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Jindřich Chrt e k: 

Proměnlivost druhu Polygonum aviculare L. v ČSR. 

V několika posledních letech jsem se zabýval studiem proměnlivosti 
Polygonum aviculare L. v ČSR. 

Pfodkládám prvni část, ve které podávám základní rozdělení druhu 
na jednotlivá plemena. 

Na základě všeobecného studia rodu Polygonum L. s . l. a zhodnocení 
rozlišovacích znaků jednotlivých sekcí (vyskytujících se u nás) , považuji za 
oprávněné povýšit je na rody. Liší se podstatně několika znaky: základním 
počtem chromosomů, konsistencí endospermu, vzájemnou polohou kořínku 
a děloh, tvarem a velikostí pylu, morfologií botek, různými typy mechanických 
pletiv ve stonku atd. a v ekologických požadavcích. Druhy rodu Polygonum L. 
s. str. vyžadují ke svému zdárnému vývoji sušší , druhy rodů Persicaria Mi 11. 
a Bistorta Mi 11. vlhčí prostfodí. Podrobné odůvodnění podává na př. 
Gros s (1913), Jaretzky (1926)a Hedberg (1946). 

Za cenné připomínky a rady děkuji univ. prof. Dr F. A. Novákovi a univ. 
prof. Dr J. Dostálovi. 

Dělením druhu P. aviwlare L. na nižší taxony se zabývalo mnoho botaniků. Většinou 
bylo založeno: 

a) na vzrůstu a tvaru lis tů (Linné 1753, Meisn e r .1826, 1856 - 57, Lede-
bour 1847 - 49, Be c k 1909, L e hn1ann 1906 - lO etc.) ; 

b) na vzrústu a tvaru listů s phhlédnutím na morfologick é vlastnosti plodů (Ho u y 1910) ; 
c) na vegetativních, květních a plodních poměrech (Lind man 1904, 1912). 
Lind man o v o dělení je velmi v ýstižné. Používá souboru znakú se zvláštním zřetelem 

k morfolog ii květú a plodů. P. aviculare L. rozděluje n a P . heterophyllum a P. aequ ale. 
Původní Lind man o v o dělení přijímají zejména sovětští bota nikové (Kom a 

r o v 1936, Stanko v a T a li o v 1949). Ca.stěji jsou v šak Lindm a novy druhy 
hodnoceny jako plem ena (A s c h e r s on - G r a e b n e r 1908 - 13, H a y e k 1927). Mnozí 
autoi'i, i v nověj š í d obě , zmíněné dělení opomíj ejí (Vin d t 195 1, Grin t es c u 1952). 

Lindmanovo dělení m á v šak i s vé n edosta tky . N evšímá si žilnatiny n a povrchu perigonu ; 
tím není dána pfosná hranice P. heterophyllum Lind m. a P. aequale Lind m.; n esleduje 
poměr perigonu a plodu; poněkud přeceňuj e strukturu na povrchu plodů a některé d alší znaky, 
o který ch se nninírn u jednotlivých plemen. 

Na základě studia materiálu ze střední Evropy se domnívám, že P. avi 
culare L. je možno rozdělit do čtyř dobře vyhraněných plemen: 

I. ssp. monspeliense (P e r s o o n) comb. n. 
II. ssp. rectum nom. n. 

III. ssp. aviculare 
IV. ssp. calcatum (Lind m a n) T h e 11 u n g 
Pro charakteristiku jednotlivých plemen používám komplexu znaků. Za, 

základní rozlišovací znak považuji vyniklost nebo nevyniklost žilnatiny na 
povrchu perigonu v době zrání plodu. Tento znak spolehlivě rozliší ssp. mon
speliense a ssp. rectum od ssp. aviculare a ssp. calcatum. Nejdůležitějším znakem 
oddělujícím ssp. monspeliense od ssp. rectum je poměr délky perigonu a plodu ; 
tohoto znaku nelze použít pro odlišení ssp. aviculare od ssp. calcattt1n. 
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Poměr délky nedělené a dělené části pcrigonu je charakteristický pro 
ssp. monspeliense (1: 3) a ssp. calcaturn (1: 1). U ssp. rectum je nej ča,stěji 1: 2, 
u ssp. aviculare v rozmezí od 1 : 1 až 1 : l ,8. Podle tvaru base perigonu se roz
lišuje ssp. monspeliense a ssp. rectum od ssp. avic1dare a ssp . calcatum. 

