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Lappula patula (LEHM.) MENYH., a New Casual in the Czechoslovak Flora 

Josef Hol u b 

Úvod 

HOLUB J. (1974): Lappula patula (LEHM.) MENYH. , nový adventivní druh č:es koslo 
venské květeny. [Lappula patula (LEHM.) MENYH., a now oas ual in the Czechoslovak 
flora.] - Preslia, Praha, 46 : 333 - 342. 

Lappula patula (LEHM.) MENYH. is reported as a. n ew cai:;ual frnm Czechoslovakia. Tts 
clescription, synonymy, and lists of illustrations and exssicata collections are:; provided 
and distinguishing characters disc ussed. There are also notes on tho infraspecific taxa 
and distribution area, both primary and seoondary. A key to the four Czechoslovak 
species of Lappula s.I. is inoluded. Some taxonomie and chorological problems t o be 
solved in the future are also m entioned. 

Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice u Prahy, ČSSR. 

Rod Lappula MoENCH, při vyčlenění rodu Hackelia 0PIZ, byl v čes
koslovenské květeně donedávna zastoupen pouze jediným druhem - L. 
myosotis MoENCH, jehož správné jméno je nyní L. squarrosa (RETZ.) 
.DuMORT. HLAVAČEK (1958) zjistil pro Slovensko další druh - L. heteracantha 
(LEDEB.) BoRB. V neurčeném herbářovém materiálu P. Kováře, sbíraném 
v I": 1973 na nádraží v České Třebové, jsem nalezl další druh rodu Lappula, 
dosud z Československa neuváděný - L. patula (LEHM.) MENYH. Výskyt 
tohoto druhu bylo možno na našem území očekávat, a to jak vzhledem 
k okolnosti, že ve všech sousedních státech byl již zjištěn, tak i vzhledem ke 
zvyšujícímu se dopravnímu spojení s územím SSSR, kde L. patula má hlavní 
oblast svého výskytu. Zdá se, že tento druh by mohl být u nás přehlížen 
a zaměňován jak pro svou morfologickou podobnost, tak i analogický 
charakter výskytu s druhem L. squarrosa; proto zde o něm uvádím některé 
důležitěj ší informace, aby jeho případnému rozšiřováni mohla být v bu
doucnosti věnována pozornost též ze strany dalších zájemců o výzkum 
československé květeny. 

Lappula patula (LEHM.) MENYH. 

~omen: Lappula pat1lla (LEHMANN) M.ENYHÁRT Kalocsa Vidék. Novenyt., 120, 1877. 
Syn . : .Echinospermum patulum LEHM. Pla.nt. Faro. ARperifol. 1 : 124, 1818 {basionym). 

Oynoglossum patu,lum (LEHM.) E. H. L. KRAUSE in STURM Fl. D eutschl. , cd. 2, 11 : 33, 190:3. -
Oynoglossospermum patulttm (LEHM.} O. K uNTZE R ev . Gen., 436, 1891. - Lappula recloicskii 
(HOHNEM.) GREENE subs p. patula (LEHM.) MAIRE ap . JAHANDIEZ et MArnE Catal. Plant. Maroc 
3 :595, l934;Soóap.SoóetJÁV ORKAMagyarNovenyvil.Kézik. , 493 , 1951 (comb.poster.). - Lap 
pularedowskii (HORNEM:.) GREE E va.r.patula (LEHM.) NELSON et MA CBH., Bot. Gaz. 61: 39, 1916. -
.Zlfyosotis squarrosa M. BrnB. Fl. Tam'. Caucas. 1 : 120, 1808, non RETZ . (nomen 1llegit.). - Echino
spermum skorpilii VELEN. Fl. Bulgar. Suppl. 1 : 206, 1898. - Lappula skorpilii (VELEN.) DRUCE , 
Rep. Bot. Exchange Club Brit. Isles 4 : 630, 1917. - Rochelia squarrosa (RETZ.) RoEM. et ScHULT. 
Syst. Vegetab . 4 : 109, 18 19, p. p. (non quoacl typum). - Lappitla rnarginata auct. p . p. -
C HATER in Flora EuropAoca ~~ : ll 8, 1972. - L. redowskii auct. p. p . - Lrn Norsk Svensk Fl., 
561, 1963. 

333 



Poznámka: Autorství kombinace správného jména se dlouhou dobu a ještě mnohdy i ny ní 
v literatuře přisuzuje Aschersonovi - AsCHERSON ex ( ? apu<l) GliRKE in ENGLER et PRANTL 
Pftanzenfam. 4/3 : 107, 1893. Správného autora kombinace - Menyhárta - uvedl již JÁVOR KA 
(1925) a po něm HOLMBOE (1932). Jako české jméno pro L. patula navrhuji ,.strošek rozkladitý " , 
vzuiklé jako překlad epiteta správného vědeckého jména druhu a odpovídající habitu rostliny. 
K výše uvedeným synonymům patří s největší pravděpodobností ještě i E chinospermttm brachy
sepalum CLAUS 1851 a E. simplex Lo.rAc. 1907, jež jsem neměl možnoRt, studovat. Pokud by bylo 
správné tvrzení M. Popova (1953a, b) o taxonomické totožnosti kapských druhů s L. patula, pak 
by k výše uvedeným synonymům bylo nutno ještě připojit jména Echinospermum capense DC. 
1846, Lappula capensis (DC.) GuRKE 1893 a L. eckloniana BRAND 1922. Ta.to totožnost není však 
jistá a celá problematika si vyžaduje ještě další podrobný taxonomický průzkum. 

