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Galium exoletum KLoKov, nová rostlina československé květeny 
Galium exoletum KLOKOV, eine neue Pftanze der tschechoslowakischen Flora 

Jiří Vicherek 

VrcH~~ rrnK J . (1973) : Gnliurn exoletum KLOI<OV, nová rosWna československé kvčtc11y . 
[Oaliurn exoleturn KLOKov, e ine n eue Pflanze der tschechoslowakisch en Flora.] 
Preslia, Praha, 45 : 37 - 40. 

Der Autor ver6ffentlicht den Fund der fiir die F lora dPr Tschechoslowake i n0w~n 
Pflanze Galium exoleturn K LOKOV. Diese Art, die d er Art Oaliurn boreale L. Beh r 
nahe steht und die bisher a uB der stid weBt.lich en Ukraine (Stromgobie t. d es DlleRtr) 
bekannt ist, wurdf) auf den Hugeln si.i cl i:i stli<~h bis i=;tidwestlich von Čej č in Siiu
mahren in den Halb trockenrasen des Verbandes Cir:sio -Brachypodion pinnati HADA Ó 

et KLIKA in Kr.IKA et HADA(; ] 944 emend. KRAUSCH 1961 festgestellt. 

Katedra biologie ro:stlin pfírodovědeclcé flilculty Univer:sity J . E. Purkyn1\ Kotlářskú 2, 
F1rno. ČSSR. 

Při fytocenologickém výzkumu xerotermní a subxerotermní vegetace jižní 
a jihozápadní :Moravy překvapovala mne při fytocenologické analýze sub
xeroterm12ích travinných společenstev na pahorcích jihovýchodně až jiho
západně Cejče účast morfologicky nápadného typu rostlin z okruhu Galium 
boreale L. Svéráznost ekologických a fytocenologických poměrů těchto rostlin 
spolu s jejich morfologickou odlišností od typu rozšířeného na mokrých 
loukách byly důvodem k podrobnějšímu taxonomickému studiu. Jeho vý
sledkem bylo zjištění nového druhu pro československou květenu , Galium 
exoletum KLoKov. Determinace byla provedena podle klíče na určování 
ukrajinských druhů rodu Galium a podle originálního popisu i vyobrazení 
ve Flóře URSR, kde je tento druh vystavován jako nový taxón (KLOKOV 
1961 : 171 - 181, 458 - 459). Správnost určení potvrdil dr. J. Holub, jemuž 
jsem zaslal rostliny k revizi. Na tomto místě vyjadřuji jmenovanému po
děkování za laskavou pozornost, kterou věnoval uvedenému problému. 

Popis 

Vy trvalá, tmavě zelená, 20 - 70 cm vysoká by lina 8 krátce plazivým, větveným, světle 
hnědým oddenkem. Květonosné lodyhy obyčejně větvené , pfímé nebo vystoupavé , čtyfhranné, 
a.ž 1,5 mm v prúměru, v dolní čái=;ti hustě odstále chlupaté; chlupy v lnaté , 0,2 -- 0,5 mm dlouhé. 
Stfodní a h orní část lodyhy na hranách štětinkatě chlupatá; štětinkaté chlupy ve střední části 
lodyhy dolů ohnuté, v horní část i téměř phtiskh'l. Listy ve čty!·četných přeslenech podlouhle 
nebo čárkovitě kopinaté, 15 - 35 mm dlouhé, 1,7 - 5 mm široké, dolní k basi klínovitě zúžené, 
všechny tupě zašpičatěl é, na rubu na žilkách n ebo z{~ásti i m ezi nimi krátce chlupaté, na líci 
štětinkaté, s nápadně pod vinutými okraji . K věty v koncových, 3 - 20 cm dlouhých, v obrysu 
~pravidla vejčitých, hustě stažených latách; květní stopky O, 7 -- 3 mm dlouhé, lysé nebo roz 
troušeně štětinka té. Listeny ve střední části květenství vejčité nebo eliptické, 2,5 - 4 mm 
dlouhé , 1 - 1,7 mm široké, tupé, nej častc3ji lysé . Květy mléčně bílé, 3,5 - 4,7 mm v průměru, 
korunní cípy podlouhle vej č ité, 1,3 - L8 mm dlouhé, 0,8 - - 1,4 rnm široké, stažené v nitkovitý, 
asi 0,2 mm dlouhý, hrot ; prašníky žlu té, čnělky 0,4 - 0,8 mm dlouhé , v horní polovině volné. 
Plody 1,3 -- 1,7 mm dlouhé, hustě poset é asi 0,5 mm dlouhými háčkovitými štětinkami. Doba 
květu: V - VI. 
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Taxonomie ké poznámky 

