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K otázce správného pojmenování Crataegus oxyacantha L. 

Zur Frage der richtigen Benennung von Crataeaus oxyacantha L. 
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cantha L. [Zur Frage der richtigen Benennun{;{ von Crataegus oxyacantha L.] Preslia, 
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In der Flora Europaea (1968) fiihrt J. FRANCO fiir C. oxyacantha L. die Benennung 
Orataegus laevigata (POIRET) DC. ein, da er O. oxyacantha als nomen a.rnbiguum be · 
trachtet. Das neue Binom ist ke.um berechtigt. 

Lehrstuhl fur Pflanzenbiologie, Abteilung fu1' systematische Botanik und Geobotanik der 
Univeraitat J. E. Purlcyně, Kotlářská 2, 61137 Brno, T1chechoslowalcei. 

Závažným úkolem studia hlohů -- Orataegus L. - je zjistit, jaké jméno 
přísluší jednomu ze základních druhů, který je běžně označován jménem 
Orataegus oxyacantha L. em. JACQ., avšak některými současnými autory 
i jmény O. oxyacanthoides THUILL. anebo spíše O. laevigata (POIRET) DC. 

Ve svých příspěvcích o hlozích i ve shrnujících statích (HRABĚTOVÁ
UHROVÁ 1969, 1973) používám pro hloh obecný jméno dosud vžité zejména 
ve střední Evropě, Orataegus oxyacantha L. em. JACQ. 

Linnéovský binom Orataegus oxyacantha L . v sobě zřejmě původně zahr
noval jak dvoupestíkový, tak i jednopestíkový hloh. Tyto dva druhy hlohů 
rozlišil jako samostatné druhy teprve J AOQUIN ( 177 5 : 50). Hloh jedno pestí
kový popsal jako nový druh Crataegus monogyna JAcQ. a pro dvoupestíkový 
volil jméno Orataegus oxyacantha L. ve zúženém a zpřesněném smyslu. Tato 
emendace původně širokého Linnéova druhu O. oxyacantha L. se stala 
základem pro pozdější, téměř universální použití jména O. oxyacantha L . em. 
JACQ. pro dvoupestíkový hloh. Nicméně Jacquinovo pojetí představuje 
proti dnešním názorúm koncepci širokých druhů - linnéonú. J acquinovo 
pojetí přijal též WrLLDENOW (1797) pro nové vydání Linnéových Species 
plantarum, které sám přepracoval. Popisuje pak O. oxyacantha ve skupině 
Digynia takto: „C. foliis obtusis sub-(bi-sp. I) trifidis serratis glabris, floribus 
digynis, pedunculis calycibus subglabriusculis calycinis segmentis lanceolatis 
acutis. W. C. foliis obtusis subtrifidis serratis. Hort. cliff. 188. Fl. suec. 399, 
434. etc." 

THUILLIER ( 1 799) uvádí vedle O. oxyacantha L.: „C. foliis obtusis subtri
fidis serra tis" ještě druh O. oxyacanthoides: „ C. spin osa gla berrima, foliis 
subrotundo-ovalibus, basi acutis; breviter 3 vel 5 lobis; lobis rotundatis". 

Binom O. oxyacanthoides TmnLL. ve smyslu O. oxyacantha L. přijali jen někteří západo
evropští botanici (např. CosTE 1903, CLArHAM et al. 1958). Jinak najdeme většinou O. oxyacanthoi· 
dM Tn uILL. v synonymice druhu O. oxyacantha L. n ebo jemu podřízených taxonú (DE CANDOLLE 
1825, LoisELEUR-DEsLoNGCHAMPS 1828, MuTEL 1830, BoNNIER 1911, RouY ot CAMUS 1901, 
ASCHERSON et GRAEBNER 1906 - 19}0, SCHNEIDER 1906). 

FRANCO (1968) zavádí však ve Flora Europaea jiný, dosud neužívaný 
binom Orataegus laevigata (PoIRET) DC. Prodr. 2 : 630 (1825), syn. O. oxy
acanthoides THUILL., O. oxyacantha auct. 
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Jméno O. laevigata (PoIRET) DC. uvádí a zdůvodňuje FRANCO (1967) takto: 

"Crataegus laevigata (PoIRET) DC. Prodr. 2 : 630 (1825) 
Syn . : C. oxyacantha L. Sp. Pl. 477 (1753) pro parte et a.uct. plurim. nomen ambiguum 
Mespilus laevigata PoIRET in LAM. Encycl. Méth. B ot. 4 : 438 (1798) 
Crataegus oxyacanthoides THUILL. Fl. env. Paris ed. 2, 245 (1799). 

Tho name Crataegus oxyacantha L . was r ejected a s a. nomen ambiguum and has been replaced 
in recent litera.ture by the name C. oxyacanthoides THu ILL. However, J. E. DANDY has confirmed 
rny suggestion that this binomial is antedated by the name Mespilus laevigata PoIRET. This name 
is based on another type , but obviously belongs to the same species , so the combination O. laevi 
gata (PomET) DC. becornes the correct, name for this species". 

