouhé, trochu stlaené, prostedem kýlovité. Listy srd-

ité a vejit kopovité, chlupaté, jako i kalichy. Prut

1— 2 str. zvýší, vztýený a vsloapavý, hákovitý, vt-
YÍtý ; vtve odstávavé. Na rolích, v lesinách; v Rakou-

sích, v Morav na polavských behách; v Hodonínském

lese; u Ratiškovic. Kv. M. smutná. H. trislis. L.

Lupeny lilakové. 3.

3. Prut 3—5 sir. vysok>% nad prostedkem vtvitý, vztý-

ený. Listy hákovité, šedozelené ; dolejší kracovité, po-

slední cíp delší; hoejší úzce zašpiatné. Vtve v as
kvtu vodorovn odstávavé. Rostlina lepká , chlupatá.

Kvty v chocholíku; lupeny krátce špiaté, bledolilakové,

pozdji bílé; šešulky po 3— 4 p. zdélí, 4hranné. Mezi

kovím, v Baroanské stolici. Kv. M. kracovitá.

H. runcinata. W. K.

Prut do 2 st. zvýší, jednoduchý, vztýený; kvty li-

lakové, mén více ervenavé neb modré; kalich barvitý,

chlupatý. 4.

4. Listy tém šípovit zubaté, vtší než u následující,

více srdité a dloužeji špiaté, mén drsné, akoli chlu-

paté a trochu lepkavé, zubat pilované. Kvtní lupeny

tupé. Ve vinicích, na lesních chlumech. Kv. Cn. (H. ino-

dora, L.) K. lesní. H. silvestris. Crantz.

Listy vejité, kopovité, zubaté ; dolejší kýlovité, hoejší

poloobjímavé. Prut 1—2 st. zvýší, árkovaný, chlupatý.

Hrozen dlouhý, konení. Stopky asi zdélí kalicha. Lu-

peny opak vejité, lilakové. (V zahradách pstovaná,

s kvtem bílým, plným^, vonným.) Na lesnatých pahrbkách,

Ye vinicích ; na Morav, v Uhích. Kv. Cn. M. zmnná.
//. matronalis. L. .

^44. Hutchinsia. eišník.

Sešulka bezkídlá ; v každém pouzde 2 semena.
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aneb pometají-li tato, 2 semenice. Blizna sedává.

Kvty malé, bílé. XV. 1.

Prut vtvitý, listnatý, trochu pýitý, 3 p. dlouhý. Listy

speené; lístky celokrajné, vstícní, elipticné neb kopi-

sfovité, tmavozelené. Kvty male', bílé v chocholiku. Ka-
lišní lupeny ovální, tupé, trochu odstávavé, po kraji se-

schlé; šešulka obdýln elipliná, stlaená, tupá, nepatrn

vykroužená. Na kamenitých, výslunných, neúrodných mí-

stech. B. Dub. (Lepidium petracum L ) R. skalní.

H. petraea. R. Br.

645. Iberis. Bauernsenf. Sínimk.

Šešulka stlaená ; klapky kýlnalé, kmkovité, Ise-
menné. Tyinky jednoduché. Lupeny nestejné, dva
zevnitní vtší, v chocholiku paprsek psobící. XV. 1.

i. Listy hluboce protisené, trochu dužné ; dípy árkovité.

Kvty bílé v chocholiku: kališní lupeny fialové, belo-

krajné. Pruty vztýené, bylinné, 4— 9 p, dlouhé. Na su-

chých pastviskách ; u Váhu, okolo Rovného ; zídka. Cn.

Cc. S. speený. /. pinnata.

Listy obyejn prosté, celokrajné. 2.

2. Listy kopovité, nkdy trochu zubaté. 3.

Listy vejitc neb kopisfovité, tupé, celokrajné. 4.

3. Hrozny v chocholík sestavené, pak prodloužené. Kvty
bílé, veliké, asto fialové

;
plátky vejcit klínovité. Se-

šulky tém okrouhlé, 2špiaté, k dolejšku klínovil v

apík soužené, po každém boku 2—3zubé, lysé. Prut

pímý , vtvitý. Na kamenilých písitých rolích. Cc.

Zá. (Thlaspi amarum, Crantz) S. hoký. I. amara. L.

Chocholíky i po odkvtu nadduté, neprodloužené. Kvty
tém nachové, zídka bílé, husté; šešulky vejité, nahoe
vykrojené, s laloky ostrými, 3hrannými. Listy dolejší kopovité,

v apík soužené, ostré, nkdy trochu zubaté ; hoejší celé,

kopovité, nkdy árkovité. Prut pímý, lysý, vtvitý, 6

—

12 p. vysoký. Obyejn v zahradách sázený. Gn. Srp. S.

okolinatý» ' 7. iimb^lafa. L.

4. Listy trochu dužné, holé; dolejší trochu vroubkované,

nožecné, tém okrouhlé, vejité; hoejší obdýlné, objí-

mavé, šedozelené, celokrajné. Prut plafivý. Kvty tém
pravidelné, bledoervenavé ; šešulka trochu 4hanná. Na
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horních skalách, v Korutanech. c. Srp. S. okrouhlolislý.

7. rotundifolia. L.

Listy kopisfovité, trochu dužné, skupené, celokrajné,

na špici blave obroubené a vykroužené. Prut kivolaký^
2—3 p. zdélí. Kvty v stejn vysokém chocholiku, husté;

kališni lupeny odstávavé, velmi tupé, vejcité; korunní

lupeny bílé neb cervenavé , opak vejité, celokrajné, 2
zevnitní 2— 3krát vtší. Šešulka hluboce vykroužená,

2zubá, s nlkou u prostedu. Na jihozápadních Alpách

chorvátských. c. Srp. S. dužný. ~ /. carnosa.

646. Isatis, Waid. Boryt

Sešulka na plocho stlaená, obdýlná, 1 pouzdra,

Isemenná. Klapky lunkovité, více mén kídlaté.

XV. 1. Vajt.

Sešulka opak klínovitá, holá, vykroužená, v zralosti

odvislá, erná, lesklá. Kvty malé, žluté, v chocholiku.

Prut vztýený, holý, 1—3 st. zvýší. Listy prutní šípo-

vité, šedozelené, holé; koenní vroubkované a jako i do-

lejší prutní trochu nožecné, vejcit kopovité, trochu chlu-

paté. Na polích, pi zdech, ekách ; na Morav, v Uhích

;

pstovaní. Kv. Cn. B. barvíský. /. tinctoria. L.

Fedeiié podobný, jen koenní listy kopisfovité, celo-

krajné, v dlouhý apík sbíhavé, velmi veliké, v mládi

trochu pýrité ; stední žíla bílá; kvty vtší, mén sku-

pené. Na polích, v Uhích. n. B. velelistý.

/. praecox, Tratt,

647. Lepidlm. Kesse. Vesnovka. «

Sešulka vejitá neb piokrouhlá; pouzdra Ise-
menná ; klapky kýlnaté. XV. 1« eicha.

1. Sešulky na hoejšku patrn vykroužené aneb vyí-
znuté. 2.

v

Sešulky nevykroužené, aneb neznan vykroužené. 4.

2. Listy prutní šípovit objímavé, zubaté, ol)dýlné ; dolejší

, obdýlné, ^ chobotnaté. Prut do 1 st. zvýší, pímý, vztý-

ený, asto naervenalý, hust listnatý, a jako i listy

pýitý. Sešulky od prostedu široce mázdité, vejité,

Iené. Koruny malé, blavé. V hlínovité pd, na rolích.

(Thlaspi camp. L.) V. rolní. L. campestre, R. Br»
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Listy neobjímavé, lysé. 3.

3. Sešulky k ose pitlaené, s patrným mázditýra krajem,

kídlaté, okrouhlovejité. Lupeny 2krát zdélí kalicha.

Listy dolejší jednoduše neb dvojnásobn speené, ve-
zané. Vzdlávaná, na salát užívaná. V. eicha.

L. sativum, L.

Sešulky odstávavé, na špici ouzce kídlaté, okrouhlo-

vejité. Lupeny a 4 tyinky chybící, tedy jen 2 prašníky*

Listy koenní jedno- neb dvojprotisené ; hoejší árkovité,

nerozdlené. Prut do 1 st. zvýší, vtvit rozevený.

U cest, okolo lidských obydlí. (Nasturlium ruderale, Scop).

V. rumní. L. ruderale. L.

4. Prutní listy šípovité. 5.

Listy sedavé, neobjímavé. 6.

5. Listy prutní kopovité, šípovit objímavé, chlupaté, zubaté,

nerozdlené. Prut 1 st. zvýší. Kvtenství v obráceném

jehlanci. Koruny malé, bílé, odpadavé; sešulky posléz na

dolejšku srdité, 2semenné. Na rolních krajích, pi záko-

pech, cestách. n. (Cochlearia Draba L.) V. objímavá.

L. Draba. L.

Listy tlusté, celokrajné, prutní sedavé, kopovité a ší-

povité; koenní nožené, vejité. Prut z pídi dlouhý,

dív položený; pak vstoupavý neb vztýený, hranatý, té-m nahý. Kvtenství v hroznech. Lupeny 3krát delší

kalicha, vejit Ižinaté, celé, zídka vykroužené. Sešulky

stlaené, trochu drsné, vejité, špiaté; pouzdra 2semenná.

Vtve, stopky a kalichy krátce chlupaté. Na suchých,

slatinných místech, v Blehradské stolici. Cn. V. tlusto-

listá. L. crassifolium. W. Kit.
v

6. Sešulka vejitá, konitá. Listy prutní árkovité, celo-

krajné; koenní pilované, dole protisené. Prut 1—3 st.

zvýší, oblý, hladký. Kvty malé, bílé. Kalichy ervenavé.

Na. vlhkých písinách, v Uhích. Kv. V, trávoiistá.

L. graminifolium.

Sešulky piokrouhlé, plitce vykroužené, s bliznou se-

davou. Listy koenní vejité, dlouze nožené, vrubované,

trochu pitlousllé. Kvty malé, bílé, trochu delší než

kalich. Koen velmi dlouhý. V Halii. Kv. n. V. šíro-

listá. L. latifolium, L,



706 Kížaté.

648. Lunarta. Mondmole. Mésinice.

Šešiilka eliptiná neb okrouhlá, na dolejšku nož-
katá, 2poazdrá, plochá. Semena nemnohá, kídlatá.

Tyinky bezzubé. XV. 1. Postaliaa.