Popis: Rostliny jednoleté, zřídka ozimé, roztroušeně až dosti hustě chlupaté, šedavé; stonky 
(5) 10-35 (70) cm vysoké, tuhé, přímé , zpravidla již v dolní polovině (často téměř již od báze) 
rozvětvené , zřídka jednoduché; někdy vyrůstá více stonků z jednoho kořene; větve přímo 
rozestálé, prodloužené, téměř po celé délce s květenstvím. Stonek i větve přitiskle chlupaté . 
Listy 20 - 100 X 2-8 mm velké, podlouhle čárkovité, oboustranně ± odstále chlupaté; přízemní 
lis ty delší než lodyžní, v rúžici, podlouhlé až úzce kopisťovité , poznenáhlu stažené v krátký řapík, 
brzo uvadající ; lodyžní listy široce až úzce čárkovité, (15) 20 - 40 (55) X 1 - 4 (7) mm velké, 
tupé až krátce zašpičatělé , phsedlé , odstálé, roztroušeně chlupaté až odstále pýřité tuhými 
chlupy, nasedajícími na bílé bradavky. Vijany poměrně husté, za plodu se prodlužující (až 25 cm 
dlouhé ), tuhé, s j ednostranně umístěnými plody. Listeny čárkovitě až úzce kopinaté, mnohokrát 
delF'!í než stopka květní, vícekráte delší než květy i plody; stopky květní velmi krátké, po odkvětu 
Re neprodlužující, 1 ( - 1,5) mm dl., tlusté, přímé, hustě chlupaté, značně kratší (3 -8 x ) než 
kalich. Květy drobné. Kalichy až k bázi rozdělené v cípy; kališní cípy podlouhle čárkovité, 
l ,5 - 2,5 mm dl., za plodu se prodlužující a pak až 4 - 5 mm dl. , hvězdovitě rozestálé , odstále 
chlupaté, tupé , delší než plody. Koruna blankytně modrá, zřídka bílá, (2,5) 3 - 3,5 (4) mm rll., 
1,5 - 2,5 mm v průměru, trubkovitě zvonkovitá; korunní trubka 2 X delší než korunní lem, je n 
málo převyšující kalich; laloky korunního lemu krátké, polokruhovité; korunní výrůstky (forn i
ces ) skryté v korunní trubce, stejn ě dlouhé jako široké. Plody kulovitě jehlancovité, 3 - 3,5 mm dl. 
(bez osténků); tvrdky bazemi připojené ke krátkému gynoforu, za zralosti ± snadno od něho 
odpadávající, všechny stejnotvaré, úzce vejčitě trojhranné, c. 3 mm dl., při okraji s nízkým 
a úzkým valem, bez křídel či lemu; hřbetní ploška kopinatá až úzce kopinatá, pokrytá ostrými 
bradavkami, někdy s harpunkovitými vrcholky, bez zřetelného kýlu, na okraji s jednou fod ou 
harpunkovitých osténků; osténky 1,5 - 2,5 mm dl„ nejméně 2 X delší než ší:ř-ka hřbetní plošky , 
tenké, rozestálé, v počtu (8) 9-11 (12), na. bázi volné a zpravidla navzájem oddálené; boky 
tvrdek drsné ostrými bradavkami , zřídka hladké. Čnělka c. 0,5 mm dl„ za plodu nep:fosa.hující 
vrcholky tvrdek. 

Doba květu: VI. - VIII.; doba plodu : VIL-IX. 

Typ: Druh byl popsán z jihovýchodních oblastí evropské části SSSR (okolí řek Kuma, Terek 
a dolní Volha) podle živých rostlin pocházejících nejspíše z kultury. Protože M. BrnBERSTEIN 
( 1808) uvádí u Myosotis squarrosa shodný údaj rozšíření jako LEHMANN později v popise 
E chinospermum patulum, lze předpokládat, že L EHMANN obdržel semena pro pěstování od něho. 
Originální materiály mají být podle PoPova (1953) uloženy v Hamburku. 

Obrázky (Icones): HEGI Ill. Fl. Mittel-Europa 5/3 : 2138, 1927 (plody); Nytt Mag. Natur 
videnskab. 71: 171 , 1932 (kalich a plody): JÁVORKA et CsAPODY Magyar Fl. Képek„ tab. 40!), 
fig. 2793, 1934 (květenství a tvrdka): Fl. SSSR 19, tab. 22 , fig. 6, 195H (tvrdka) ; SAUVAGE et VrN DT 
Fl. Maroc, Spermatophyt. 2 ( = Trav. Inst. Scientif. Chérif„ Ser. Bot„ 3 : 107, fig. 2456, I !)54 
(tvrdka) ; Fl. RPR 7 : 315 , tab. 51, fig. 2, 1960 (habitus, tvrdka); Fl. Neerland. 4/ 1 : 100, fig . :Hb, 
1961 (tvrdka) ; Lrn Norsk Svensk Fl„ 560. fig. 336c , 1963 (tvrdka): Fl. Kazachstana 7: 229, 
fig. 5, 1964 (habit,us, tvrdka); Fl. P olska 10: 182, fig. 19/4, 1964 (tvruka); HEIMA NS et al. Ge tll. 
Fl. Nederlancl, 825, 1965 (tvrdka). 

E x s i kát y: FI. Exs icc. Austro -Hungar . no B707; Gerb. Fl. SSSR no 3589 a, b; H erb. Ruthen. 
no I 27; Plant. Roman. Exsicc. no 585. 

Rozli še ní 

L. patula patří v rodu Lappula GrLIB. tlo typové sekce Lappula, a v ní do 
imbsekce Macranthae (M. Porov) H. RIEDL, Fl. Iran. 48: 73 , 1967, zahrnujíci 
druhy s jedinou fadou delších osténků na okraji tvrdky a s osténky na bázi 
se nespojujícími v límeček. 
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Hlavní rozlišovací znaky L. patula jso u : květenství za plodu jedno
stranné; listeny vícekrát delší než plody; stopky květní velmi krátké, I mm 
dl., alespoň 3 X kratší než kalich. po odkvětu se neprodlužující; kališní cípy 
úzké, delší než plody; koruna sotva delší než kalich, jen c. 2 mm v průměru, 
tvrdky stejnotvaré, nekřídlaté , s l fadou harpunkovitých osténků na okraji 
tvrdek; osténky tenké, dlouhé, 1,5 - 2,5 mm dl., nejméně 2 x delší než šířka 
h:ř'betní plošky tvrdky, na bázi volné, ne příliš četné: hřbetní ploška tvrdky 
úzká, kopinatá, bez kýlu, s ostrými bradavkami. Tento soubor znaků dobfo 
vymezuje L. patula vůči ostatním druhům z jeho bHzkého příbuzenství 
i vůči všem druhům zastoupeným u nás (viz dále určovací klíč). 