Tvar plodu není spolehlivým znakem, i když některá plemena se vyznačují 
plody určitého tvaru; na př-. ssp. monspeliense má plody velké a m{1lo zploštělé. 
Tento tvar se však rnúže vyskytnout i u ssp. rect:urn. Dobrým znakem jo 
charakter jednotlivých stran na pHčném průřezu plodu: ssp. monspeliense 
a ssp. rectum mají plody nejčastěji málo zploštělé, s nejckH:ií stranou vypuklou 
a dvěmi kratšími vydutými, ssp. aviculare a ssp. cnlcalmn mají plody zploštěJP, 
s nejkratší stranou vydutou a dvěmi delšími vypuklými. Pfoclwdné typy však 
nejsou vzácné. 

Podobným pomocným znakem je velikost a barva plodů. Ssp. monspe
liense nemá nikdy malé a čerhé plody, které jsou význačné pro ssp. calcatum. 
Ssp. rectum a ssp. aviculare mohou mít však plody nejrůznější velikosti a barvy. 

Struktura na povrchu plodu je velmi dobrým znakern, nesmí se však 
přecenit. Ssp. monspeliense má strukturu plodu jen čárkovitě bradavčitou, 
ssp. calcatum strukturu hladkou; ssp. rectum a ssp. aviculare mají však struk
turu rúznou. 

Rúzná velikost listú na jedné rostlině (rozdíl mezi hlavnimi a postranními 
větvemi) je orientačním znakem zejména v pfírodě. Je význačná pro ssp. 
monspeliense a ssp. rectum; někdy však může být potlačená. Tvar, velikost 
a barva listů jsou jen pomocným znakem. U všech plemen se vyskytují nej
různější typy; někdy některý typ múže převládat (na pí·. u ssp. avicularc 
okrouhlé). 

Vzrústu a délky článků lodyžních se dá použít jen pro pfodběžné odlišení 
ssp. monspeliense a ssp. rectum od ssp. aviwlare a ssp. calcatum. Délky a tvaru 
botek nelze použít jako rozlišovacího znaku. 

P l e m e n a a st ano v i š t ě. 

Na stejných stanovištích nacházíme přibližně stejné typy, i typy odlišné. 
Sledujeme-li pozorněji taková místa, můžeme dostat následující kombinace: 

a) všechny typy mají květní i plodní poměry a vegetativní části stejné; 
b) všechny typy mají stejné květní a plodní poměry , liší se však ve 

vegetativních částech; 
c) všechny typy jsou stejné ve vegetativních částech, liši se však v květ

ních a plodních poměrech; 
d) jednotlivé typy se liší jak v květních a plodních poměrech, tak i ve 

vegetativních částech. 
Pozorování jsem prováděl následujícím způsobem: na určitém místě se 

stejnými podmínkami jsem vytrhal všechny rostliny druhu P. aviculare L. 
a určil na jednotlivá plemena. Uvedu několik nejnápadnějších příkladů z okolí 
Dobrovic u Mladé Boleslavi; 

I. železniční násep před cukrovarem; prostor mezi kolejemi; rostliny 
sebrány s plochy 12 m krát 1,4 m; 

II. pokos.ené žitné pole; rostliny sebrány s plochy 2 m krát 2 m; 
III. řepné pole; rostliny sebrány s plochy 4 m krát 4 m; 
IV. rumiště za cukrovarem; rostliny sebrány s plochy 2 m krát 2 m; 
V. bramborové pole; rostliny sebrány s plochy 4 m krát 4 m. 
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Tabulka I. 

I 

Celkový počet I monspeliense I rectum 
I 

aviculare 
rostlin 

I I 
I I 

I. 112 - 48 

I 
64 

II. 45 6 39 -
III. 36 31 5 -
IV. 22 

I 
10 - 12 

v. 30 18 6 6 

I 

Z tabulky vyplývá, že na určitém stanovišti za stejných podmínek se mohou 
vyskytnout různá plemena. Dá se usuzovat, že jejich dědičné vlastnosti jsou 
hlouběji zakotvené. Přesto nelze zanedbávat vliv ekologických faktorů , protože 
maximální výskyt jednotlivých plemen je ovlivněn na pHklad půdou: ssp. mon
speliense roste nejčastěji v okopaninách a zvláště na bohatších půdách, 
ssp. rectum v obilovinách a na chudších písčito -hlinitých půdách, i na písčinách, 
kde ostatní plemena již nerostou. Ssp. aviculare najdeme nejčastěji na okrajích 
cest, polí, i přímo na cestách, protože nejlépe ze všech plemen snáší sešlap. 