Sešulky ehpticn kopovité , nahoe i dole špiaté,

kvty bled fialové, vonné. Listy veliké, široké, srdit
vejcité, špiat zubaté. Prut 2—3 sti\ zvýší. Koen dlou-

hotrvalý. V horních lesích. c. (Viola latifolia Clus.) M.

zostená. L. rediviva. L.
v

Sešulky okrouhlé, nahoe i dole tupé ; kvty nacho-

fialové , nevonné. Listy tup zubaté , srdité , dolejší

vstícní, hoejší stídavé. Prut 2— 3 st. zvýší, vztý-

ený, chlupatý. V stinných lesích , v Rakousích, Halii.

Kv. Cn. (Lun. annua L.) M. ztupná, L. biennís. Mónch.

649. Myagrum. Hohldotter. Povázka.

Sešulka hruškovitá, pouzdra nad sebou ležící, do-
lejší pouzdro Isemenné, nad ním 2 prázdná vedle

sebe. XV. 1.

bešulky opak srdité, tsemenné, Spouzdré. Kvty
malé, bložluté. Listy objímavé, šedozelené, holé. Prut

1 st. zdélí, vztýený, holý, vtvitý. Na rolích a úho-

rech, v Uhích. Kv. n. P. prorostlá. M. perfoliatum.

650. Nasturtium.. Brunnenkresse. Bukev.

Sešulka árkovitá neb obdýlná, klapky bez patr-

ného hebene. Semena v každém pouzde 2radá.

XV. 2.

1. Kvt bílý, neveliký, prašníky žluté, sešulky árkovité,

oblounaté, asi stopky zdélí. -Listy speené, tém dužné,

lístky vykrajovan eliptiné , hoejší okrouhlo-srdcitý.

Prut tlustý, štávnatý, koenivý, hranatý. V pramenitých

vodách. Kv. Cn. (Sisymbrium Nasturtium, L.) eicha
potoní. N. officinale. R. Br.

Píbuzná Rukev sevláková : pruty dlouhé, splývavé,

lístky vtší, kopovit soužené. JV. siifolium. Rchb.

Kvty žluté. 2.

2. Lupeny zdélí kalicha. Sešulky obdýlné, nadmuté, na-

hoe i dole tupé, s krátkou nlkou. Listy lýrovit pro-
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tisecné, s tup zubatými cípy, tmavozelené, asto špi-

nav kaštanové'. Prut Y„— 3 si. zvýší, vtvitý. Ve vlh-

ké' pd, v píkopech. n. Zá. (Sisymbrium terrestre,

Srn. ; Sisymbr. paluslre, Leysser ; Nasturlium terrestre, R.

Br.) R. bahní. N. paluslre, DC.

Plátky delší než kalich. 3.

3. Sešulky árkovité, tém oblé, asi Y„ p. zdélí. Listy

speené neb protisené, s pírkami pilované zubatými

neb vezanými. Prut vstoupavý, 1 str. zvýší, brázdovaný,

krivolaký , listnatý , vtvitý. V mokré i suché pd, u

cest, píkop. c. Zá. (Sisymbrium silvestre , L.) R.

lesní. JV. silvestre. H. Br.

Pozn. Rukev lýrovitá má kratší, obdýlné sešulky, listy

lýrovité. Snad jen zvrhel dvou pedcházejících.

iV. anceps. Rbch.

Sešulky ovální neb piokrouhlé , 3—4krát kratší než

stopky. 4.

4. Sešulky eliptiné. Koruny zlatožluté. Listy nadvodní

nerozdlené, kopovité, nahoe a dole špiaté, zubat pi-

lované, podvodní lýrovité neb hebenit protisené, až

vlásenité. Prut do 4 st. zdélí, oblounatý neb vstoupa-

vý, koenivý; Ve vodách, pi potocích, v houštích. Kv.

n. (Sisymbrium amphibium, L. ; Armoracia amphibia, E.

Meyer.) R. vodní. N. amphibium. R. Br.

Sešulky kulaté, v kídlatou stopku soužené. Listy po-

nejvíc nerozdlené, obdýlné, k dolejšku soužené, hluboce

srditým dolejškem objímavé, ozubené, nkdy i protise-

né vezané. Prut dutý, hranatý, 2— 3 st. zdélí. (Mya-

grum austriacum, Jacq. ; Camelina austriaca, Pers. ; Armo-

racia austr. Wimmer.) R. rakouská.

iV. austriacum. Crantz.

651. Neslia. Neslie. Tobolina.

Sešulky kulovaté, 1 pouzde, Isemenné. Kvéty zla-

tožluté. XV. 1.

Prut vztýený, neznan hranatý, 2— 3 st. zvýší,

nahoe vtvitý, hvzdnat chlupatý. Listy nerozdlené,

obdýln kopovité, šípovité. Kvty zlatožluté, lupeny tupé,

sotva delší kalicha. Šešulka síkované apavá. Na rolích.
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(Myagrum paniculatum. L.; Alyssiim panículatum, Willd. ; Ra-

pistrum panic. Gártn. ; Yogelía sagittata, Medik.) T. latnatá.

N. paniculata. Desv.

652, Peltaria. Scheibenkraut. Havnice,

Šešulinka celá , tém okrouhlá , plochostlaená,

nepukavá, 1 — Ssemenná. Koruna delší kalicha. Kvt
bílý. Rostlina esnekem pící. XV. 1. Štítovka.

Listy objímavé , obdýlné, nerozdlené, koenni srdit
vejcité, nožecné, prutni kopovité, šedozelené, lysé, tro-

chu dužné. Prut 1—2 st. zvýší. Lupeny bílé, vtši než

kalich. Na stinných skalách, v Rakousích, Uhích, Kv. Cn.

H. esneková. ^ P, alliacea.

653. Raphanus, Reitig. Ohnice.

Šešulka obdýlná, z jednoho neb více obdýlnoku-

latých lánkv složená, oblá. Semena jednoadá, ku-
latá. XV. 2.

Šešulky oblé, nepatrn pruhované, zašpiatné, korko-

vité. Koruny lilakové neb fialové. Listy lýrovité, drsné.

Prut rozeven vtvitý. Retkev. R. sativus. L,

J. Sv. Presl poítá následující odrody:

«. Retkev olejna. Raphanus sat. oleiferus, R. chinensis.

p. elkev polní a zahradní. Raph. sat. vulgaris.

7. etvika, edkevka. Raph. sat., Radicula.

Šešulky oblé, pruhované, ržencovité, ve mnohé Ise-

menné, mázdité lánky rozdlené. Koruny sírožluté neb

blavé. Pední a zadní kališní lupen na dolejšku misko-

vit rozšíený. Listy lýrovité, drsné. Prut 1 st. zvýší,

u vrchu s 1— 3 odstávavými vtvemi , šedozelený, štti-

natý. Na rolích. (Raphanistrum segetum. Raumg.) Cn.

Zá. O. rolní. R. Raphanistrum. L.

654. Rapistrum. Repsdotler. epinka.

Šešulka ze 2 lánk Isemenných složená, struko-

valá. nlka dlouhá, nifovitá. XV. 2. Povázka, PresL

Všeob. Pírodop.
Hoejší lánek šešulky .vejitý, delší než nlka, tato

homolovitá. Kvty drobné, žluté. Listy protisené, ko-
není cíp veliký. Prut vztýený, vtvitý, 1—2 st.
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zvýší, oblý, árkovaný. Koen dlouhý, bílý, prudký. Na
rolích, v Rakousích, Uhích, na Morav, n. c. (Mya-
grum biarticulatum, Crantz, Myagrum perenne L.) . ozi-

má, Povázka. R. perenne. Alh
Hoejší lánek kulatý , svraštlý , zde'Ií nlky neb

kratší; tato níEovitá. Listy obdýlné, tupé, zubaté; ko-
enní nožené, prutní sedavé , chlupaté. Prut 1—2 st.

zvýší, brázdný , chlupatý , vtvitý. Na suchých rolích

;

v Uhích, Kv. u. (Myagrum rugosum, L.) . svraštlá.

R. rugosum. AU.

655. Senebiera. Samenkresse. Vraní noha.

Sešulka sífožilnatá , ledvinitá , stlaená , 2uzelná ;

pouzdra Isemenná, nepukavá. XV. 1. Lopatka, Slo-
boda.

Stopky kratší než kvty, tyto malé, bílé, šešulka ce-

lokrajná, hebenit zubatá, svraštlá, nlka njící. Listy

protisené, trochu sivozelené. Prut vtvitý, holý, po zemi

rozložený. V písité pd, u cest, chodník. n. Srp.

(Cochlearia Coronopus , L. Coronopus ; Ruellii, Alliono

Wimm. Fl. v. Schl.) V. n. rozprostená.

S, Coronopus. Poir.

Stopky delší šešulky s krajem bezhebenným, bez

nlky. V. n. nmecká. S. didyma. Pers.

656. Sinapis. Senf. Hoice.

' Sešulka árkovitá neb obdýlná, pioblá, 2pouzdrá,

zobanitá. Klapky s 3 neb 5 pímými žilami. Seme-
na kulatá, v každém pouzde Iadá. XV. 2.

1. Zoban 2ízný. 2.

Zoban oblý neb 4hranný. 3.

2. Sešulka kratší než zoban, chlupatá, nadmutá, obyejn
4semenná; klapky 5žilné. Kvty žluté. Listy speené;
pérka hrub zubatá, tém lalonatá, ti hoejší v jedno

splývavé. Na rolích; v Rakousích; echách. Cc. Srp. H.

bílá. S. alba. L.

Sešulka delší než zoban, holá aneb krátce šttinatá,

nadmutá, mnohohranná; klapky 3žilné ; zoban 2ízný,

krátký, brázditý. Kvty žluté. Listy chlupaté, vejité, ne-

stejn zubaté, dolejší na dolejšku ušetnaté neb lýrovite.

Na rolích, mezi obilím. Kv. Srp. H. rolní. S. arvensis. L.
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3. Šešulky trochu kosmaté, hladké, krátké, pímé, 5— 7-

semenné; zoban tlustý, krátký. Lupeny 2krát zdélí ka-

licha. Listy dolejší lýrovité, drsné jako i prut; hoejší

kopovité. Prut 2—3 st. zvýší, krátce kosmatý, šedo-

zelený, vtvitý; vtve ramenaté. Na rolech; v Uhích.

n. Srp. H. šedivá. S, incana. L.

Šešulky lysé, 4hranné. 4.

4. Zoban krátký, 4hrann 2ízný; šešulky k prutu pitla-

ené, mnohosemenné. Kvty malé, žluté. Prut 2—3 st.

zvýší, vtvitý, hladký. Yiz Brassica nigra.