Z příbuzných druhů jsou k L. patula nejblíže tyto: L . redowslcii s. I., 
L. stricta, L. semiglabra, L. marginata, L. tenuis a L. dsharlcentica (většinou 
asijského rozšíření) , a dále L. eckloniana a L. capensis (obě z Kapska). 

L. redowskii (HORNEM.) GREENE (Syn.: L. intermedia (LEDEB.) M. Porov), domácí ve střední 
a východní Asii, s níž bývá L. palttla často spojována do jednoho druhu, se vyznačuje stopkatými 
květy, květními Rtopkami po odkvětu se prodlužujícími, osténky na okraji tvrdek krátkými, 
jen 1 - 1.5 mm (ll., horizontálně rozloženými , četnějšími - 10-14 (18), s bázemi poněkud 
ztloustlými. SEwcroamerické rostliny z tohoto okruhu, často uváděné pod jmény L. occidentalis 
(RYDB.) GREENE nebo L. redowslcii var. occidentalis RYDB., se mají podle JoHNSTONa (1924 ) 
lišit od našeho druhu rozmístěním bradavek na hřbetní ploše tvrdek, a to pravidelným rozmís 
těním v podé lných řadách u asijských rostlin, a nepravidelným u amerických rostlin. JoHNS'rON 
(l.c .) však tento znak sám nepokládá za zcela jistý. Taxonomický vztah arnorických roRtlin jak 
k L. patula, tak i k L. redowskii vyžaduje další studium; jejich úplná taxonom ická identita 
R posledně zmíněným druhem se však nezdá být zcela jistá. Vůbec taxonomické problémy ame
rických druhů rodu Lappula jsou zatím v amerických flórových dílech velmi nedostatečně řešeny 
a pojetí L. redowslcii je nepi"ijatelně široké. 

L. stricta (LEDEB.) GURKE, turánský prvek, má větve nerozestálé, plody v květenství postavené 
do různých směrů; listeny jsou kratší, s topky plodů a tvrdky pak delší než u L. patula; osténky 
na okraji tvrdky jsou krátké, dole ztlustlé, nanejvýše 2 X delší než šířka hřbetní plošky tvrdky; 
hi·betní ploška má zřetelný kýl. 

L. semiglabra {LEDEB.) GURKE má listy na rubu téměi- lysé, plody v květenství postavené do 
rúzných směrů, listeny kratší, kališní cípy nepřesahující tvrdky, tvrdky c. 4 mm dl., osténky 
na. okraji tvrdek velmi dlouhé (2 - 3 nim), 3 - 5 X delší než šířka hřbetní plošky tvrdky, četnější, 
hřbetní ploškn tvrdky R výrazným kýlem, a na bocích tvrdky někdy částečně vyvinutou druhou 
řadu osténktL 

L. marginata (M. BIEB.) GuRKE je hlavně význačná srůstáním bazálních částí okrajových 
osténků na tvrdce , takže se vytváH límeček, sahající až do 1/3 celkové délky osténků; tímto 
znakem (vedle jiných) se liší od L. patula také L. diploloma (SCHRENK} GURKE z Centrální Asie 
a L. texana (Sc HEELE) BRITT. ze Severní Ameriky. 

L. tenuis (LEDEB.) GuRKE z jižní Sibiře a Kazachstánu má hřbetní plošku tvrdky podlouhlou 
a osténky na okraji tvrdek velmi krátké, jen 0,5 - 0,9 mm dl. 

L. dsharkentica M. Porov má rovněž Mbetní plošku tvrdky podlouhlou a osténky na okraji 
tvrdky kratší než L. patula, jen 1 - 1,5 mm dl. 

L . eckloniana BRAND z Kapska se má podle BRANDa ( 19:31) lišit velmi krátkou korunou (jen 
1.5 mm dl.}, L. capensis (DC.) GuRKE pak korunou přesahující o polovinu délku kalicha. Porov 
(1953a, b) pokládá oba druhy za zcela totožné s L. patula; uvedené znaky by však svědčily pro 
jejich určitou od lišnost .. Pro nedost.atek materiálu se nemohu k t é to otázce vyslovit; lze jen 
potvrdit. krátké korunní trubky u L. eclcloniana podle originálního materiálu tohoto uruhu (PRC). 

Klíč k ur čování československých druhů rodu Lappula s. 1. 
Vzhledem k t.omu, že naše určovací klíče postrádají jak L. patula, tak i L. heteracantha, uvádím 

zde určovací klíč. do něhož je zařazen i zástupce blízkého rodu Haclcelia 0PIZ, v naší i středo
evropské literatuře často uváděný v rodu Lapp:ula. V klíči jsou užity pouze základní znaky. 
la) Plodní .stopky sehnuté; kališní cípy vej čitě kopinaté, kratší než plody; plodová jizva centrál· 

ní; hřbetní ploška tvrdky jemně zrnkatá, zrnka někdy s jemnými chlupy. - Osténky na 
okraji tvrdky v jedné řadě, při bázi spojené: Hackelia deflexa (L.) Orrz - Lopuštík sehnutý. 

lJ) Plodní stopky přímé nebo přímo odstálé; kališní cípy úzce kopinaté, delší než plody ; plodová 
jizva bazální: hřbetní ploška tvrdky hrubě bradavičnatá, bradavky někdy s nazpět 
směřujícími štětinkami - 2. 
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~a) Květy ± 2 mm v průměru; plody jednostranně uspoi'ádané ; stopky plodní krátké, 
I ( - 1,5) mm dl.; osténky na. okraji tvrdky v jedné řadě. - Ost énky na bázi volné : Lappuln 
patula (LEHM.) MENYH. - Strošek rozkladitý. 

b) Květy ± 3 mm v průměru; plody směřující do různých i:itran; stopky plodní delší, 2,5 a ž 
4,5 mm dl.; osténky na okraji tvrdek ve 2 řadách - 3. 