Velmi zajímavý je vztah rzí a padlí k jednotlivým plemenům. Rzi se 
vyskytují téměř výhradně na ssp. monspeliense a ssp. rectum. Ssp. aviculare 
je napadáno rzí velmi zřídka, a je-li napadeno, rez není tak vyvinutá jako 
na předcházejících plemenech. Tyto vztahy jsou velmi pěkně patrné v přírodě, 
kde rostou různá plemena s větvemi vzájemně propletenými. Opačně je tomu 
s výskytem padlí, které napadá převážně ssp. aviculare. _Bílé povlaky na listech 
ssp. monspelien8e a ssp. rectum se vyskytují velmi zřídka. Jednotlivá plemena 
se tedy snad liší i biochemicky. 

K 1 í č k u r č e ní p 1 e m e n P. aviculare L. 

la Caulis primarius erectus vel procumbens, internodiis 0,5 - 7 cm longis, 
foliis distincte majoribus quam ea ramorum; perigonium e podio cupuli
formi, tepalis cum nervatura sub fructu distincta; achaenia saepissime 
fusca, opaca raro lucida .......................................... 2 

b Caulis ascendes vel procumbens, internodiis ± 2 cm longis; folia omnia 
aequalia; perigonium e podio turbinato, tepalis cum nervatura sub fructu 
indistincta; achaenia nigra, atrofusca vel fusca, opaca vel lucida ....... 3 

2a Perigonium fructum distincte superans, tepala podio ter longiora (1 : 3), 
achaenia ± 2,5 mm longa et ± 1,8- 2 mm lata, fusca, opaca ........ . 
ssp. monspeliense (P e r s o o n) 

b Perigonium fructu aequilongum vel brevius, tepala podium duplo supe
rantia (1 : 2); achaenia ± 2,2 mm longa et ± 1,8 mm lata, opaca, ra-
rissime lucida ............................ ssp. rectum 

3a Tepala podio aequilonga ( 1 : 1); achaenia parva ± 2 mm longa, nigra, 
lucida, margines fructus apice ± rectae, non arcuatea ............... . 
ssp. calcatum (Lind man' T h e 11 u n g 

b Tepala podio aequilonga usque duplo longiora ( 1 : 1-1, 8); achaenia in 
marginibus forma et structura diversa, lucida vel opaca, margines fructus 
apice paulo arcuatae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp. aviculare 
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Polygonum aviculare L. 

P. aviculare Linné, Species plantarum ed. I.: 362 (1753). 

RosUiny jednoleté; lodyhy přímé , poléhavé až k zemi pi'itisklé, lU až 30 (5 až 60) cm 
dlouhé, tuhé nebo chabé, články lodyžní 0,5 až 7 cm dlouhé; listy obkopinaté, čárkovité , pro
dloužené až okrouhlé, špičaté, tupé nebo zaokrouhlené; botky ± 0,5 cm dlouhé, hluboce roz
dřípené; květy nejčastěji po třech ve svazečcích; plátky perigonu sytě až světle zelené, s úzkým 
bílým až červeným lemem, za zralosti k plodu pfitiskló, delší n ebo kratší než plod; base pcrigonu 
mističkovitá nebo čihovitá; plody 1,2 až 3,2 mm dlouhé a 1,2 až 2,2 mm široké, trojboké, někdy 
silně zploštělé, hnědé až černé, matné až lesklé, struktura na povrchu plodu čárkovitě bradavčitá, 
t ečkovitě bradavčitá až nezřetelná. 