Zoban oblý, šídlovitý, árkovaný, tvrtinu šešulky ob-

nášející, šešulky žilnaté, mezi semeny trochu soužené. Lu-

peny žluté, opak vejité, celokrajné ; kališní lupeny ár-
kovit obdýlné, holé. Listy opak vejité, nedlené, dvoj-

násobn zubaté, v apík soužené, hladké. Prut vztýený,

pioblý, hladký, h vrchu vtvitý. Na pahrbkách, na poli,

okolo Krakova. Cc. Srp. (Sinapis torulosa , Pers.) H.

polní. S. campestris. Bess^

657. Sisymbrium. Rauke. Hulevnik.

Blizna nerozdlená. Šešulka pioble 4- neb Ghranná.

Klapky 3kýlné. Kvty žluté neb bílé. XV. 2. Kez.
V tomto rozboru jsou mimo Hulevníka všecky žlut
kvetoucí kížaté rostliny s dlouhými pukavými šešul-

kami zahrnuty.

1. Kvty žluté. 2.

Kvty bílé. 20.

2. Nejhoejší listy vodozelené, lysé. 3.

Listy trávozelené, aneb šedé. 4.

3. Semena v každém pouzde 2adá. Viz Diplotaxis.

Semena v každém pouzde Iadá. Viz Brassica.

4. Listy po 3 peslenaté, 3 etné. Viz Dentaría.

Listy stídavé. 5.

5. Lupeny kratší než kalich. 6.

Lupeny delší než kalich. 7.

6. Šešulky krátké, pitloustlé. Listy protisecné, s obdýl-

nými zubatými cípy, znan široké, trávozelené. Viz

Nasturtium.

Šešulky dlouhé, úzké, odstávavé, pioblé, pímé, lysé.

Lupeny velmi malé, žluté, kratší než kalich; kalich lysý.
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Tyinky zdélí kalichu. Stopky niCovité, 4krát delší než

kalich. Listy Ssperené, s hvzdovilými chloupky, šedo-

zelené, s malými árkovitými cípy. Prut 1— 2 st. vy-
soký, pímý, oblý, vtvitý, pýitý. Na úhorech, u cest,

v rumech. c. H. mnohodílný. 5. Sopliia. L.

Sešulka ve 2nzný neb mecovitý zoban vybíhavá^ jenž

aspo tvrtinu neb tetinu šešulky obnáší. 8.

Sesulka krátko- aneb bezzobanná. 9.

8. Sešulky k ose pitlaené. Viz Brassica nigra.

Sešulky odstávave'. Viz Sinapis.

9. Sešulky krátké, ovální. Viz Nasturtium,

Sešulky árkovité, úzké. 10.

10. Listy nedlené, obdýln kopovité, celokrajné neb zu-

baté. 11.

Listy protisené neb spolu složené. 12»

11. Klapky Ižilné, tedy sešulka 4hranná. Viz Erysimum neb

Cheiranthus.

Klapky Sžilné; sešulka tém oblá, odstávavá, holá,

9— 12 árek zdélí. Lupeny žluté. Kalich posléz roze-

vený. Listy zašpiatné, zubaté, ovlášené, nožené.

V houštích
,
pi vodách, píkopech, plotech. Cn. Srp, H.

vztýený. S. strictissimum. L.

12. Listy širokými, zaokrouhlenými úšky objímavé, lýrovit

speené. Klapky Ižilné, a proto šešulky znan 4hranné.

Viz Barbaraea.

Listy neobjímavé. 13.
v

13. Sešulky i se stopkami k ose pitisknuté, Shranné, ár-
kovité šídlovité, pýité. Lupeny malé, tupé, klínovité,

žluté. Listy kracovit speené neb protisené; konení
cíp 3hranný. Prut 1 y„—3 st. zvýší, s rozevenými vtvemi.

Kvtenství v dlouhých hroznech. Okolo lidských obydlí,

na zdech, u plot, na rumech, náspech, na stechách. Cn.

Ríj. (Erysimum oíFicinale, L.) H. obecný.

S. officinale. Scop.
v

Sešulky nikoli pitlaené. 4.

14. Cípy dolejších, kracovit protisených list na dolejšku

vztýeným zubem neb pívskem opatené. Kvty bledo-

žluté. 15.

Žádný takový pívsek. 16.

15. Kahšní lupeny odstávave. Korunní lupeny žlutoblavé,
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tupé, delší než kalich. Šešulka velmi tenká, 3 p. zdélí,

. holá, vodorovn odstávavá. Listy dolejší kracovit zubaté,

hoejší špeené; lístky árkovité, celokrajné. U cest, na

rolních krajích; v echách, Uhích. Kv. n. H. uherský.

S. pannonicum. L.

Kališní lupeny vztýené, zavené, blavé; lupeny bledo-

žluté, 2krát zdélí kalicha. Šešulka pioblá, bled šedo-

zelená, trochu drsná, vztýená, na odstávavé stopce. Listy

kracovit zubaté, pýité a šedozelené jako i prut; cípy

hoejších listv více kopovité. U cest ; v Cechách, Uhích.

Cn. Srp. (Sisynibrium Irio, Crantz.) H. Columnv.
S. Colíímnae. L,

16. Klapky bezžebré, sotva Ya P- zdélí. Cípy listv kopo-

vité neb árkovité, zubaté. Viz Nasturtium silvestre.

Klapky 1—Sžebré. 16.

17. Semena v každém pouzde 2adá. Viz Diplotaxis.

Semena Iadá. 18.

18. Listy protisecné neb sperené, s tupými cípy a choboty.

Pérka chobotit zubatá. Prut u dolejška chlupatý, roz-

ložen vtvitý. Kvty sírožluté. Viz Erucastrum.

Dípy list zašpiatné. Sešuiky oblé. 19.

19. Rostlina holá; listy koenní nožené, lesklé, tupé, 3—

5

p. zdélí, úzké, nestejn zubaté; cípy Shrann špiaté.

Lupeny žluté, vejit zaokrouhlené, odstávavé, delší než

kalich. Sešuiky hust stojící, tenké, oblé, pímé neb

skivené, 1 — 2 p. zdélí, trochu odstávavé. Na kameni-

tých chlumech, stinných skalách. Kv. H. rakouský.

5. austriacum.

Rostlina chlupatá, s chlupy na prutu zpt vyvrácenými.

Listy kracovit, špiaté ; dolejší speené, hoejší proti-

secné, s konením cípem Shranným, velikým. Prut vztý-

ený, 1 — 2 st. zdélí, s dlouhými bílými chlupy, velmi

listnatý. Plátky tmavožluté, o nco delší než kalich; ka-

lišní lupeny žlutozelené, velmi odstávavé. Sešuiky roz-

vlán rozložené, pioblé, vztýené odstávavé, holé. Na

suchých pastvištích, u cest, pi zdech. Kv. Cc. H. Loeselv.

5. Loeselii.

20. Listy obdýln kopovité, vtvitými chloupky poseté,

ozubené. Prut nkdy vtvitý, vtví tenkých, málo listnatý,

do 1 st. zvýší, Kvty malé, bílé; šešulka vstoupavá.
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trochu zkivená, nepatrn 4hranná ; kalich o polovic menší

než koruna. Na písitých rolích, úhorech. Dub. Kv. (Ara-

bis Thaliana, L.) H. rolní. 5. Thalianum. Gaud,

Listy srdité, nožene', hrub vrubované'. Prut vztý-

ený, do 1—3 str. zde'Ií. Kvty bíle'. Šešulky odstávavé,

mnohem delší než stopky, pioblé, 4hranne', dlouhé', tenké'

;

klapky s 1 silným a 2 boníma slabšíma kýloma. Blizna

nerozdlená. Pi plotech, cestách, v houštích. Kv. (AI-

liaria oíTicialis DC. 5 Erysimum AUiaria, L.) H. esnekový.
. Cesnáek Presl. Cesaeina. S. AUiaria. Scopol.

658. iSubularia. Pfriemenkresse. Sídlíce.

Sešulka trochu z boku stlaená, eliptin obti^Iná;

Klapky na hbet v tupý záhyb sehnuté. Rostlina

tém bez prutu, s nahým stvolem. XV. 1.

Listy šídlovité, celé, holé, koenivé. Stvol malý, asto

celý pod vodou. Kvty malé, bílé, v hroznech. V jeze-

rech, rybnících, bažinách; v Uhích, Halii, n. Š. vodní.

S. aquatica.

659. Teesdalia. Nahál.

Sešulka ovální , nahoe vykroužená, kídlatá„ 2-

pouzdrá; pouzdra 2semenná. Na dolejšku každého
prašníka nalézá se okrouhlá, k semeníku piléhavá,

malému kvtnímu lupenu podobná šupina. XV. 1.

Lupeny nestejné, malé, bílé. Šešulky opak srdité,

s krátkou nlkou. Listy hluboce lýrovit protisené, dole

ržikovité. Prut 1—6 palc zdélí, vztýený, tém nahý,

bezlistý, jednoduchý. Na písené pd. Kv. (Iberis nu-

dioaulis, L.) N. písení. T. nudicaulis. R. Br.

660. Thlaspi. Tdsckelkraut. Fenizek.

Sešulka ovální, nahoe vykroužená, plochá, 2po;iz-

drá ; klapky lunkovité, kídlaté ; pouzdra 2- i více

semcnná. Tyinky bezzubé, dv kratší dvma med-
dními žlázkami opatené. XV. 1. Penízky; Tašky;
Kokošky.

1. Šešulky Shrann srdité, k dolejšku soužené. Cnlka
krátká. 2.

Šešulky okrouhlé, aneb na dolejšku piokrouhlené, u

vrchu vykroužené, ploché. 3.

(30)
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2« Prašníky ervené, njící; šešulky písrdité, s nlkoa
o polovic menší; pouzdro 4—8semennéj plátky ár-
kovit klínovité. Prutní listy šípovité, obyejn celo-

krajné, neb ídce zubaté, holé, koenuí pídužné, vcjité,

celokrajné. Pruty jednoduché, trochu vztýené, Na hoj-

ních lukách. Pi potocích lesních. V echách. Dub. Kv.

(Thl. coerulescens. Presl.) P. podhorní. T. alpestre. L.

Prašníky žluté, nenjící; šešulka mnohosem-enná, pouz-

dra 4semenná, semena hladká. Plodní stopky vodorovné.

Kvty malé, bílé, 2krát zdélí kalicha. Prutní listy srd-

ité, objímavé. Prut y^ st. zdélí. Na planých rolích, u

zdí. Kv. P. prorostlý. T. perfoliatum. L.

3. Listy celokrajné; prutní obdýlné, objímavé, tém šípo-

vité, holé. Prut 3—6 p. zdélí, jednoduchý, holý. Kvty
v chocholíku; kalichy nachoervené, blokrajaé; kvtní

lupeny snhobílé, opak vejité. Prašníky žluté. Sešulky

stlaené, lysé; pouzdra 1 — 2semenná. Na suchých vý-

slunných pahrbkách. Dub. Kv. P. chlumní.