3a.) Osténky na okraji tvrdky velikostí ne příliš rozdílné, 1 - 1,5 mm dl., všechny na b ázi 
± volné: Lappula squarrosa (RETZ.) DuMORT. - Stroše k kostrbatý . 

b) Osténky obou řad na okraji tvrdky velikostí rozdílné , vněj š í velmi krá tké, vnitfoí delš í, 
2 - 3 mm dl., s báze mi vysoko srostlými do širokéh o límečku: Lappida heteracantha (LEDEB. ) 
BoRB. - Strošek různoostný. 

Variabilita Lappula patula 

Ve srovnání s určitými obtížemi při vymezení druhu L. patula je variabilita 
tohoto druhu co se týká popsaných infraspecifických jednotek poměrně málo 
rozsáhlá. Rostliny s bílými květy byly popsány jako var. albiflora PRODAN, 
Bull. Grad. Bot. Cluj 5 : 97, 1925 (taxón byl popsán od Balčiku v nynějším 
Bulharsku); jsou význačné jen tímto znakem a pfodstavují pouhou barevnou 
individuální odchylku. Var. longicaule SCHRENK Enum. Plant. 1 : 37, 1841 
(sub Echinospermo), popsaná z Kazachstanu, má hlavní stonek prodlouže
nější , jen nahoře větvený, větve jsou kratší než stonek; KuzNĚcov (1913) 
udává tuto odchylku též z Kavkazu. Podle jeho názoru tu jde nejspíše 
o individuální variaci, bez žádného zvláštního taxonomického významu. 
BRAND (1931) zařadil tuto varietu k L. semiglabra (LEDEB.) GiJRKE, stejně 
jako následující varietu; nezmiňuje však při tom žádné originální materiály. 
Var. sublaeve TRAUTV., Bull. Soc. Naturalist. Mosc. 39/2 : 424, 1866 (sub 
Echinospe1'mo) byla popsána z Džungarie, ale KuzNĚcov (J. c.) zmiňuje jejf 
výskyt také z Kavkazu. Boky tvrdek jsou u ní hladké , nebo téměř hladké. 
Rostliny s tímto znakem se vyskytují intrapopulačně, bez jakékoliv zjevné 
geografické vazby a nemají proto žádný zásadnější taxonomický význam. 
Podle M. Popova ( l 953a) se tato odrůda často zaměňuje s L. stricta var. 
leiocarpa M. PoPov. Zvláštní postavení mezi dosud popsanými odrúdami 
L. patula má var. pterocarpa HocHREUT. , Annuair . Conserv. Jard. Geneve 
1904 : 192. Okrajové osténky tvrdky se na bázi spojují v ± vysoký límeček. 
Taxón byl popsán ze severní Afrjky ; Porov (I 953a) jej udává též z jedné 
lokality ve Střední Asii. Spojením osténkových bází se tento taxón phbližuje 
k L. marginata. Další jeho studium je nutné. 
Pravděpodobně existence var. pterocarpa vedla CHATERa ( 1972) ke spojeni 

L. patula a L. marginata do jednoho druhu; toto pojetí (doprovozené ještě 
inkluzí dalších 3 evropských druhů), obdobně jako široké pojetí Brandovo, 
zahrnující do okruhu L. patula v celosvětovém měřítku 9 druhů (BRAND 
1931 ), je nepřirozené a nemůže vúbec přispět botanickým disciplinám, jež 
jsou závislé na podkladech poskytovaných jim taxonomií pro jejich speciaU 
zovanější studium. BRAND uvádí pro rod Lappula s. s. 14 druhů , naproti 
tomu PoPov (l953a) a GoLOSKOKOV (1964) kolem 50. Tento velký rozdfl 
v počtech druhů ukazuje na taxonomickou problematiku rodu , jež se zde 
v první řadě dotýká taxónů na druhové úrovni. I když možná ne všechny 
druhy rozlišované nyní sovětskými autory, budou v budoucnosti uznány 
jako samostatné, nepokládám v současnosti za vhodné uplatnění tak daleko
sáhlého slučování různých taxónú (zvláště pak ne bez dostatečného zdůvod 
nění) , jako to bylo provedeno BRANDem (1931) nebo CHATERem (1972) 
v taxonomickém okruhu, do něhož patří i nově zjištěný druh československé 
květeny - L. patula. 
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Rozšíř'ení 

Rod Lappula MOENCH je rozšířen v oblastech kontinentální květeny jak 
v Eurasii , tak i v Severní Americe; jednotlivé druhy jsou známy i z Jižní 
Ameriky a Kapska; v oblasti Austrálie je rod Lappula nahrazen mono
typickým rodem Omphalolappula BRAND. Ve všech zmíněných územích jeví 
rod dosti velkou afinitu k pouštně-stepnímu vegetačnímu typu, jehož pod
mínky daly tomuto rodu s největší pravděpodobností jeho vznik. Celkový 
počet druhů ro<lu (ve smyslu klasifikační jednotky užité v tomto rodu 
sovětskými autory, např'. M. Popovem a Goloskokovem - viz výše) lze 
odhadnout asi na 50 - (iO. Základním vývojovým centrem rodu je kontinen
tální oblast západní a střední Asie, hlavně území Kazachstanu. Tam se také 
nalézá vývojové centrum skupiny, do níž patří i L. patula. 