I. Ssp. monspeliense (Pc r s o on) eomb. n. et emenrl. 
P. aviculare monspeliense Per s o on, Synopsis I : 439 (1800). 

P. aviculare c monspeliense A s che r s on et G r a e b ne r , F lora Prov. llrnndeb. I : u91 
(1864). 

P. aviculare race monspeliense Ho u y in Rouy et Foucaud, F lore de Franco, Xll : 114 (1910). 

P. heterophyllum Lind man, Svensk Bot. Tidskr. VI: 690 (l912) p. p. 

P. aviculare ssp. heterophyllum A s c h e r s on et G r a e b n e r, Synopsis IV : 848 ( 1908 - 13) 
p. p. 

P. aviculare a heterophyllum Nor d ha gen, Norsk Flora 184 (1940) p. p. 

Caules 20-40 (10 - 60) cm longi, erecti, ascendentes usque procumbentes, 
basi paulo vel multo ramosi, internodia 0,5--7 cm longa; folia caulium prima
riorum usque 6 cm longa et 2 cm lata, (late) oblanceolata vel oblonga usque 
ovato-oblonga, folia ramorum usque quinquies minora, oblanceolata vel 
oblonga, acutiuscula vel obtusa vel apice subrotundata; lamina viridis usque 
cyanea, nervatura saepissime indistincta; tepala albo vel roseo vel rubro 
marginata; perigonium sub fructu e podio cupuliformi, usque 4,5 mm longum, 
fructum distincte superans; nerv a tura perigonii distincte exserta, tepala 
podium longitudine ter superantia; achaenia 2,2 - 3,2 mm longa et 1,7 - 2,2 mm 
lata, haud compressa, basi suborbiculata; fructus facies maxima paulo concava, 
facies ceterae subconvexae; margines omnes apice paulo arcuatae; achaenia 
fusca vel atrofusca, opaca; in faciebus verrucellis opacis serialibus instructa, 
ceterum canalicunitentia vel in faciebus verrucellis regulariter dispersis non 
canalicunitentia. 

In agris, ruderatis et incultis frequens. 

II. Ssp. rectum nom. n. 
P. erectum Roth, Beitr. Bot. II : 131 (1783) non P. erectum L. 1753. 

P. heterophyllum Lind man, Svensk Bot. Tidskr. VI : 690 (1912) p. p. 
P. aviculare ssp. heterophyllum A s che r s on e t G r a e b n e r, Synopsis IV : 848 (1913) p. p. 

P. aviculare a heterophyllitm Nor d ha gen, Norsk Flora 184 (1940) p. p. 

Rothovo označení erectum nelze použít, protože již před ním bylo popsáno 
Li n n é e m P. erectum ze Sev. Ameriky. 

Caules 20-40 (5-50) cm longi, erecti, ascendentes, procumbentes usque 
prostrati, basi paulo vel multo ramosi, internodia 0,5-7 cm longa; folia 
caulium primariorum usque 5 cm longa et 1,2 cm lata, oblanceolata vel 
oblonga; folia ramorum usque quinquies minora, oblanceolata usque linearia, 
acutiuscula vel obtusa; nervatura saepissime distincta; tepala albo vel roseo 
vel rubro marginata, perigonium sub fructu e podio cupuliformi, usque 3 mm 
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longum, fructu aequilongum vel brevius; nerv a tura perigonii distincte exserta ~ 
tepala podium longitudine duplo superantia ; achaenia ± 2,1 - 2,3 mm longa 
et ± 1, 7 - 2 mm lata, paulo compressa, basi suborbiculata, raro acutiuscula; 
fructus facies maxima paulo concava, facies ceterae subconvexae; margines 
apice paulo arcuatae, vel una concava; achaenia fusca vel atrofusca, rarius 
nigrescetia, opaca vel raro lucida, in faciebus verrucellis opacis serialibus 
continuis vel punetulatis instructa, ceterum canalicunitentia, rarissime ver
rucellae haud evidentes. 

In agris, ruderatis, incultis et locis arenosis frequens. 

III. Ssp. aviculare 
P. aviculare L. em. Korn ar o v, Flora SSSR V: 614 (1936). 
P. aequale Lind man, Svensk Bot. Ti:lskr. VI : 692 (1912). 

P. aviculare ssp. aequale A s che r s on et G r a e b ne r, Synopsis IV: 848 (1908 - 13). 

P. aviculare b aequale Nor d ha gen, Norsk Flora 184 (1940). 

Caules 10-40 (5) cm longi, ascendentes, procumbentes usque prostrati, 
internodia ± 2 cm longa; folia ca u lis ramorumque magnitudine et forma. 
± aequalia, usque 3 cm longa, elliptica, obovata, rotundata vel late spathulata, 
oblanceolata usque linearia, acutiuscula vel obtusa vel apice subrotundata; 
lamina viridis vel luteoviridis usque canescens; laminarum nervatura saepis
sime indistincta; tepala albo raro roseo marginata, perigonium sub fructu 
e podio turbinato, usque 1,5 - 3 mm longum, fructu aequale vel longius vel 
brevius, nerv a tura perigonii indistincta; tepala podio longitudine aequalia 
usque duplo longiora (1 : 1-1,8); achaenia + 1,6 - 3 mm longa et ± 1,2-2 mm 
lata, saepe valide compressa ; margines omnes apice paulo arcuatae vel una 
concava; achaenia fusca, atrofusca usque nigra, opaca vel distincte lucida; 
facies verrucellis opacis serialibus continuis vel punctulatis instructa, ceterum 
canalicunitens, vel facies verrucellis haud evidentibus. 