T. montanum. L.

Prutní listy zubaté, obdýlné, šípovité. Prut jen nahoe
Ttvitý, 1 st. zdélí. Kvty v dlouhých klasech; stopky

oblounaté. Pouzdra mnohosemenná; pepážky prozrané;

šešulky široce kídlaté. Rostlina sivozelená. Na rolích,

zahradách, u zdí. Kv. Zá. P. polní. T, arvense. L.

661. Turritis. Thurmkraui.

Sešulka árkovitá j klapky heberiité. Semena v

každém pouzde 2adá, neobroubená. XV. 2.

Prut 2— 4 st. zvýší, pímý, vztýený, jednoduchý,

sivomodrý, holý, lysý. Listy z mládí clilupaíé, pozdji

lysé; prutní šípovité objímavé. Kvty žlutavobílé; še-

•flulky zpímené, k prutu pitlaené, árkovité, dlouhé.

V kemeníte a písité pd. Kv. c. T. glabra. L.

Prut ^/^— 1 st. zvýší, jednoduchý aneb vtvitý, ki-
, volaký, chlupatý. Listy chlupaté, objímavé, vejité, šípo-

vité, vykrajovan zubaté. Kvty malé, bílé; I:ališní lupeny

éárkovité, odpadavé; lupeny 2krát zdélí kaircha, opak

vejit klínovité; šešulky tenké, tém stlaen 4hranné,

hladké. Na suchých písitých pahorkách, okolo Pešti,

T echách. Kv. T, patula. Ekrh.



Ukazatí^l latinským
Jména tištná kursivou jsou synonyma, prokládaným písmem pak

eledi.

Stránka
Ahies 286
A b i e t i n a o 284
Ahutilon G42
Acanthaceae 370
Acauthus 11, 370
Acer 25, 644
Acerineae 644
Aceras 65, 211

Achillea 81, 414
Acinos 331
Aconitum 30, 661

Acorus 59, 223
Acroslickum 88
Actaea 31, 660
Adenophora 391
Adenostyles 78, 417
Adiantum 90
Adonis 38, 663
Adoxa 16, 577
Adoxeae 577
Adijseton 683
Aegilops 55, 125

Aegopodium 44, 577
Aesculeae 644
AesQulus 32, 644
Aethusa 44, 578
Agrimonia 46, 498
Agropyrum 180
Agrostemma 621

Agroslis 52, 126

Aira 53, 128
Ajuga 14, 337
Aleclorolophiis 311

Alchemilla 63, 511

Alisma 36, 226
Alismaceae 226
AlUaria 713
Allium 62, 193
Allostirus 93
Alnobetula 268
Alnus 67, 260
Alopecnrus 51, 130
Alsine 29, 604
Alsineae 604
Althaea 30, 638

Stránka
Alyssum 23, 682
Amarantac. 253
Amarantus 71, 253
A m a r y 1 1 i d e a e 206
Ambrosia 71, 397
Ambrosiac. 397
AimnopJiilla 133
Amp eiideae 646
Amygdaliis 31, 513
Anacampds 220
Anagallis 6, 293
Anngnlloides 326
Anarrhinum 12, 321
Anastalica 690
Anchusa 7, 360
Andronieda 10, 382
Andropogon 51, 131

Anárosace 5, 294
Andnjala 457
Anemone 38, 6G4
Anethum 41, 578

Stránka
Armeria 27, 290
Annoracia 24, 686
Arnlca 80, 419
Arnoseris 77, 451
Aroideae 223
Aronia 46, 515
ArrhcnatherUm52,l 32
Artemisia 79, 420
Arm 48, 224
Arundo 52, 132
Asariim 55, 232
Asclepiadeae 374
AscJepias 374
Asparagus 60, 190
Asperugo 8, 361
Asperula 18, 481
Asphodelus 61, 200
Aspidium
Asplenium
Aster

Angelica
Anleniiaria

42, 578
Aslragalus

Astranlia

438 Afhdmanta
Anthem i s 81, 4iS\Afhyrium
Anthericum 62, ]d?^Atracfgh's

Anlhoxanthum 50, 132
Anthriscus 45, 579
Anthyllis 32, 519
Antirrhinum 12, 321

Apargia 467
Apera 126
Aphnnes 63, 511

Apium 44, 580
Apocyneae 374
Aquilegia 37, 667

Arabis' 21, 6S4

Araliaceac 562
Arbuliis 383
Archangelica 42, 580
Arctiuiii 413
Arctostaphylos 9, 382
Arenaria 29, 605
Aretia 5, 295
Aristolochia 63, 232
Aristoloch. 232

82, 87
83, 90

80, 424
34, 520
43, 580

594
89

403
37, 667
58, 243
6, 355

53, 137
251

14,

Atragene
Atpiplex

Atropa
Avena
Axyns
Azalea
Baldi/tgera

Ballota

Bahamina
Balsamineae
Barbarea
Barkhausia
Bartsia

Balrackinm
Beckmannia
Bellis

Berbcrideae 645
Berberis 25, 045
Bcrteroa 701
Berula 44, 581
(30)*

383
166
338
636
636

21, 687
76, 451

12, 305
674

53, 142
80, 426
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Stránka
Cucubalus 28, 614
Cuciimis 70, 491
Cucurbita 70, 490
Cucubitac. 490
Cuscuta 3, 372
Cuscuteae 372
Cyafhen 89
Cyclamen 5, 296
Cydonia 46, 516
Cymhidium 212
Cynanchum 7, 374
Cynareae 398
Cynodon 51, 143
Cynoglossum 8, 363
Cynosurus 53, 148
Cyperaceae 94
Cyperus 48, 116
Cypripedium 64, 2l2
Cytisus 33, 524
Dactylis 54, 148
Daclyhctenium 165
Dacfyloti 165
Danaa 594
Danfhonia 178
Daphne 47, 239
Datura 6, 356
Daucus 41, 587
Delphinium 36, 669
Dentaria 20, 696
Deschampia 129
Dianthus 27, 614
Dischosfylis 125
Dietám 11 eae 637
Dictamnus 26, 637
Digitalis 12, 321
Digitaria 164
Diotis 72, 250
Diplotaxls 21, 697
Dipsaceae 474
Dipsacus 17, 474
Dondia 43, 587
Doronicum 80, 434
Dorycnium 33, 526
Draba 23, 698
Dracocephal. 15, 331

Drosera 27, 646
Droseraceae 646
Dryas 38, 498
Drypis 28, 619

Dulcamara
Echinops 77,

Eckinochloé

Echinosperm. 8,

Echiuni 8,

Stránka

358

Elaeagneae
Elaeagnus
Elatine

E latineae
Eleocharis

Eleochloé

Eleusine

Elichrysum
Elymus
Ely tie

Empetr eae

40,

24,

50

68Empetrum
Enodium
Ephedra
Epilobium
Epimedium
Epipactis

Epipogium
Equisetaceae
Equisetum
Erayrostis

Eranthis

Erica

Ericinae
Erigeron
Eriophorum
Erodium
Erophila

Erucastruni

Ervum
Eryngium
Erysimum
Erythraea
Erythronium
Euonymeae
Euonymus 25
Eupatorium 78
E uphorbiac
Euphorbia
Euphrasia
Exacum
Faha
Fagus
Falcaria

412
164
363
364
561

561
626
626
122
147
171

437
148
95

265
265
162
265
558
646
212
213
93

83, 93
168
670
383
382
435
118
631
698
699
526
588
700
376
200
494
494
436
258
258
306
377
555
282
587

66,

40,

19,

64,

64,

37
9

80
48
26

21

34
43
21

7

61

19
12

3

67,

Stránka
Farsetia 23, 701
Fedia 18, 478
Ferula 42, 589
Festuca 54, 149
Ficaria 676
Filago 78, 436
Foeniculiim 42, 589
Fragaria 39, 499
Fraxineae 373
Fraxinus 47, 373
Fritillaria 61, 201
Fumaria 32, 656
Fumariaceae 655
Gagea 204
Galanthus 62, 206
Galega 34, 526
Galeobdolon 14, 339
Galeopsis 14, 340
Galium 18, 484
Genisla 33, 527
Gentiana 7, 377
Gentianeae 375
Geraniaceae 631
Geranium 26, 632
Geum 39, 500
Gladiolus 60, 208
Glaucium 30, 658
Glaux 57, 297
Glechoma 15, 341
Globularia 3, 291
Globulariae 291
Glyceria 54, 155
Glycyrrhiza 34, 529
Gnaphalium 78, 437
Goodyera 65, 214
Gramina 125
Grammitís 91
Gratiola 11, 323
Grossularieae 491
Gymnadenia 64, 214
Gymnogramme 91
Gypsophilla 27, 619
Habenaria 64, 215
Hacquetia 588
Hebelia 188
Hedera 40, 563
Hedypnois 472
Hedysarum 34, 529
Uehocharis 122
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Stránka
Heleochloé 1 47
HelianthemumSl, 647
Helianthus 81, 439
Helichrysum 437
Heliotropiuni 8, 365
Helleborus 37, 670
Helminthia 76, 456
Helonias 189
Heliosciadium 45, 589
Hemerocallis 60, 201
Hepatica
Heracleuni
Herniinium
Herniaria

Hesperis

Hibiscus

Hieracium
Hierochloa

42,

65,

57,

19,

30,

75,

54,

664
590
215
255
701

639
456
156

Himantogloss. 64,215
Hippion
Hippocentaurea
Hippocrepis 35,

Hippophaé 69,

Hippuris 74,

Holeus 53,

Holoschoenus
Holosteum 28,

Homalocline
Homogyne
Hordeum
Hottonia

50,

5,

Hum ulaceae
Hamulus 72,

Hutschinsia 23,

Hyacinthus 61,

Hydro charid.
Hydrocharis 70,

Hydrocotyle 43,

Hyoscyamus 6,

Hyoseris

Hypericinae
Hypericum 31,

377
376
530
561
242
157

123
609
455
449
157
297
256
256
702
201
227
227
591

350
451

629
629

Hypochoeris 76, 464
Hyssopus
Jacobaea
Jasione
Iberis

Ilex

Ilicinae

15,

16,

23,

2,

342
443
395
703
374
374

Stránka

Illecebreae
57,

32,

42,

80,

Illecebrum

Impatiens

Imperatoria

Intibus

lnula

Iraseckia

Irideae
Iris

Isatis

Isnardia

Isoetes

Isolepis

Isopliyllum

Isopyrum
J uglandeae
Juglans 67,

Jun cagin eae
J u n c e a e

Juncus 59,

Junipe rina e

255
255
636
591

407
454
239
294

60, 209
21, 704
58, 560
82, 85

124

37,

Juniperus
Kitaibelia

Knaíilia

Kobresia
Kochia
Koehleria

Lactuca
Lamiuin
Lappa
Lappago
Lapsana
Larix

66,

30,

58,

54,

76,

14,

77,

50,

77,

582
672
281
281

182
183
183
286
286
640
475

95
251
158
465
342
413
159
477
284

Laserpitium 41, 591
Lathraea

Lathyrus
Lavandula
Lavatera

Ledm
Leersia

Lenina
Lemne ae
Lens

11,

33,

13,

30,

25,

49,

73.