Stanovit oblast nejpůvodnějšího výskytu druhu L. patgla a vývoj jeho 
areálu je velmi obtí~né, jak vzhledem k jeho adventivnímu a naturalizova
nému výskytu, tak hlavně vzhledem k clisj unktivnírnu charakteru areálu 
druhu (západomecliteránní cxkláva !) , a jeho blízkým vztahům jak ke 
kapským , t a k i severoameri ckým taxónům z tohoto příbuzenského okruhu. 
Tyto blízké vztahy ulrnzují v každém případě na dosti značné stáří této 
příbuzenské skupiny ; florogenetické úvahy zatím vzhledem jak k taxono
mickým nejasno8tern , tak i možnostem dlouhodobého a dálkového zavlékání 
by byly pfodčasné. Vzhledem k známým př'íbuzenským vztahúm se však zdá 
b.~' t pravděpodobné, že L,; patida vznikla v západní nž střední Asii, odkud 
pi'eRáhla do oblastí pl'i Cerném moři; historie vzniku západomediteránní 
a.rely je nejasná, i když existují některé rostliny s obdobnými areály; dokonce 
v rodu Lappula má obdobný hiát L. barbata (M . Brnn.) GthiKE. 

Centrum hojnosti L. patiila je v Kazachstanu a pfilehlých oblastech 
~t.fední Asie, kde se jeho původní areál podle M. Porova ( l 953a) rozkládal 
mezi 45 -52° s. š. V jižní části západní Sibifo zasahuje L. patula na sever až 
do okolí Išimu, Omsku, Narynu a Zajsann (KRYLOV 1937) . Na východ za
tiahuje tento druh do podhůř'í Altaje (další -yýskyty ve střední Sibi:ř·i jsou již 
jen druhotného charakteru), do západní Cíny (do fytogeografické oblasti 
Užungarsko-Kašgarské) a do Pamiro-Alajské fytogeografické oblasti. Odtud 
podle údajú sovětských autorů a H. RIEDL~ ( l 967) pfosahuje do Afganistanu 
(KITAMUR~ 1960 jej odtud neuvádí) a do Iránu; RrnDL ( 1967) jej uvádí až 
z jižního Iránu, z oblasti Kerman. Výskyt dále k jihovýchodu je nejistý, 
i když KAZlVII (1970) jej uvádí ještě z Pakistanu, Kašmíru a severozápadní 
Indie. Vzhledem k popisu , podanému tímto autorem a obsahujícímu některé 
znaky cizí druhu L . patula, jako např·. stopky květní za plodu se prodlužující, až 
~,5 mm dl. , koruny 3- 4 mm v průměru, osténky 2,5 - 3 mm dl., se zdá, že by 
se tu mohlo jednat o jiný druh nebo rasu z příbuzenstva L. patula. Některé 
odchylné znaky od normálu L. patula jsou obsaženy i v popisu druhu v Ried
lově zpracování íránského materiálu (RIEDL 1967). Jižní hranice areálu 
L. patula probíhá od severního Íránu do Turecka, odtud je druh znám z vý
chodní, jižní, severní a severozápadní části. Na toto rozšíř'ení navazuje 
rozšíření v Evropě , kde k původnímu areálu L. patula se počítají jeho výskyty 
v focké Makedonii, v Bulharsku (ve východní polovině státu), v Rumunsku 
(jen v Dobrudži) a pak v SSSR; tyto výskyty tvoří západní hranici areálu 
základní arely L. patnla. V SSSR je L. patula rozšířena v přičernomořských 
stepích, v nichž její výskyty navazují již na rozšíření druhu v Kazachstanu 
a v jižni Sibil'i. Nejseverozápadnější výskyt původního rozšíření v SSSR je 
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v Podolí , spojený výskytem v Moldavské SSR s areálem v ukrajinských 
stepích (a též v Rumunsku). V jižních územích evropské části SSSR se strošek 
rozkladitý vyskytuje podle údajů STANKova et TALIJ Eva ( 1957) v oblastech 
Chmelnické, Kyjevské, Poltavské, Charkovské, Dněpropetrovské , Niko
l_a jevské, Záporožské, Doněcké, Rostovské, Volgogradské, Astrachaňské . 
Ckalovské a na Krymu (zde hojně) ; ve středních územích pak v oblastech 
Voroněžs_ké, Tam bovské, P_enzenské, Saratovské, Kujbyševské a na severo
západě Cuvašské ASSR (SIŠKIN 1954 ). Severnější výskyty v Moskevské 
a Gorkovské oblasti jsou velmi pravděpodobně druhotného charakteru . 
Poměrně hojně je zastoupen tento strošek na Kavkaze , kde , jak se zdá, chybí 
jen v západním Zákavkazí (Kolchida) , což dobře ukazuje na jeho xerofilní 
charakter. Stanovení severní hranice původního (resp . přirozeného) rozšířen í 
v evropské části SSSR je velmi obtížné vzhledem k možnosti dlouhodobého 
antropochorního pronikání tohoto druhu a jeho možné naturalizaci v nových 
územích. Něktefí autoři (např. GAMS 1927) pokládají výskyt v celé Ukrajině 
za naturalizovaný ; podJe analogie jiných druhů lze však předpokládat , že 
areál původního výskytu L. patula v těchto oblastech odpovídá a lespoú 
rozšíření jižních stepí v tomto území ; výskyty v okolí Kyjeva mohou mí t 
však již druhotný charakter. 