In agris, ruderatis, incultis , ad vias etc. frequens. 

IV. Ssp. calcatum (Lind man) T h e l lun g 
P. calcatum Lind man, Botaniska Notiser 139 (1904). 

P. aviculare ssp. calcatum T h e J lun g, Ber. Schweiz. Bot. Ges. XXII. 120 (1913). 

P. aviculare c. calcatum Nor d ha ge n, Norsk Flora 184 (1940). 

Caules ± 20 cm longi, procumbentes; internodia ± 2 cm longa, folia 
caulium ramorumque magnitudine et forma ± aequalia, ± 2,5 cm longa 
et ± 0,8 - 1 cm lata, elliptica, raro oblanceolata, acutiuscula vel obtusa, 
nervatura ± indistincta; tepala podio longitudine aequalia ( 1 : 1); achaenia 
± 2 mm longa et ± 1,2-1,5 mm lata, basi subrotundata; margines omnes 
apicae ± rectae, achaenia nigra, lucida, in faciebus verrucellas carentia vel 
rarissime solitariis opacis instructa. Subspecies pro territorio Čechoslovaca 
nova. 

Hab.: Praha, Schuttplatz „Na andělce" in Stfošovice zusammen mit 
Coronopus procumbens 5. VIII. 1937. leg. K. Pr e i s. 
Praha, in ruderatis apud templum St. Apolinář 3. IX. 1954. Leg. Chrte k. 
Podrobněji o jednotlivých plemenech se zmíním v další práci. 

Adresa autora: J. O hr t e k, Praha II, Benátská 2. 
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Tabulka rozlišovacích znakú plemen Polygonum aviculare L. 

Znak 

Vzrůst 

Internodia 

Listy na hlavním stonku 
a postranních větvích 

Listy na vrcholu hlavního 
stonku 

Barva listů 
Poměr perigonu a plodu 

ssp. monspeliense 

přímý (poléhavý) 

0,5- 7 cm dlouhá 

různé velikosti 

často nápadně zmenšené 

modrozelená-zelená 
1 perigon delšího plodu 

Poměr nedělené a dělené I I : 3 
ěásti okvětí 

Žilnatina tepalů 

Base perigonu 

Velikost plodů 

Zploštění plodů 

Barva plodů 

Povrch plodů 

Struktura na povrchu plodů 

vyniklá 

mističkovitá 

± 2,3-3,2 mm dlouhé 
± 1,8-2,2 mm široké 

málo n. nezploštělé 

hnědá 

matn ý 

bradavčitě čárkovitá 

I ssp. rectum ssp. aviculare 

přímý-poléhavý poléhavý 

0,5- 7 cm dlouhá ± 0,5 - 3 cm dlouhá 

různé velikosti ± stejné velikosti 

často nápadně zmenšené nezmenšené 

zelená zelená-žlutozelená 
perigon ~· stejně dlouhý rúzný . 
nebo kratší plodu 

1 : 2 

vyniklá 

mističkovitá 

± 2,2 mm dlouhé 
± 1,8-2 mm široké 

málo n. nezploštělé 

hnědá-černohnědá 

matný (lesklý) 

bradavčitě čárkovitá až 
tečkovitě čárkovitá 

I : 1-1,8 

nevyniklá 

čihovitá 

různá 

zploštělé - silně zploštělé 

I 
j hnědá-černá 
I 
různý 

bradavčitě čárkovitá 

tečkovitě čárkovitá až 
neznatelná 

ssp. calcatum 

poléhavý 

± 2 cm dlouhá 

± stejné velikosti 

nezmenšen é 

zelená 
perigon ::'.::: stejně 
dlouhý plodu 

1 : 1 

nevyniklá 

čihovitá 

± 2 mm dlouhé , ± 1,5 mm 
široké 

mírně zploštělé 

černá 

lesklý 

n eznatelná, zřídka slabě 

roztroušeně tečkovitá 
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