Galium, exoletum KLOKOV, pro který navrhuji české jméno svízel volyřlský, 
patří do sekce Platygalia DC., serje Borealia POBED. Je blízký druhu Galium 
boreale L., od kterého (a jiných blízkých druhů z okruhu tohoto taxonu) 
se liší lodyhami ve spodní části hustě chlupatými, chlupy tenkými, 
0,2 - 0,5 mm dlouhými (nikdy lysými nebo drsně štětinkatými) , stfedními 
lodyžními listy úzkými, podlouhle nebo čárkovitě kopinatými, na okraji silně 
podvinutými, na rubu chlupatými, na líci štětinkatými (nikdy eliptickými 
nebo podlouhle eliptickými, plochými, úplně lysými nebo ojediněl e na rubu 
na stfodní žilce štětinkatými ) . Tvofí hybridy s Galium boreale (KLOKOV 
1961 : 459). 

Rostliny sbírané na jižní Moravě u Čejče plně odpovídají výše uvedenému 
popisu ve všech diagnostických i diakritických znacích a shodují se i s př-í
slušným vyobrazením. Vyznačují se však j eště dalšími nápadnými znaky, 
které KLOKOV (l.c.) neuvádí. Je to zakončení špice listové a charakter žil
natin y u stfodních a horních lodyžních li stů a, listů sterilních postranních 
~ětví. Jejich špice bývá zpravjdla rovně uťatá, často i mělce vykrojená. 
Zilnatina je tvofona výrazně vyniklou střední žilkou, dvě postranní žilky 
jsou krátké a málo zřetelné , př·ípadně jsou listy jednožilné. 

Tomuto druhu se blíží i rostliny dokladované~ v herbářích (Bl~NU) z Bílých 
Karpat. Ve srovnání s rostlinami sbíranými u Cejče se odlišují řidším oděním 
lodyh a listů, jsou silně olysalé , listy zejména na líci až lysé. Jsou to rostliny 
z následujících lokalit: Uherský Brod, Korytná: svahová luka při horní cestě 
do Strání, STANĚK, 15. 7. 1.922 (no. 315201) ; Strážnice, Hrubá Vrbka: suchá 
svahová louka na „Vojšicích" , STANĚK, 20. 7. 1922 (no . 314193); Velká 
n. Veličkou: stepní louky „ Draha" u Suchova, PODPĚRA. 17. 6. 1930 (no. 
211557). Diakritické znaky, které zdůrazřmje KLOKOV (l.c.), neumožřmjí 
jednoznačně tyto rostliny přiřazovat ke Galium exoletum, i když se svým 
celkovým vzhledem nija~ neliší a v ostatních diagnostických znacích plně 
shodují s rostlinami od Cejče. Domnívám se, že chlupatost lodyh a listů 
je přeceněna ve srovnání s ostatními znaky (morfologie listů , žilnatina, ve
likost květů a plodů , ekologická a fytocenologická vyhraněnost). 'Tyto rost
liny dokumentují otevřenost taxonomické problematiky Galium exoletum, 
zejména jeho variabilitu, pří.padně i hodnotu ve vymezované taxonomické 
kategorii. Zhodnocení není možné bez podrobné taxonomické revize druhu 
Galium boreale L., zejména s ohledem na jeho značnou proměnlivost, kterou 
rovněž indikují rozdílné údaje o počtu chromozómů, 2n = 44, 55, 66 (cf. 
BOLCHOVSKICH et al. 1969 : 646). 