Západně od této arely je znám izolovaný výskyt ve středním Maďarsku při Dunaji, který je 
některými autory v nejnověj š í d obě p okládá n za původní ( C HA'l'El't 1972, EHRENDORFER et al. 
1973). Maďarskými autory (JÁVORKA 1925, Soó et JÁVORKA 1951 , Soó 1968) je tento výsk yt 
uváděn pouze jako naturalizovaný, což se zdá být oprávněněj š í. Další výskyt směrem k západu 
je na Sicílii (CHATER 1972), jenž je C'haterem pokládán za možná původní ; rostl iny odtud byly 
popsány pod jméne m E chinosperm11,m simplex LoJAC. Izolovaný výskyt je pak v seve rozápadní 
části Afriky a při l ehlé části Španělska. V severozápadní Africe se L . patula vyskytuje v Maroku 
a alžírské Sahaře, ve Španělsku p a k ve východní Granadě a v AndaluBii. Výskyt ve Španělsku 
mmiívá C HATER (1972) za púvodní. Rostliny z této západomediteránní arely vyžadují rev iz i, 
zda jsou taxonomicky zce la totožné s L . patula: obrázek plodu podaný SAvVAGern a VINDTern 
(1954) u kaz uje na určité odchylky od n ormálu ; též (ještě příliš mladé ) rostliny z Alžíru, které jsem 
měl m ožnost studova t (B ATTANDJER e t, THABUT, P lant. A lgér. no '.l54, L e K reider, 1886, PRC) 
se poněkud liší od normálních r ostlin L. patula velmi rozšířenými bázemi ost énkťl na okraji tvrdek 
a náběhem k vytváření límečkú. F ytogeografická podobnost obdobně izolovaného výskytu druh u 
L. barbata byla zmíněna již výše. 

Mapa celkového púvodního rozšíření Lappula patula ne by la podle mých znaloBtí zatím vy
pracována; čás t, původního areálu, a t o pro území kavkazské oblasti, byla zachycena bodovou 
me t od ou v následujícím díle: GROSSGEJM Fl. Kavkaza 7, mapa 28 1, 1967. 

Z hlediska fytogeografi ckého (ve smyslu t erminologie rnwržené Holubem 
a Jiráskem - HOL UB et JmÁSEK 1967, 1968) je možno označ:it areál L. patula 
jako infraseptentrio-suprameridio-eurasij sko-kontinentální se západomedi 
teránní exklávou, a přifadit jej k areáltypu infraseptentrio -supra meridio
-eurasij sko-kontinentálnímu (is + sm . cont2_ 3 Euras). Z hlediska květen
ných elementů patří L. patula ke konelementu turánsko-pontickému, z hlediska 
florogenetického pak k ortantu turánskému. 
KuzNĚcov (1913) označi l tento druh jako vých ouomediteránní , zčásti s t řPdoasijský, což pHl iš 

neodpovídá vzhl edem k jeh o absenci n ebo slabš ímu zastoupení v mnohých oblastech východního 
Středozemí. a též vzhledem k jeh o charakteristické vazbě na stepní formace kontinentá lního rázu . 
Označení Soóvo (l 968) jako druh eurasijsko-k ontinentá lní je správněj š í (pokud máme na mysli 
geografický element ); dřívější označení tohoto autora (Soó ap. Soó et J ÁVOR}{A 1951) - ponticku
-medi teránní -- nerespektuje široké rozšífoní druhu v jižní Sibiři a ve sHední Asi i. GnossOEJ~1 

(1967) označi l druh jako mediteránně-iráno -turánský, což nezachycuje jeho h ojný výskyt 
v pontické květenné oblasti. 

Ve svém původním areálu, resp . v areálu přirozeného výskytu, rostl' 
L. patula na stepních stráních na hlinitých, písčjtých a hlavně kamenitých 
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podkladech, na suchých místech v údolích řek, na štěrkovištích, obvykle 
v nižších polohách ; na Kavkaze dosahuje až do výšek kolem 1300 m (Kuz
NĚCOV 1913) . Ve srovnání s druhem L . squarrosa, zastoupeným v naší kvě
teně , je L . patula teplomilnější a xerofilnější. V původním areálu se druh 
L. patula vyskytuje na místech s rozvolněněj ší vegetační pokrývkou, což mu 
umožňuje výskyt na druhotných stanovištích. J e zajímavé, že ze všech 
druhů , které mají jedinou fadu osténků na tvrdkách , jeví L. patula (vedle 
L. occidentalis) největší sklon k antropochornírnn rozšiřování a adventivní rn u 
zavlékání. Adventivní výskyt tohoto druhu je zrním z mnohých zemí Evropy, 
ze Severní Ameriky a z jižní Afriky. V oblastech souvisejicích s původním 
areálem tohoto druhu mohlo snadno docházet k jeho naturalizaci na stano
vištích nepříliš odlišných od stanovišť, na nichž se L . patula vyskytuje ve 
svém původním areálu. 