302
531
344
640
384
159
231
231
526

Levisticum

Libanolis

Ligustictim 589,

Ligustrum 2,

Lili aceae
Lilium 61,

Limnanthemum
Limnochloe
Liraodorum
Limosella

Linaria

L i n a r i e a e

Lindernia

Lín ea e

Linnaea
Linura

Liparis

Listera

Stránka

42, 594

64,

3,

12,

12,

17,

29,

65,

Lithospermum 8,

69,

16,

a e

54,

16,

Litorella

Lobelia

L ob eli ce
Loiíum
Lomaria
Lonicera

L orantheae
Loranthus
Lotus

Lunaria

Luzula
Lychnis
Lycium

68,

35,

23,

56,

29,
M

4,

Ly copodiac.

601
594
373
195
203
371
122
215
313
324
321
325
626
489
626
223
216
365
287
397
397
160
91

489
562
562
532
706
186
620
357
85

Lentibulariae 292
Leontodon 76, 467
Leonurus 14, 344
Lepidium 23, 704
Lepidogonum 604
Leucojum 62, 206|Medicago

Lycopodium 83, 85
Lycopsis 8, 365
Lycopus 13, 323
Lysimachia 6, 297
Lyhrum 25, 556
Majanthemum 56, 192
Malachium 606
Malaxis 65, 216
Malva 30, 640
M a 1 v a c e a e 638
Marrubium
Marsilea

Malhiola

Matricaric

Mattia

13, 344
82, 85

694
80,

8,

35,

442
366
533
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Stránka

Melampyrum l2, 307
Melica 53, 160
Melilotus , 35, 535

Melissa 16, 332
Mellisseae 330
Melitlis 15, 332

Meatha 15, 345
3Ienyantheae 375
Menyanthes 4, 375

Mercurialis 73, 264
Mespilus 46, 516

Meum 45, 594

Milium 52, 161

Moehringia 29, 609
Moenchia 24, 610
Molinia 54, 162

Momordica 70, 491

Monolropa 25, 387
Monotropeac 387

Montia 11, 563

Morus 67, 257
Mulgediuvi 471

Muscari 61, 202
Myagrum 22, 706
Mycelis 468
Myosolis 7, 366
Myosurus 35, 672

3Iyrica 68, 269
Myricaria 28, 556
MYriophyllum 72, 243
Myrrhis 45, 595
Myrtaceae 492
jVajdeae 230
Najas 74, 230
Karcissus 62, 207
Nardus 49, 162

Narthecium 61, 202
Jíasturtium 20, 706
Neottia , 65, 217
Kepeta 14, 347

Nepeteae 337
Nephrodium 88

Píeslia 22, 707

Nicotiana 6, 357

Nigella 37, 673

Nigritella 221
Jionnia 366
ISothochlaena 92

jVuphar 31, 240

Stránka

Nymphaea 31, 240
N y in p h a e a c. 240
Odontiles 307

Oenanthe 43, 595

Oenolhera 40, 561

Olea 2, 373

Oleaceae 372
QlUoria 478
Oniphalodes 8, 368
Onagrariae 557
Onobrijchis 530

Onoclea 91

Ononis 33, 537

Onopordon 78, 413

Onosma 9, 369

Ophioglosseae 87

Ophioglossum 83, 87

Ophrys 65, 217

Oporina 467

Orchideae 211

Orchis 64, 218

Origanuni 15, 333

Orlmja 600

Ornithogalum 62, 203

Ornithopus 34, 538

Orobanche 11, 302

O r o b a n c h e a e 302

Orobus 33, 538

Oryza 165

Osmunda 83, 87

Osmundaceae 87

Ostericum 42, 596

Ostrya 67, 283

Oxalideae 635

Oxalis 29. 635

Oxytropis 34, 534

Paeonia 38, 860
Paeoniaceae 660

Panicm 50, 162

Papaver 30, 658

Papavereae 657

Papilionaceae519
Parietaria 56, 257

Paris 24, 195

Parnassia 27, 647

Parnassieae 647

Paronychia 255
Pnspalum 165

Passerina 56, 240

Stránka
Pastinaca 41, 596
Pedicularis 13, 308
Peganum 26, 63T
Peloria 325
Peltaria 22, 708
Peplis 25, 557
Persica 31, 513
Petnsiies 450
Petroselinum 44, 567
Peucedanum 42, 597
Phaca 34, 540
Phalaris 51, 165
Phaseolus 35, 541
Phegopferis 92
Phellandrium 595
Philadelphus 40, 492
Phleum 51, 166
Phlomis 13, 348
Phoenicopus 75, 468
Physalis 6, 357
Phyteuma 17, 296
Phytolacca 56, 264
Picris 76, 468
Pilosella 458
Pilularia

'

82, 85
Pimpinella 44, 599
Pinguicula 11, 292
Pinus 66, 284
Pisum 33, 541
Plantagineae 287
Plantago 2, 287
Platanihera 64, 222
Platysperniuni 41, 600
Pleurosperra. 45, 600
Plumbagineae 290
Pneumonaulhe 380
Poa 54, 168
Podospermum 76, 468
Polenionieae 372
Polemonium 5, 372
Pollichia 339
Polycarpum 29, 256
Polycnemum 57, 254
Polygala 32, 652
Polygala 32, 652
Polygonatítm 161
Polygoneae 233
Polygonm 57, 233
Po lypo diaceae 87
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Stránka

Polypodium 82, 91

Polypogon 52, 173
Polystichiunt 88
Pomaceae 515
Populus 68, 264
Portulaca 46, 563

Portulaceae 568
Potamogeton 56, 228
Potamogeton. 209
Potentiíla 39, 501

Pot entille ae 498

Poterium 72, 511

Prenanlhes 75, 469

Prinmla 5, 298
Primulaceae 293
Prtsmafocarpus 311

Prunaceae 513

Prunella 15, 333

Prunus 31, 513

Pteris 82, 93

Pulicciria 440

Pulmonaria 8, 369

Tulsatilla 665

Pyrelhrum 430

Pyrolla 25, 384

Pyrus 46, 517

Quercineae 281

Quercus 67; 283

Radiola 24, 629

Ranunculac. 661

Ranunculus 38, 674
Kaphanistrutn 708
Raphanus 19, 708
Rapistrum 21, 708

Reseda 32, 654
Resedaceae 654
Rha mneae 493
Rhamnus 25, 493
Rhinantheae 305
Rhinanthus 12, 311

Rhodiola 70, 565

Rhododendron 9, 385
Rhus 28, 645
Rhynchospora 120
BJiytisperímim 365
Ribes 40, 491
Robinia 34, 542
Rosa 46, 495
Rosaceae 293

Stránka

Rubus 39, 505
Rudbeckia 81, 442
Rumcx 59, 236
Ruppia 74, 230
Ruscus 71, 192

Rúta 26, 637
Rutaceae 637
Sagina 24, 610
Sagiltaria 70, 226
S a 1 i c ari e a e 556
Salicineae 269
Salicornia 48, 252
Salix 68, 570
Salsola 58, 252
Salvia 13, 328
Salviaceae 327
Salviíaia 82, 85
S alviniac e ae 85
Sam b uc in e ae 488
Sambucus 17, 488
Saniolus 16, 301

Sanguisorba 2, 512
S a n £f uiso rb. 511
Saniciila 43, 600
Santaleae 238
Santia 1 74

Saponaria 27, 622
Sarolhamnus 528
Satureja 15, 248
Salyrium 213
Saxifraga 26, 570
Saxifrageae 569
Scabiosa 17, 475
Scandix 45, 600
Schelhammeria 98
Scheuchzeria 62, 182

Schmidlia 49, 174
Schoenus 49, 119
Schollera 386
Scilla 62, 205
Scirpus 49, 121

S cleran the ae 254
Scleranthus 57, 254
Scolopendrium 83, 93

Scolymus 77, 469
Scopolia 358
Scopolina 5, 358

Scorzonera 76, 469
Scribaea 614

Stránka
Scrophularia 12. 326
Sculellaria 15^ 334
Secale 55, 174
Sedm 36, 565
Selinum 42, 601
Sempervivum 36, 568
Senebiera 22, 709
Senecio 80, 443
Serapias 211
Serratula 78, 414
Seseli 43. 44, 601
Sesleria 52, 175
Setaria \ 63
Sherardia 17, 487
Sibaldia 30, 512
Sicyos 69, 491
Sida 3o, 642
Sideritis 13, 349
Sieglmgia 1 78
Silaus 44, 602
Silene 28, 623
Sileneae 614
Siler 41, 602
Sihjbum 398
Sinapis 20, 709
Sison 589
Sisymbrium 20, 710
Siuni 44, 602
Sítiilacina 190
Smilacineae 190
Smyrnium 45, 602
Solaneae 355
Solanum 6, 858
Soldanella 4, 301
Solidago 80, 447
Sonchus 75, 471
Sorbus 46, 518
Sorghuni 52, 176
Sparganium 73, 224
Spartium 528
Spergula 29, 611
Spinacia 72, 253
Spiraea 39, 509
Spiraeaceae 509
Spiranthes 65, 223
Stachys 14, 349
Staphylea 29, 495
Staphyleac. 945
Statice 27, 191
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Stránka

Stellaria 28, «12
Slelleiet 240
Stená dis 80, 448
Sternberffia 62, 207
Slipa 52, 176
Stratiotes 70, 227
Step to pus 60, 193
StriUhiopteris 82, 93
Stunnia 65, 223
Sturmia 147
Sucfeda 247
Subularia 23, 713
Sticcisa 47 G
Sumachineae 645
Sweertia 6, 382
Syniphytum 7, 370
Syntherisma 164
Syringa 2, 373
Tamariscin. 556
T a m e a e 1 90
Tamus 60, 190

Tanacetum 79, 448
Taraxacuni 75, 472
Taxeae 28(}

Taxiis 06, 286
Teesdalia 22, 7l3
Telephium 566
Telragoiiolobus 533
Teucrium 14, 351
Thaliclrum 38, 680
Thesium 58, 23n
Thlaspi 23, 713
Thrincia 76, 472
Thy mel eae 239
Thymus 15, 335
Thysselinum 597
Tiia 31. 642