Z př-íbuzenského okruhu Galium úoreale L. popsal KLoKov (1. c. ) z Ukrajiny j eště další druhy 
současně s vystaverúm druhu Galium exoletum J(LOKOV: Ga.Zium pseucloúorealc KLOKOV, Galium 
praeboreale KLoKov a Gali'um pseudorubioides KLOKOV. V určovacím klíči flóry Ukrajiny jsou 
tyto druhy hodnoceny jako lokální ekotypy (ekologicko-morfologické formy). V hodnot() druhu 
je uváděno pouze Gali'Wn exoletum KLOKOV (c f. CunžANOVSKIJ l 965 : 628). 

Ekologická a fytocenologická charakteristika 

Podle ukrajinských autorů (KLOKOV l. c„ 0HRŽANOVSKIJ l. c.) roste Galium 
exoletum na kamenitých a stepních (vlhkých) svazích. Tato velmi povšechná 
charakteristika rámcově odpovídá ekologickým poměrům výskytu našich 
rostlin na jižní Moravě i v Bílých Karpatech. U Cejče se tento svízel vyskytuje 
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na suchých, k východu a severu orientovaných svazích pahorků v nadmořské 
výšce ca 190-200 m, na hlubokých, hlinitých až jílovohlinitých, vápnitých, 
silně humózních půdách neutrální až slabě alkalické reakce, s plně nasyceným 
sorpčním komplexem. Půdním typem je slinovatka na neogenních sedi
mentech. 

Uplatúuje se neřídkým výskytem v subxorotermních společensLvcch svazu Cirsio- lJrachy
podion pinnati HADAČ et KLIKA in KLIKA. et HADAČ }!)44 emend. KRAUSCH Hl61, V O fytocenó
zách s pfovlátlajídm zastoupením Brom-us erectus. Z ostatních druhů xerotcnnní povahy jsou 
K vysokou hodnotou konstance přítomny hlavnó Brachy7Jodúirn pinnalum, F estnca svlcatn, 
Koeleria gracilis, Phlewrn phleoides, Oarex hun?ťilis, Astragalu8 dan1~CU8, 'l_'hymus gla/Jres('(>, ns, 
Asperula cynanchica, Thalictrum minus, Teucriimi charrwedrys, Sca/Jiosn canescp,ns, Campmw.}a 
sibirfoa, llypericum elegans, ojediněle Re vyskytují i xerotormofyty s těžištěm výskytu v xero
termních společenstvech :,;vazu F'estucion va.llesiacae KLIKA In31 (Oxytropis pilosa, Ast,ragalus 
ciustriacus, A. excapus, Taraxacum serotinum a j.) . Ze Rkup iny indikující mezofilnější charakter 
této vegetace a relat.ivnč ,,vlhči" typ stanoviště možno uvést Dactylis glomerata, Bríza media, 
Lotus coniiculatns subsp. cornfrulatul!, Plantago lanceolata, Potentilla alba, JJuple,u,rum .fa.lcatum, 
]i'i lipenclula vuJgaris, Leoritodon hisp1;dus, J(nautia arvensis, Oentianella amarella sub sp. 
axillaris a j . 

Uvedená ekologická a fytocenologická charakteristika dokumentuje výraznou odli i'.mo"t' 
stanovištních a cenologických poměrů výskyt.u Galiiim e:roletu,m vo srovnání s afinitou Ua.lium 
boreale v uvažovaném aspektu. Zatímco je Galium exoletum druhem suchých stanovišť R vazbou 
na subxerotormní typ vegetace, nachází so ekologické a cenotické opt imum Oalium /Joreale 
v podmínkách hlavně fádu Molinietalia W. Kocn 1926; okrajově se vyskytuje i v j iných typech 
n elesní, pHpadně i lesní vngetace, vždy však na vlhkých až mokrých stanovištích. 