FRANCO, jak vyplývá z citací ve Flora Europaea (p. 74 - 75), kde zpracoval 
hlohy, zamítá jméno Crataegus oxyacantha L. proto, že je ochoten vysvětlit 
původní Linnéovo pojetí tohoto druhu jako identické spíše s některým 
jednopestíkovým hlohem. Cituje totiž u C. monogyna JACQ. jméno O. oxy
acantha L. jako pi'ímé synonymum, kdežto u O. laevigata (PoIRET) DC. je 
cituje pouze jako synonymum ve smyslu některých autorů - „auct.". 
Jméno C. oxyacantha L. označuje jako „nomen ambiguum", což není úplně 
správné, protože toto jméno není dnes přijímáno současně pro různé druhy 
a není tedy příčinou trvalých nejasností. FRANCO má na mysli spíše poten· 
ciální „nomen ambiguum", které by zmatky mohlo působit někdy v bu· 
doucnu. 

U DE CANDOLLEA ( 1825 : 630) mezi „species non satis notae" čteme: 

"O. laevigata, foliis cuneatis dentatis a.pice trilobatis utrinque glaberrimis, corymbis subum
bellatis, cal. lobis obtusis r eflexis , fructibus glabris dispermis. b in Vogesis. - Mespilua laevigata 
Pom. I. c." 

Původní diagnóza a popis Poiretovy C. laevigata je v Lamarckově Encyclo
pédii (LAMARCK 1797 : 439): 

„Neflier lustré ; M espilus laevigata. M espiltis foliis dentatis, a.pice trilobatis; cn.lyce fructuque 
glabro dispermo. (N.). 

Cette espece se distingue par ses feuilles glabres, presqu'entieres, & par ses beaux bouquets 
de fleurs . Ses tiges sont droites , reve tues ďune écorce rude , sillonnée , ďun noir cendré , ornées 
de quolques épines courtes, n oires, larges a leur b ase , & tres-dures . Los fouilles naissent <l'abord 
par paquets; elles sont en suite alternes, pétiolées , entic ros , lisses & g labres tant en -dessus qu'en 
dessous , divisées ordinairem ent en t rois lobes obtus a leur sommet, cuneiformes a leur b ase , 
fi nem ent dentées a leur circonféronce ; les dents sont mucronnécs : les pe tioles sont filiformes , plus 
cour ts que les feuilles, légermont vPluos vers le somme t, ainsi que la base dos feuilles a la circon
fo rence . Les fleurs v ienncn t par bouquet s le long des tiges , a l'cxtrémité des pc ti ts rameaux; 
ell os sont di sposées en cimo presque o mbelle. Los péd oncules sont simples , glabres , cylindriques , 
q uelq ue fois <lifurquées , lo calyce est glabre , divisé a son ouverture on cinq donts épaisses , obtuses , 
rabattues on dehors. La corolle os t blanche , grande, ouver te : les p étales sont orbiculaires, atta
chées a u r écepta clo par de cour ts ong le t s. L'ovaire es t surmontó de deux stiles, & se chinge en 
nn fruit a deux seme nces . Cette plant croít c n France sur les montagnes dans le pays des Vosges . 
C'est la oú elle a é té dccouvorte par le citoyen 'l'HUYLLIER, qui en a remis quelques exemplaires au 
citoyen LAMARCK" . 

U D E CANDOLLEA (1 825 : 628 ) jo však uvedena t éž O. oxyacan tha L.: „foliis obovato-euneiformi 
b ns s ubintcgris trifidis lac iniat isve glabris subniticlis , floribus corymbosis 1- 3 gynis , calycibus 
Aglandulosis acutis. b in Eur. sepibus vulgaris ct valde varians . M espilus Oxyacantha GAERTN. 
(fruct. 2 t. 87) " . V synonymice u „ex: obtusata, folii s subrhombeis basi obtusatis indiv is is aut 
ohtuso trilobi s crenatis concoloribus, floribus 1 - 3 gy nis" se uvádí jako synonymum t éž O. ox y 
acanthoides T I-IUILL. 

FRANCO (1967) se opírá ve svých nomenklatorických údajích o C. laevigata 
Rpíše o De Candolleův Prodromus (DE CANDOLLE 1825) než o Poiretovu 
diagnosu (PoIRET 1797) a popis tohoto druhu v Lamarckově Encyklopedii 
(LAMARCK 1797). 
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Je hodné pozornosti, že ani u DE CANDOLLEA (in LAMARCK et DE CANDOLLB 
1805) není O. laevigata, případně Mespilus laevigata PornET vůbec jmeno
vána, zato však na stránce 233 pod č. 3686 je M espilus oxyacantha se syno
nymem Crataegus oxyacantha L. a pod č. 3687 M espilus oxyacanthoides se 
synonymem Crataegus oxyacanthoides THUILL. Fl. paris, II. I. p. 245. Tedy 
ani tento autor neuznává C. laevigata, tím méně kteříkoli jiní. 