Stránka
T i 1 i a c e a e 642
Tillaea 36, 569
Tofieldia 63, 188
Tordyliuin 41, 603
Torilis 45, 603
Tornientilla 39, o08
Tozzia 12, 312
Tragopogon 76, 473
Trafjus 155
Trapa 40, 242
Tribuleae 638
Tribulus 26, 638
Trichodium 52, 176

Trientalis 10, 302
Trifolium 35, 542
Triglochin 59, 182
Trigonella 35, 549
Trinia 44, 603
Triodia 54, 178
Triticum 55, 178
TroUius 37, 682
Tulipa 61, 206
Tunica 27, 625
Turritis 21, 714
Tussilago 79, 448
Typha 73, 225
r y p h a c e a e 224
Udora 70, 227
Ulex 32, 549
Ulmeae 265
Uliniis 47, 265
Unibelliferae 577
U r t i c e a e , 257
IJrtica 72, 257
Utricularia 11, 292
Uvularia 193
Vaccaria 622

Stránka
Vaccinium 16, 386
Vaillantia 17, 487
Valeriana 18, 479
Valerianeae 478
Valcriancl/a 478
Veralrum 63, i 89
Verbasceae 352
Verbascum 6, 352
Verbena 13, 302
Verbenaceae 302
Veronica 11, 313
Veroni c ea e 313
Viburnum 17, 488
Vicia 33, 550
Villarsia 4, 375
Vilfa 127
Vinca 7, 374
Vinceloxicum 374
Viola 32, 648
V i o 1 a c e a 648
Viscayo 614
Viscaria 621
Viscnni 68, 562
Vitis 47, 646
Vogclia 709
Vulpia 1 50
Vuharia 247
1 1

«

Idschm iclia 375
Waldsteinia 39, 508
Woodsia 92
Xanthium 71, 398
Xaranthenuini79, 450
Zanicbellia 74, 230
Zizyphns 28, 494
Zostera 48, 230

31



Ukazatel eský*

Stránka
Akácia 542
Akantovité 370
Akát žlutý 524
Aleluja 635
Alkermes 254
Ambrožka 397
Amhrozka 306
Andlíka 578, 590
Andlíka 580
Angrest ^ 49

1

Anýz 599
Aron 224
Aronovité 223
Babí hnv 537
Babi jahoda 1 93
Babí zub 302, 696
Babka 645
Babka vadni 226
Baborolka 358
Babské ucho 328
Babský šturc 86
Babulka 488
Babuse 449
Babyka 645
Bahenka 382
Bahnitka 382
Bahnotka 265
Balsínek 345
Balzamína 636
Bankyta 489
^iMo 383
Baborka 687
Baicka 182
Barvínek 374, 668
Barváka 512
Basa/í 357
Bazanovec 297
Bazatuta 201
Bažanka 364
Bedrník 599
Blika 610
Blolist 436

Stránka
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Stránka

Bnikev 689
Brusnice 386
Brutnák 362
Bublina 625
Bublinatka 292
Bublinatkov. 292
Biídra 341

Bujíce 499
Buk 282
Bukvice 338
Burák 245
Býník 632
Býlice 429
Bylina sv. Jana 423
By tel 251
Capina 632
Celer 580
Celidana 657
Celik 477
Cepílek 94
Cesmína 374
€esminovité 374
Cer 283
Cibule 198
Cícer 522
Ciciinek 494
Cikla 690
Cimbálek 564
Cirok 176
Cistovité 647
Cizrník 522
Ccalníceh 567
Cvikla 245
abr 348
Cayanka 453
ap nsek 632
('arovník 557
Ceerjetky 386
Cecorka 540
Ceúvka 226
Cechice 595v

Cekanka 453
íjekaukov i t é 451
emeice 670
Cemerka 671
erná jetelina 525
ernidlo 307
ernína 660
ernobýl 423

|

Stránka
ernohlav 60

1

Cernohlávek 333
Oernucha 673
Cer}iý kleti 645
erný kmín 373
erHt/ ftoren 672
ernýš 307
ertkus 476
Certoto mléko 259
Teroro ieftro 88, 89
Cervec 254
ervené oeŠí 532
ervený kodik 563
ervený trn 357
ervivec 235
esnácek 713
esnek 193
esnek divoký 203
ibr 384
iorka 523
ucurátka • 387

ilimník 524
Cimišník 542
ípek 193

istec 349
isec 324
ísnatnec 90
íšník 494
oka 526
M^e 408
M&r 348
áblík 224
Bamarys 556
Z)e/ieí 578
Denivka 201

Dce 548
Bevasílje 448
Devaterník 647
Devatero odní 208
Bcvésil 450
Bvina 353
Divizna 352
Diviznovité 352
Divoké konep 436
Divoký balšan 345
Divoký kaštan 044
Dobrámysl 333
Dobronika 332
Dohán 357

Stránka
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Habr 583
Habrovec 2S3
Hadnec 364
Hadí jazyk 87
Hadí koen 213
Hadí mord 469
Jlalucha 595
Hanirla 514
Harmala G37
Havez 417
Hávnice 708
Hemánek 442
Hladýš^ 591
Hlavá 478
Hlaváek 663
Hlavattce (i88

Hlavsuka 333
Hledík 321
Hled 71 n mne 321

Hlístník 217
Hlistnik 376
Hlízovnik 326
Hloda 549
Hloch 516
Hlošina 561
Hlošinovilé 561
Hluchá kopiva 342
HliK havka 342
Hndenec 215
Hnidák 433
Hniláh 217, 387
Hm:idnik 217
Hojika 344
Holica 362
Holoubky 540
Horanka 540
Horbýl 295
Ho co vité 375
Hoice 709
Hoice erná 688
Hoec 377
Hoepník 377
Hoepnik 381
Hoká jetelina 375
Hornice 312
Horoucí láska 621
Housence 142
Housenník 684
Hrab 281

Stránka
Hrách 541
Hrách vlí 520
Hrachor 531
Hranopelka 214
Hrboluška 215
Hebíek 614
Hrklác 31

1

Hromotesk 569
Hroznatka 87
Hruška 517
Hrustice 384
Hrznice 182
Htibilen 372
Hulevnik 710
Hnsi mýdlo 501
Husí noíka 511
Hvéz'dmce 012
Hvzdnik 424
Hvzdovka 580
Hvozdíek 625
Hvozdík 614
Hysop 342
Chamuz 395
Charpa 403
Chebz 488
Chejr . 693
Chlapina

, 349
Chlupácek 457
Chlupana 187
Chlupalka 491

Chmel 256
C hrne lo vité 256
Chmerek 254
Chmerkovité 254
Chocholinat. 414
Chrastavcov. 474
Chrastavec 475
Chrastice 165
Chren 686
Chest 190
Chruplavník 254
Chudina 395
Chudinka 698
Chudobka 426
Chudovina 489
Chundelka 126
Chul 599
Chvojina 383
Chvojka 260, 286

Stránka
Chrojník 265
Chylan 397
Chylanovité 397
Ibišek 638, 639
Hrnek 265
Izop 342
Jableník 344
Jablo 518
Jabloiíovité 515
Jacek 201
Jacint 201
Jáhly 165
Jahodnik 499
Jahodový strom 257
Jalovec 286
Jalovcovité 286
Janofd 522
Janoklika 578
Janovec 528
Jarmanka 580
Jarmus 688
Jarní zelí 587
Jaroko 207
Jarus 577
Jarva 597
Jasen 373
Jnsionka 395
Jasnota 342
Jaterník 664
Javor 644
Javorovité 644
Jazýek 215
Jemen 157

Jemenka 148
Jcdhoj 662
Jedle 286
Jednokvítek 302
Jehlice 537
Jehliák 224
Jehlicí 537
Jehlika žlutá 527
./e//e 267
Jemelo 562
Jeáb 518
Jese 373
Jesenovité 373
Jesenka 189
Jestabina 526
Jestabník 456
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Jesler 421

Jetel 542
Jetelina cernd 525
Jetelina modrá 533
Jezernílí 227

•Ježanec 363
Jeianha 163
Jeíalka 164

Mek 160
Jilm 265
Jilmovité 265
Jínielí 562
Jinochmýy 44B

Jirnice 372

Jirnicovité 372
Jiskerka 426
Jiskerník 448
Jitrocel 287
Jitro celo vité 287
Jita 280
Jmél 562
Jmélovité 562
Jujuh 494
Kainec 467
Kadrlka 298
Kafratka 246
Kachnika 501

Kakost 632
Ka kos to vité 631
Kalamandva 352
Kalepinka 690
Kalina 488
Kamejka 365
Kamilky 442
Kainziník 434
Kandík 200
Kaprád 87
Kapradovité 87
Kapusta 688
Kapustka 467
Karafiát 6 1

4

Karhinec 327
Karfiol 689
Karmazín 254
Karpel 245
Karíoiizek 615
Kaštan 281
Kaštan svinský 644
Katrán 696

Kntuska
Kavil

Kaz-ilen

Kdyn
K d ý Ti o v i t é

Keleráb

Korhlík

Klasec
Klen
Klikra
KUniek
Klinopád
Kloko

Stránka

327
176
372
490
490
6s9
584
174
644
386
614
331

495
K I o k o o v i t é 495
Kluhtnka 148
Kmín 583
Kmín rodní 595
Knotovka 620
Kobzolec 200
Kociánek 438
Kocournik 330
Kocibky 118
Kocicí dunda 347

Koií chvost 339
Kohútka • 199
Kohoutek 620
Kohoutky 540, 659
Kokoik 191

Kokoška 691

Kokošky 713
Kokotice 372
Kokrhel 311

K o k r h e 1 o v i t é 305
Kolcatka 638
Kolenec 611

Kolník 689
Kolocir 288
Kolovralec 263
Koininá 225
Komonice 535
Koníklec 666
A'o«/ lék 419
A'oni /írtV 346
Konitrnd 323
Konopa 436
Konopaí: 697

Konopnec 436
Konopí 256
Kónopíce 340

Stránka
Konrádka 327
Koské kopyto 668
Koský halsám 345
Koský kaštan 644
Koský Šáv 238
Konlryhel 511
Konvalinka 191
Kopíko 200
Kopr 578
Kopretina 429
Kopiva 257
Kopiva horská 341
Kopivnik 372
Kopivo vité 257
Koprník 294
Kopýšník 529
Kopytník 232
Kopytnik 632
Koralice 212
Koriandr 587
Koroma 585
Koromac 602
Kosatcovité 207
Kosatec 209
Kosínka 587
Kosrnalec 366
Kosodi-evííia 285
Koslilomka 203
Kostivál 370
Kostra ca 149
Kostrnnek 382
Koláka 588
Koláky 474
Kotva zemská 638
Kotvice 242
ioi/toí 621