Přehled adventivního areálu 

Již na území SSSR, které zahrnuj e největší část pfirozeného areálu 
L. patula , jsou známé adventivní výskyty tohoto druhu . K nim patří např. 
výskyty při železničních tratích , na nádražích , překladištích, a u větších 
měst jako jso u Moskva a Gorkij v evropské části SSSR, nebo Krasnojarsk 
ve střední Sibiři. Z baltické oblasti SSSR existuje starší údaj z Kaliningradu 
(GAMS 1927). V Polsku existuje též starší údaj adventivního výskytu z Gdaň
ska na Westerplatte z r. 1889 (GAMS 1927). Z obou německých republik 
je druh udáván z většího počtu lokalit, a to hlavně z NSR; nejstarší úd a je 
jsou známé od r. 1889 (GAMS 1927). Druh byl nalezen napf. u Frankfurtu 
n. Mohanem, Mannheimu, Kehlu, Kreuznachu, Mnichova, v okolí Ham 
burku atd. (NSR), a v okolí Berlína (NDR) (GAMS 1927). Z Rakouska 
existuje zatím jediný údaj, a to z Dolních Rakous - Deuts~h-Altenburg 
(JANCHEN 1964), kde byla L. patula sbírána v r. 1930. Ze Svýcarska je 
naproti tomu známo více údajů a starších než je údaj z Rakouska; poprvé 
je odtud druh zmiňován z Basileje v r. 1902, další výskyty byly v Solothurnu, 
Curychu a v okolí St. Gallen (GAMS 1927). Ještě starší nález L. patula ze 
?ivýcarského území jsem zjistil v PRC - z okolí Ženevy (leg. 1881 DÉsÉGLISE, 
sub Echinosperrno lappula). Vzácně byl druh zavlečen i do Holandska, kde 
byl poprvé sbírán u Nijmegen v r. 1881 (OoSTSTROOM et REICHGELT 1961). 
Y' e s~a.ndinávských zemích adventivní výskyt ÍJ . patula není vzácností ja k 
pro Svédsko a Norsko vyplývá z údajú LidoY ých , pro Dánsko pak R as
mussenových. Ze Švédska udává Lrn ( 1963) výskyt v 7 oblastech, na sever 
~ž po Sodermanland a Stockholm; dle Holm boa (HOLMBOE 1932) byl druh ve 
Svédsku poprvé zjištěn v r. 1896. ZN orska uvádí Lm (l. c.) 12 výskytů , na sever 
až k Trondhejmu , odkud pochází také nejstarší norský sběr z r . 1877 ; mapku 
adventivního rozšífoní L. patula v Norsku podává HoLMBOE (1932) . V Dánsku 
RASSMUSSEN ( 1965) uvádí výskyt L . patula v 7 okresfch flori stického členění 
Dánska; nej starší údaj je od Am age z r. 1894. V Itálii je znám adventivní 
výskyt z okolí Modeny z r. l 884 (FIORI et BÉGUINOT 1900 - 1902) . Ve Francii 
je druh uváděn z Porýní od Strasbourgu z r. 1902, a dále je zmíněn t éž 
naturalizovaný výskyt v jižní Fran cii (GAMS 1927) , avšak bez přesněj ší speci
fikace (viz též FOURNIER 1961) . THELLUNG (1912) zmiňuje odtud nálezy 
L. patula z Port Juvénal v létech 1854 - 1863 , z Agde v r . 1858 a z Marseille 
v r. 1858, které jsou spíše adventivního charakteru. Ze Severní Ameriky jso u 
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známy starší údaj e z P ensylvánie a Oregonu (.JoHNSTON 1924). Z jižní Afriky 
udává výskyt BRAND (1931) z Port Elisabeth. 

V druhotném (adventivním) areálu se L. patula vyskytuje na ruderálních 
stanovištích, na železničních náspech, v okoli nádraží a překladišť, na zaplP
velených místech, u mlýnů, na po lích, atd. J-ejí epizoický způsob rozšifování 
jí umožňuj e i synantropní způsob rozšiřování ; ten se děj e pravděpodobně 
hlavně dopravou materiálu. Zatím scházejí informace o trva losti výskytu 
v jednotlivých oblastech adventivního zavlékání tohoto druhu vyjme Ho
landsko, kde jeho výskyt je nest á lý (OoSTSTROOM et REICHGELT 196 l) ; obdobné 
to bude asi i s ach~entivním výskytem L . patula v severněj ších částech 
Evropy. Rostliny z Ceské Třebové měly již v červenci dosti dobře vyvinuté 
plody, což by ukazovalo na možnost udržovat se alespoř1 v podmínkách 
střední ~vropy samovýscvern a být zde tak zdrojem dalšího postupného roz
šiřování druhotného areálu. J e však zajímavé, že většina literárních údajú 
o adventivním výskytu L. patula spadá spíše do starších období ruderální 
flori stiky; tyto výskyty nedaly, jak se zdá, podně t k nějaké intenzivněj ší 
naturalizaci zmíněného druhu v jednotlivých částech jeho adventivního 
areálu. Největší naději na naturalizaci u nás by L . patufo měla v teplejších 
oblastech, hlavně na Slovensku. Další pozorování v tomto směru jsou nutná. 
Podle současných znalostí o druhotné m výskytu L. patula představuj e 
t ento druh ve střeclni, severní a západní Evropě xenofyt efemerofytníh o 
charakteru. 

PHbuzný americký taxón - L. redowskii auct.. fl. amer., L. occident&lis (RYDB.) GREENE -

je uváděn též jako antropofytní druh B1iA NDem (1931) s adventivními výskyty na Islan dě, 
v Německu (Frankfurt n. Mohanem) a v Jižní Ame rice (Argentina , Chile ). T ento druh , původem 
ze západních část í USA, se v USA ŠÍÍ'Í též antropochorně směrem k východu a n ení vyloul:eno jeho 
další zavleěení do Evropy. Hlavním jeho rozlišovacím znakem od L. patida jsou krátké osténky 
na okraji tvrdek. 

Poznámka: Pi'i studiu mate riálli pro tento článek j sem viděl doklady L. patula z původního 
areálu z SSSR (Oděsa, Nikolajev, Krym, Rostov, Sarepta, Chvaly n sk , Gruzie, Sibiř) , Rumunska. 
(Dobrudža), Bulharska (Kavarna, Balčík, Aboba; odtud i orig iná lní rostliny Echinospermum 
skorpilii VELEN. a L. patula var. albiflora PuoDAN), Turecka (Kastamboli , Bilečik, Ankara) 
a Macedonie (Hularnsko); z druhot n éh o areálu p a k vedle Kovářova sběru z České T .i"ebové ještč~ 
doklady z Maďarska (Palm ), NSR (okolí Hamburku), Švýcarska (Ženeva) a USA (Oregon). 

So·uhrn 

Lappu la patula (LEHM.) MENYH. byla zjištěna na nádraží v České Třebové (leg. P . KovÁŘ 19n, 
det. J. HOLU B 1974) ja ko nový adventivní druh t~os lrns lovenské květeny. Pi'i pi·íležitost i tohoto 
nálezu jsou uvedeny důležitější informace o tomto druhu na základě materiálů př'ipravených 
původně pro „ Katalog československé květeny". Byl sest.aven přehled synonym drnhu, přehled 
vyobrazení v literatuře (hlavně plodů; Index londinen sis nemá zatím téměř žádné údaje o tomto 
druhu) a přehled studovaných dokladů z exsikátových s bírek; dále je podán popis druhu L. patula. 
diferenční znaky druhů s L. patu la příbuzných nebo s ní zaměú.ovaných, a p fohled p opsanýeh 
vnitrodruhových taxónů. Zároveři je u veden též určovací klíč československých zástupců rodu 
Lappub s. 1. , jenž je n y ní v ČSSR za1:1toupen čtyřm i drnhy. V taxonomiokých zpracováních rorl.u 
Lappula existují u je rlnotlivých autorú velké rozclíly v hoclnncen í na Úťovni druhu : př-íli š širokt'.· 
p ojetí druhové klasifikační j ednotky u Branda a Chatem je nopř·iruzené a neodpovídá pumě l' úrn 
v přírodě. 