Hozšíření 

Druh Galium exoletum byl popsán z lo8ostepní zóny Ukrajiny, kde se vyskytuj e v poměrně 
nevelkém území v povodí horního Dněstru (Kremeneckó hory); je zde nezřídka rozšífon na fadě 
lokalit v okolí města Kremenec a Suraž v tarnopolské oblasti a u obce Bolotkivci v rovenské 
oblast i (Ki:,QKOV I. c.). AuLor uvede ného druhu pi-i vymezování jeho celkov1~ho areálu jej ozn lLČuj e 
za pravděpodobnou e ndemickou 1·ostlinu Volyně. 

Zjištění tohoto druhu na lokalitách vzdálených vzdušnou čarou zhruba 
700 km jihozápadně od dosavadního známého výskytu tento předpoklad 
vylučuje. V panonské oblasti jižní Moravy vyskytuje se Galiumw exoletum 
na všech pahorcích ca 1,5- 3 km jihovýchodně až jihozápadně Cejče, ne
zřídka, místy dosti hojně a pospolitě. Při revizi herbáře (BRNU) zjistil jsem 
položky těchto rostlin, označované jako Galium boreale L. , které v tomto 
území již sbírali STANĚK a KRIST. K tomuto druhu přiřazuji i rostliny do
kladované STAŇKEM a PODPĚROU z území Bílých Karpat. 

Přehl e d lokalit 

Čej č: 1. Stepní stráři „na .Jozefe", STAN{:K, 30. 5. Hl20 (BRNU, 314190); n a travnatých svazích 
poblí7, m(~st.a, KRIST, 23. 6. 1933 (B"RNU, 253250), 25. 6. 1939 (BRNU, 301090); ca 1,5 km 
jv. od města, ca 600 mj. od kóty 230,1 v subxorotormních travinných společenstvech, VICHEREK, 
13. 7. 1971 (BHNU). - 2. Severní svah kóty 214,7 „Řpidlák" ca 2 km j. od m(ista v subxero
termních travinných spol e(~enstvoch, VICHEREK, rn. 7. 1!)71 (BRNU) . - 3. Východní svahy 
pahorkú ca 3 km jjz. od města, zi1paduě od žel. tratě, v subxerotermních travinných společen
stvech, V1cH1<~1mK, 13. 7. 1971 (BRNU). 
Bíló Karpaty: 4. Uherský Brod, Korytná: svahová louka ph horní cestě do Strání, STÁNĚK, 
15. 7. 1922 (BRNU, 316201). - rí. StrážnicP, Hrubá Vrbka: :mch{1 Rvahová louka na „Voj
šicích", S'.rANŘK, 20. 7. 1922 (BHNU, 31'1-193). 6. Velká n. Voličkou: ~ t epní louky „Dmha" 
u Suchova, PODPF:R.A, 17. f3 . rn:rn (BHNU, 211557). 

Galium exoletum je na uvedených lokalit~ch rostlinou nepochybně původní. 
Dá se u nás předpokládat další výskyt v Cejčské pahorkatině, dále zejména 
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v Bílých Karpatech i v jižních oblastech Slovenska. Podobně jeho zjištění 
v Maďarsku, Rumunsku a jihovýchodním Polsku není vyloučeno. 

Úvahy o ch orogenezi tohoto druhu v našem území pokládám za pfodča::mé a v práci je ne
uvádím. Dosavadní známé lokality, je jich izolovanost na poměrně rozlohou nevelká území 
a je jich vzájemná velká disjukce by mohly být podkladem k hodnocení, které by nepochybně 
mělo značné hypotetickou, př·ípatlně až spekulativní hodnotu. 