C. laevigata (PomET) DC., jak je patrno i z posledních fadků popisu tohoto 
druhu, je totožný s O. oxyacanthoides THUILL. („Cette plant croit la, ou elle 
a été découverte par le citoyen 'l'HUYLLIER, qui en a remis quelques exem
plaires au citoyen LAMARCK"). 

C. laevigata (PoIRET) DC. možno hodnotit jako jeden z taxonů velkého 
kolektivního velmi plastického, tvary bohatého druhu O. oxyacantha L., 
rozhodně však nikoli jako rovnocenný s ním. 

Sama se domnívám, že je vhodné přijmout pro náš hloh jméno Crataegus 
oxyacantha L. em. J ACQ. a to z těchto důvodů: Jestliže původní Linnéovo 
pojetí zahrnovalo oba druhy, pak je důležité, kdo jako první rozdělil Linnéův 
kumulativní druh. Tím byl JACQUIN (1775), který přesně rozlišil jednopestí
kový hloh od dvoupestíkového a podal nový zúžený a zpřesněný popis a dobré 
vyobrazení nově pojatého druhu Crataegus oxyacantha L. Toto nové pojetí 
pak pokládali za závazné další autoři a zejména WILLDENOW (1797) při pře
pracování Linnéových Species plantarum pro nové vydání. 

Samozřejmě, že není bez důležitosti otázka výběru vhodného typu pro 
jméno Crataegus oxyacantha L. V Linnéově hlavním herbáři se zachovalo 
(SAVAGE 1945 : 88) pět položek, které by mohly mít souvislost s Linnéovým 
pojetím O. oxyacantha při publikaci tohoto jména ve Species plantarum 
v r. 1753. Aby však bylo možno vybrat jednu z nich jako lektotyp, bylo by 
nejprve nutné pečlivě prokázat, zda některou z nich měl Linné k dispozici 
při psaní Species plantarum. Vzhledem k tomu, že Linné (LINNAEUS 1753 : 
4 77) cituje jako synonymum na prvém_ místě svůj polynom Crataegus foliis 
obtusis bitrifides serratis L. ze svého staršího díla Hortus Cliffortianus 
(LINNAEUS 1737), bylo by nutné vzít v úvahu i případnou položku ze sbírky 
typů vztahujících se k tomuto dílu, uložené v British Museum (Natural 
History) v Londýně. Pokud nebudou tyto studie provedeny, nelze typifikovat 
jméno O. oxyacantha položkou z některého z herbářů obsahujících Linnéovy 
dokladv. 
Závě~em lze tedy říci, že jmého Crataegus oxyacantha L. em. JACQ. je 

správné jméno pro hloh, dosud takto označovaný. Jméno nemůže být poklá
dáno za „nomen ambiguum", protože nebylo doposud pro jiný hloh sou
stavně používáno a není tedy dnes zdrojem omylů. Při použití tohoto jména 
je nutno vycházet ze zúženého a zpřesněného pojetí Jacquinova (JACQUIN 
177 5), který založil tradici dnešního používání tohoto jména. Materiálů 
v Linnéových herbářfoh by se mohlo použít k typifikaci tohoto jména teprve 
po podrobném srovnání všech dostupných položek. Jména Crataegus oxy
acanthoides THUILL. a O. laevigata (PomET) DC. jsou tedy synonyma tohoto 
jména. 

Zusammenfassung 

J . FRANC O fiihrt in der Flora Europaea (1968) fiir Crataegua oxyacantha I„. den Namen Crata
egua laevigata (PornET) DC. e in, da er die Benennung Crataegua ox yacantha L. als „nomen ambi 
g uum" be trachte t . Da aber der Name Crataegua oxyacantha bish er fiir ke ine a.ndere Crataegus-Art 
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sys tematisch v erwen<le t wurde und dahe r auch je tzt ni"'manden irr fiihren kann , wa.re es nicht 
richtig, d en selben als „nom en ambigu~1m" anzuseh en . 

J . N. JACQUIN hat in d er Flora Austriaca (1775) don Inhalt dieses Namen s eingeengt und 
priizisiert; in d iescm Sinne wird dieser T errnin nun allgem ein gebrauch t. Die Namen Orataegus 
oxyacanthoides TJt FILL. und Orataegus laevigata (PoIRET) DC. sind daher Synony m e d er Benennung 
Crataegus ox:yacantha L. em. J-ACQ. 

Ers t nach eingehe nd r Untersu chung de r Linnésch en H erbarbelege dieser Art di.irfte der Typus 
von Orataegus ox yacantha L. eincleutig h erausgestellt werden k onnen . 
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