Koukoloví té 614
Koulenka 291

Koulenkovité 291
Ko-^elec ^ 479
Kozí brada 473
A'o5Í bradka 669
K'oji //7's< 206
/voz,?' /isí 489
Kozinec ^O
Kozí noha 577
Kozí pysk 578
Ko-Jiek 478
Kozlík 479
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Stránka
Kozlík ervený 563
Kozlíkovité 478
Krabilice 595
Krahilice 584
Krajka 428
Královo zeli 588
Kapák 281
Kremelák 284
Ken 686
Kesfice . 268
Kezalka 697
Kídlíítnec 93
Kivalcc 203
Kfivocné.lka 217
Kížaté 682
Kiíatec 447
Krkoska 584
Krmnivka 610
Krocen 243
/íropác 298
Krouténka 223
Krsacky 474
Krticnik 326
Kruinka 527
Kruhatka 296
Krusícek 428
Krušina 494
Krušino vité 493
Kruspdii 258
Jínís/ífc 212
Krvavec 511
Krvavil koení 512
Krvavnice 556
Krvavník 416, 657
Kukaka 218
Kuklík 500
Kulatika 211
Kulovacka 550
Kuaka 604
Kuácka bílá 613
Aír^í 'ynor 61

3

Kuincc 557
Kuinka 256
Kuí noha 564
iwf/ no/irt 164
JÍMrí stevce 613
Kustovnice 357
/íi/nrt 516
Kvtel 324

Stránka
Kvtelovité 321
Kvaka 245
Kvítko 7 bratí 492
Kyelnice 696
Kyhanka 386
Kýchavice 189
Kýchavka 671
Kýlalka 256
Kyprej 556
Kysánek 635
Kyselá detelina 635
Kysnec 587
Kyvor 91
Z,a6?/f 668
í<a/í 693
Lakiisnik 674
Lámanice 156
Lanka 191

Las kavco vité 253
Laskavec 253
Lastoviník 657
Lazivec 298
Lebeda 243
Ledenec 532
Lech& 538
Leknín 240
Leknínovité 240
Lékoice 529
Len 626
leíi P. Mane 324
Lepký rozmarýn 485
Lepnice 305
Lesknice 165
Levandule 344
Libeek 594
Líidlo 254
Licidlo 191
Ligrus 530
Lilek 358
Lilie 201
Lilie 209
Liliovec 202
Liliovité 193
Lil ko vité 355
Limba 285
Limonka 291
Limonka }75

Limonkovité 290
Linda 269

1

Stránka
Lípa 642
Lipnice 168
Lípovité 642
Líska 282
Listérka 216
Listnacka 464
Listnatec 192
LiŠH jablko 357
Liscí ocas 364, 556
Lnenka 238
Lnice 691
Lnovité 626
Locika 465
Loi-idlo 589
Loinikamen 570
Lomikamen 599, 620
L o m i k am e n o v, 569
Lopatka 226, 709
Lopuch 413
Lopušice 450
Lubecek 594
Lubenka 491
Lucerna 533
Luk 198
Lulák 355
Lupenec 640
Lupenice 192
LuŠtnik 542
Lužan 207
Lýkovcovité 239
Lýkovec 239
Lžiník 695
Maceška 652
Máka 588
31aal 644
Maalovité 644
Májík 449
Majorán 333
Mák 658
Mak ovité 657
Makyt 28l

Malinník 505
Maluska 146
Mandlovník 513
Manna 676
Marek 589
Marhulák 514
Marjánka 333
Maice 116
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?IaH list 448
Mainka 481

3Iarinkovité 481

Marulka 347
Marulka 330, 514

M a r u 1 k o v i t é 337

Máselha 668
Máselnik 201

Masnice 564

Mastný kohoutek 621

Máta 345
Matecnik 332
Mateí douška 335
aiateka 609

Materna 701

Matizna - 596

Matušek 162

Mázdinec 600
Meík 208
Medovník 332

Mcdrnnice 328
Medrnice vonná 351

Meduka 332
Medukovité 330
Medvdice 382
Medvdí pazour 370
Medynk 157

Mckuka 357

Mchýník 522

Merlík 247
Merlíkovité 243
Méniice 338
Meruííka 514
Meruzalka 491

Meruzalkov. 491

Msíek 428
Msínice 706

Metlice 128

Metlice 120

Metlovka 589

Miovka 85

M i o v k o v i t é 85

Milava 135

Milicka 168

Miík 580
Mišpule 516
Mlé 471

Mlé 258
Mléka 468

Stránka
MUcka 362
Mlécuice 653
Mlynáík 436
Miiisek 662, 663
Mnohoštt 125

Mnohovouska 173
Modrák 407
Modenec 202
Modín 284
Modrý rozchod 383
Mochna 501

Mochnovité 498
Mochyn 357
Mokrýš 569
Mordovnik 063
Moena 487
Moská višn 357
Moruše 257
Motýlovitc 519
Mozucha 286
Mrkev 587
Mrkvús 587
Mrvka 149
Mrvka 142

Muchovník 515
Muk 519

Mydlice 022
Mýlek 160
My r to vité 492
Myšinec 363
Myší ocas 289
Myší ocásek 672
Myši ouško 457
ISabradec 213
Nadmutice 6l4
Nadseda C38
Nadsedovilé 638
Nadsobika 569
Nahá 189
Nahál 713
Námoznícek 294
Náplav7iík 557
Náprstník 321

Narcis . 207
Nátchovice 331
Nátchovice 347
Nálržník 508
Nebeský dar 657
Neboj se 302

Stránka
Nehtovcovité 255
Nehtovec 255
Nepatrnec 511
Nepukalka 85
Nešpule 516
Nelátá 286
Netesk 568
Neteskovit é 564
Netykavka 036
N e t y k a > k o v. 036
Nevendula 344
Nezabudka 366
Ocásek 166
Ocáska 672
Ocáskovec 130
Ocún 189
O Clí no vité 189
Odemka 155
Odolen 479
Odur 383
Oharek 491
Ohnice 708
Ohníek 663
Ochmet 502
Okolinaté 577
Okehek 231
Okehkovité 231
Okrotice 21

1

Okrouhlice 514, 689
Okurka 491
Olejka 689
Olešník 601

Oliva 373
Olívovité 373
Olše 266
Oman 439
Omej 661
Onuca 353
Opaka 558
Opilec 160
Opletka 236
Opletnik 371

Oponec 341
Oponka 341
Oešák 281
Oešákovité 281
Oeší ervené 532
Orlíek 667
O r o b i n e c 224
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Orsej

Oset

Osívka
Oskeruse
Osládic

O s ni u n d o Y
Ostrava
Ostice
Ostik

Ostrokvt
Oslrolist

Ostropes
Ostruz-í

Osyka
Oslejch

Olevienka
Otoník
Oves
Ovsihct

Ovsík
Ožanka
Padalka
Fafiacice

Pahnostky
Palach 1

Palašina

Palekovec
Palecnik

Palirkovice

Paliky
Pamclník
Pampalík
Pampeliška
Panská láska

Panská líice

Paprádka
Papula
Pai'ez-ník

Parozka
Parožnatc
Parožnalec
Partán
Palácky
Pásemnice
Pásník

Pastinák

Paveznice
Pavinec

ite

Stránka;

6761

410
i

6981

518|

91
i

87
121

94
596

1

2U'
159Í

361!

4131

506
i

269
194
321

365
137
140
132
351
325
641
428
225
108
147
235
12S

225
330
428
467

364
226

87, 91

321

558
479
84
84

581
641

230
166
596
694
395

21,

o v

Stránka
Paznehtník 370
Paz,ourky 428
Paíitka 197

Pchava 175

Pelynk 420
Pncnka G91
Pnišník 385
Penízek 713
Penízky 311
Pentliky 166
Peprníh 235
Peracina 88
Perašin 597
Pérovník 93
Persán 414
Ptiprstka 214
Péíiprstka 503
Petrklí 298
Petržel 597
Pchá 408
Pchá- ovité 398
Pilát 360
Pilccka 587
Piplá 365
Piplovité 360
Písenatka 451
Písecnice 605

'

Piskavice 549
Pitulník 339
Pivnik 645
Pivoka 660
Pivoko vité 660
Pižmovka 577
Pižmo vkovité 577
Plamencice 62

1

Plamének 668
Plamének 677
Plavín 375
Plavu 85
P I a v u o v i t é 85
Pleskác 424
Pleskán ec 659
Plesnivec 436
Pleíina . 231
Pleska 472
Plevel 609
Plicnik 369
Plicnik 635, 664
Ploštiník 660

Plostk. tráva
Plotnice

Plucár

Podbl
Podbílek
Podbífek

PodeZ'e
Podkova
Podkovka
PodleŠlka

Podlíska

Po dražco vité
Podražec
Podražec
Podslunecník
Pohanina
Pohanka
Pohánka
Pochybek
Polajka

Polní rúta
Polní salát

Ponit
Pomnnka
Pop
Popelník
Poponec
Por
Posed
Postalina

Polinchíií

Potoka
Fotocnice

Potonik
Potonivka
Povážka
Pováz-ka 486,

Povrženka
Pozír

Prašivka

Pieslika
Peslik ovité
Pestupnika
Prha
Pimet
Pímtnik
Pívratník
Prlice

Prlina

Stránka
143.161

199
490
448
302
387
87
449
530
651
664
232
232
655

642
664
235
148
294
345
656
479
118
369
269
432
341
198
491)

706
358
563
274
314
301
706
709
188
602
701
93
93
192
419
443
447
511
257
360
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Pvodusníh
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Sfr

Samovratec
Santalovité
Sápá
Sasanka
Saturajkct

Sedmikrása
Sediniliua

Seletnice

Sennka
Senicko

Sešel

Sevlák
Silenka

Silika
Sinokvct
Sirotka

Sirotky

Sítí

Sítina

Sío vité
Sivénka
Skalník

Skerda
Skorocel

Skrytnka
Skyla
Slahonoh
Sladit

Sladká zelina

Sladké devo
Sladkomeška
Šlak
Slannka
Slanorožec
Slepý mák 659,
Sléz

Slezinník

Slezinník

Sléz vysoký
Slez ovité
Slíva

S 1 í v o v i t ó
Sluneko
Slunenice
Slziky P. M.
Smek
Smclek
Smetanka
Smetanník

ánka
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Stránka
704
469
588
667
714
529
86