Souhrn 

V práci je zveřejněn nález nové rostliny pro československou květenu, Galium exoletum 
KLOROV, je uveden jej í popis, připojeny taxonomické poznámky, charakteristika ekologická, 
fytocenologická a uvedeny lokality zjištěné autorem a doplněn é o doklady uložené v herbáři 
BBNU. 

Originální diagnosa~ je rozšířeoa o další znaky (žilnatina na stř'ednich a horních loclyžn ích 
listech a lislJech f;te rilních post.ranních větví - výrazná sHerlní žilka, obě post,ranní krát;ké, 
málo zfotelné, pl"ípadně listy jeclnožilné; špice těchže listů uťatá, pHpadně mc'ílco vykrnjcná), 
které jsou zárove{1 diakrit,ickými znaky vzhledem k o Galium boreale L. Autor se dornnívi'1, 
že znak odění lodyh a listil je pfecen<'n (dokladem jsou rostliny z Bílých Karpat). 

Galium exoletum je rostlinou suchých stanovi <S.ť vyBkytující se v subxerotermních travin
ných společenstvech svazu Cirsio-Brachypodion pinnati HADAČ et KLIKA in KLTKA et HADAČ 
1944 emend. KRAUSC.H 1961. 

Tento svízel byl zjištěn na jižní Moravě na pahorcích jihovýchodně až jihozápadně Čejče 
a podle herbáfových dokladů ze ti'.·í lokalit v Bílých Karpatech (kritické rm;tliny). Dá se ol':ekávat 
na dalších loka litách Čejb:;ké pahorkatiny, dále zejména v Bílých Karpatech i v jižní oblasti 
Slovenska .. Jeho zjištění v Maďarsku, Humurn;ku a jihovýchodním. Polsku není vylou(·fno. 

Z usam men fa R s u ng 

In dieser· Arbeit wird der Fund von Galium, exoletum KLoKov -- oiner fiir die tschPchoslowaki
sche Flora neuen l?flanze - veroffontlicht. E s werden die Beschreibung dieser Art, ihre diagnos 
tischen Mcrkmale, sowie Angaben libe l' ihr okologisches und phytozonologisches Vorhalten 
und ihre Fundorte angefiihrt. 

Die Originaldiagnose wird um weitere Merkmale erganzt, (Nervatur der mittloron und oberen 
StengelbliiJ,ter uncl der Blatter d er sterilen Seiten~ist.e - di o mitt.leren Nerwm hervortr0tend, 
die beiden aussersten kurz, wenig siehtbar, che BHi.tter gewohnlich e innervig; die Spitze der 
Blatter stnmpf, zuweilen seicht ausgerandet). Nach d er Me inung cles Vcrfassers ist. das Merkinal 
der St;engel- und Blatt.erbehaarung taxonomisch tiberwertet. 

Galium exoletum ist oine Pflanze der halbtrockenen bis trockonen :"itandort.e in den Steppen
und Halbtrockenrasen: in Mahren k ommt diese Art in den Pflanzengesellschafton des Verbandes 
Cirsio-Brachypodion pinnat'i HADAř; et KLIKA in KLIKA et HADAČ 1944 omend. KRAURCH 

1961 vor. 
Diese Art, die bi sher aus der Ukraine bekannt ist, wurde vom Verfasser in ~ildrnahren auf 

den Htigeln von Čejč (umweit von Hodonín) gefunden und nach H erbarbelegen (Herbarium 
BRNU) auch in den vVe issen Karpathen (fragliche Pflanzen) festgest.ellt. Man kann daR Vorkom 
m en von Galium exoletum in der Stidslowakei, in Ungarn, Rumiinien unci. im s lidostlichen Polen 
mit vVahrsche inlichkeit e rwarte n. 
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V příloze viz tab. VI. - VII. 
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