550
648
648
358
514
652
652
372
148
176
118
373
589
520
232
239
659
258
661
327

Vlci ocas 364, 556
Vlky 413
Vlnice 540
Vodanka 227
Vodanko vité 227
Vodnice > 589
Vodnice - 689
Vodní kmín 595
Vodní rúze 241
Vodní tulipán 241
Voji 227
Vojteška 533
Vocha 230
Vochlice 600
Volec 398
Volské oko 427
Volské ucho 290
Voavka 132
Voavka 482
Voskovka 362
Voskovník 269
Vousatec 148

Vesnovka
Všenka
Vtrník
Vtvina
Vžovka
Vienec
Vidlacka

Vikev
Violka
V i o 1 k o v i t é

Visalka

ViŠeii

Vítod
Vi todo vité
Vldník
Vlasatec

Vlasatka

Vldsenka
Vlaský bez

Vlaský kopr
Vlci hrách
Vlí jablko

Vlci lýko

Vlci mák
Vlet mléko
Vlí mor
Vlí noha

Stránka
Vousatka 131
Vrabenice 240
Vranec 660
Vraní noha 709
Vraní oko 192, 366
Vranovec 192
Vráleka 448
Vrati 448
Vratika 87
Vratikovité 87
Vrba 270
Vrba turecká 269
Vrbenka 302
Vrbice 556
Vrbic ovité 556
Vrbina 297
Vrbka 558
Vrb o vité 269
Vrbovka 558
Ves 383
Vesovité 382
Vstava 218
Vstavaovité 211
Všedobr 591
Vsedobr 249
Vsivec 308
Vsivec 586
Vsudybyl 467
Vyskoilka 206
Výteník 528
Vidyzeleu 386
Yva 337
Zábélník 498
Zádušnik 341
Zajeí ke 468
Zajeí sléz, 641
Zajeí zeli 635
Ziújeí ŠFável 636
Zakrutnka 223
Zakucelka 500
Zapalice 672
Záperník 118
Zapalika 603
Záraza 302
Zárazovité 302
Záruží 668
Zavilec 664
Závtah 291
Zbéhovec 337

Stránka
7jdravin ek 307
Zdrojovka 563
Zelen 193
Zelenec 667
Z,elenohlávek 512
Zelí 688
Zemdým 656
Zemžlu 376
Zemák 358
Zemská kotva 638
Zemské jablko 439
Zcrva 396
Zevar 224
Zezulina 372
Zezulinovité 372
Zimnáf 374
Zimoléz 489
Zim olez ovité 489
Zimolíz - 373
Zimostráz 258
Zimozel 489
Zimozelen 259, 374
Zlatohlav 201
Zlatolý 274
Zlatovlas 431
Zlatý trank 433
Zlý mníšek 663
Zobáky 373
Zobanka 451
7.rádce 588
Zubatec 587
Zubatka 512
Zuzanka 366
Zvonec 387
Zvoyieky 630
Zvonkovíté 387
Žabí holénko 254
Žabí kvt 693
Žabí mléko 258
Žabincovité 242
Žabinec 242
Zabi oko 366
Zahí tráva 231
Zabi vlas 242
Žabník 226
Žabníkovité 226
Žabr 340
Žanihel 600
Žahl ^ 600
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Stránka

Žanovec 522
Zarcánka 375
Žebrák 364
Zebiek 208, 414
Žebíková tráva 298v

Zebrovinec. 91

Železník 302
Zežhulka 212
Zeíhulka 218
Židová brada 224

Stránka

Židoviunik 556
Židoviny 357
Židovské tesné 357
Zihlava 257
Zilenec 301
Žilová zelina 298
Žindava COO
Zifnice 145
Žito 174

ŽtVo

Z/?a jehlika
Zlufák

Zlutenec

Zluteník

Žlufucha
Žlutý akát
Žlutý Irak
Zminda

Stránka

178
527
668
508
569
680
524
337
246

32



XI sir.

XII
XII
XIV
XV

XVIII
XIX

Hrubší chyby v tisku.

2. ád. z dola stj árkovilý misto cávkovitý.

n

n

}7

)7

XX
XXIX

1

2
3
8
8
9

10
11
15
19
29
32
40
41
41
42
48
62
58
60
67
69
71
72
89
89
89
102
112
113
116
119
119
120
137
145

str.

n

r)

n

n

n

rt

5J

J)

7
13 -
2 —
1 -
3 —

16 a 15

z hora — kopisfovitý místo : kopišfovitý,
— — listy místo : ústy.

dola — dvojnásobný místo : dvoj

hora — Kvtv místo: Kostuv
hora — hlavu místo: hávu
dola — kožku co barevné pruhy místo : kostky

v barevné pruty,

4 — z dola stj okolinatých místo : linatých.

10 — z dola' — Wí:nmrovy místo: Wimmry.
4. íslo, stj: obojaké, místo: obojnaké.

17 —, — 2—3 lupeny, místo: hcpeny nelisty.

23 —, — listenfm, místo : palístMiv.

95 — , — ^io místo: 95
97 — , — 67 místo: 97
71 — , — Cerinthe místo: Cerytithe

92 — , — listeny místo: pnlístky.

95 — , — Koruna pyskafá. místo: Koruna,

126 — , — Glechoma místo: Glecoma.

165 — , — kvt.) místo : kvt.

260 — , — spojených místo: sojených.

287 — . — Insk místo : lusek

360 — , — krajv místo: kraj
365 — , — než místo : nez
366 —\ — 2kndlý místo: 2krídlatý

371 — . — probíhající místo: probíhající

433 — , — skiveuá místo: skivená
470 — , — dolejší kvty místo dolejší:

522 — , — kalich místo: alíeh

543 — , — dlouhými místo: dlouhým
605 —, — oboeší místo : oboreší.

626 — j — Litorella místo : Littorella

636 — , — Ruscus. místo: Ruseus.

648 — , — obojaké místo: obojáky
20 rád. budiž vynecháno: Vjí obdýlný. 12.

21 ád. ped Lístky stj: 12. Vjí obdýlný.

29 ád. stj: 13. místo: 12.

14 zdola, stj hoejší., místo: hoejs
na konci posledního ádku chybi a
14 ád. z dola Na místo: Na.
14 — stj : Cladium., místo: Clandium.
11 — — alpinum, místo : alpium.
17 — — «. místo: L.

znamení stránky 120 místo: 20
10 ád. stj: Hostýne místo: Holsfýn.
13 — — 8. Lisly místo: Listy.



„ 12 ád. — Bojínek míslo: Bojnek

„ 3 — z dola sluj Ruscns. Lislnalec místo : Ruseus.
Lisnotec.

m

213 „ 19 — z hora — Lingna místo: Liiigea.

117 „ 8 — — — Epipacfis místo: Épipaetis.

226 „ 9 — Lopatku lííce vynechati

237 „ 14 — z doha stj R. acutus místo; K. actus

257 „ 5 a 6 — — — jahodoví místo: nahodový.

28G „ 6 —z hora— (P. Abies. Du Roi,) P. Picea. L.

místo: P. Abies. L.

286 „ 10 — — - (Picea. Plinius, Abies Picea.

Millegran.) P. Abies. L.

297 „ 19 — z horu stj //. místo G.

315 „ 13 — zdola — florida místo: florita.

337 „ 6 — z hora — Zbéhovec místo : Zhhovec.
337 „ 15 — — — A místo A. G.

338 „ 11 — — — A místo. G.

338 „ 12 — zdola — druhu pedcházejícího, místo: druh
pedcházejících.

339 „ 20 — z hora — koií místo : koí.
341 „ (i :— z dola — bifida místo : bifidia.

344 „ 6 — z hora — ovlašená místo: ovlažená.

346 ., 11 _ _ _ M. místo: N.
347 „ 4 — — — crispa místo ; erispa.

347 „ 19 — — — Santa místo: Santa

348 „ 5 — z dola — sú- místo : zou-
350 „ 20 — z hora — recta místo: erecta

350 „ 7 — zdola — istci místo: istei.

353 „ 6 — z hora — Lychnitis místo : Lichnitis

353 „ 8 — — — nebo místo: ne
353 „ 14 — z dolu — vlnaté místo: vlnité.

356 „ 7 — z horu — Datura místo: Durala
364 „ 3 — — — Lapulla místo: Laputa,

369 „ 13 — — — Onosma místo : Omosma.
374 „ 5 — z dola — Vinca místo : Vinea.

393 „ 11 — — — Trachelium místo: Tracholium.

402 „ 8 — — — bezpíiová místo : bezpová
408 „ 3 — — — Calcitrapa — Caleitrapa.

422 „ 9 — z hora — humilis místo: humulis

424 „ 1 — zdola — annuus místo: aunus.

443 „ 3 — — — viscosus místo : visosus.

450 „ 18 — z hora vynech sadu od: Listy velmi veliké,

až do l'/^ st. z výší, vlnalý.

466 „ 21 — z hora stj: sagiltala místo: sagillata.

469 „ 16 — z dola — Chondrilla míslo : Chodrilla.

492 „ 5 — — — sedmera místo : scdraoro.

549 „ 5 — z hora vynech: badenský,
562 „ 13 — — — stup, Viscum místo: Visum.

569 „ 10 — z dola — Žluteník míst o: Slezinník.

569 „ 5 — — — Slezinník místo: Žluteník



574 „ 8 — — — na konci ádku stj 25 místo : 26,
578 „ 3 —z hora stj ploiihavá místo : pouhavá
579 „ ' 21 — — — Myrrhis místo: Myrrchis»

589 „ 10 — zdola — Heliosciadium místo: Heloscladium
591 „ 8 — z hora — Hydrocotyle místo: Hydrocotile.
601 jj 2 — z dola — Sium místo: Pim.
609 „ 8 — z hora — Dvenka místo: Devena.
612 „ '14 — — — Spergula místo: Spargula.
621 „ ÍZ — — — K. místo: K. koukol,
624 „ íslo stránky stj 624 místo; 634.

631 „ 1 ádek z hora — Kakostovité místo: kokost.
662 „ 9 a 16 — — — O. místo: V.

663 j, 3 a 13 — — — O. místo: V.

682 „ 7 — z dola — A. saxatile místo : saxatilis.

687 „ 7 — pi Biscutella chybí: Dvouštítka.

700 „ 18 — zhora stj. E. cheiranthoides, místo

:

cheirantkoides.

Na nkterých místech poíná se nová ádka, ježto by mla
býti na pedešlou pivšena, k. p. na str. 4 ádka 27, — na
str. 6, d. 1 náleží k poslední ádce stránky, 5 — na str. 8, d. 9
z hora a d. 2 z dola, — na str. 9. d. 4 z hora a 1 z dola —
na str. 13 d. 1 zhora k ádce poslední stránky 12.
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