Zástupci rodu Lappttla jeví úetelný vztah k stepně-pouštnímu typu vogotace; centrum vývoji' 
tohoto rodu je Kazachstan a př ilehlá úze mí, kdo se také nejspíše nachází i oblast vzniku druh u 
L. patula. Areál tohoto druhu zaujímá stfodní Asii , Kazachstan, jih západní Sibii"e, pontick ť, 
stepi. oblast Kavkazu, Írá n a Turecko, na zápa d zasahuje d o řecké 1\'la.kedonie, vých odního 
Bulharska, rumunské Dobrudže a ukrajinskéh o Podolí, n a vých od pak do podhůř í Altaje, do 
nejzápadněj ší Číny a k Pami['()-Alajskému hl-ebenu ; pravděpodobně se vyskytuje i v Afga11 i-

340 



stanu. ]zolovaný výskyt je znám v severozápadní Africe a přilehlém jižním Španělsku. Podle svého 
a reálu , vazby na květcnná území a pravděpodobné historie patří L. patula k areáltypu infra
septentrio -supramcridio -euras ij sko -kontinentálnírnu , ke k on e lem entu turáns ko-pon t.ickému 
a k ortantu turánskému . Adventivní výskyt je ny ní znám ze \"Šech zemí střední Evropy, Skandi
navie a dále z 1-folandska a Francie ; naturalizovaný výskyt je v Maďarsku a pravděpodobně 
i na Sicí lii ( či snad zde původní výsJ,yt ?). Další druhotné výs ky ty j so u známy ze Severní Ameriky 
a jižní Afriky. Při studiu herbářových dokladů by l zjištěn zatím n ejstarš í údaj zavlečení L. patula 
na území Švýcarska (Genf, 188 1 DÉSÉGLISE, PRC). 

Úkoly budoucího studia druhu Lappula patula j sou jak taxonom ickéh o, tak i chorologického 
charakteru. K taxonomickým úkolům patří řešení proble rnat.iky var. pterocarpa HocHREUT., 
vztahu rostlin ze západomeditoránní a hlavní arely výskytu druhu. taxonomické identity rostlin 
z Pakistánu a přilehlé Indie a vztahu L. patula k příbuzným ta.·óm'nn v Kapsku a Severní Ame
rice. Z hlediska ch or ologického je nutno studovat problematiku natura lizace ve spojení se s tano
rnním původního areálu druhu a dále proces jeh o případné nat uralizace v jeho současném adven 
t ivním areálu. 

~ ummary 

0appula patula (LEHM.) MENYH. was found at the Česká Třebová railway s tation in Eastern 
Bohemia (leg. P. KovÁŘ, 1973 ; det. J. HOLUB 1974) and is rcportod as a new casual in t h e Czecho
slovak fl ora. Much of the inforrnat,ion on t hi s species prov idecl in the Czech text was taken from 
t h e author 's material prepared originally for the ''Catalogue of the Czechoslovak flora" . Synonymy 
arnl lists of illus t.rations (especially t h ose of the fruits; Index londinen s is includes only a single 
recor<l for t his sp ecies) and exsiccata collcot.ions are provided. The d is t inguishing characters of 
re lated species as w ell a s infras peci:fic taxa of L. patula are cfomusl';ed . A key to t h e four Czecho 
slovak species of Lappula s .1. wi ll be found above . The s ub<livision of Lappttla into sp ecies is 
known to present serious pro blerns and tho number of species recognized by various stude nta 
differs greatly . In the opinion of t h o presont auth or, the species concept acl opted b y BHAND in 
h is rnonograph and CHATER in Flora Europaoa is a very broatl and unnatura1 one. 

The taxa of Lappnla are clearly associated with the steppic -desert vcgetation type. The 
0volutional'y centre of the genus is located in Kazakhstan ancl adjacent r egions where L. patula 
seerns to have arisen. Its di stribution area includes Central Asia, Kazakhstan, southern parts 
of \Vest Siberia, Pontic steppes , Caucasian regions, Iran and Turkey. W estwards it reaches 
Gree k Makbedonia, Eas t Bulgaria, Romanian Dobrogea and the Podolian hill -country in Ukraine, 
eastwards the foothills of the Altai Mts., westernmos t China and the Pamiro-Alai mountain
-range ; the occurrence in Afghanistan appears likely. An isolated part of the distribution-area is in 
North west Africa and in adjacent South Spain. Based on geograph ical dis tribution, fioristio 
re lationships and probable history, L . patu,la b e longs to t h e infrasepton t rio -suprameridio 
-em·oasiatic-continent.al area -type , Turanian-Pontic conelernent and Turanian ortant. It has been 
n~ported as a casual from all Centra] European countries, Scandinav ia, Franco and the Net.h er
lands. It was found naturalized in H ungary and perhaps in Sicily (where it may be nati ve). 
Nccondary occurrence of L . patula has a lso been reported from North America and South Africa. 
An early collection of casual L. pattda from Switze rlancl (Genf, 1881 DÉsÉGL18E) is deposited 
in PRC. 

Taxonomie problemR to b e studied in the future includA the identity of var. pterocarpa Hoc H
REUT„ relationships b otween plants from West l\ledite rranean (incl. the Sici lian record) and 
t he main area of dis tribution, the taxonomie identit y of plants frorn Pakis tan and Northwest 
India (ancl also from ad jacent reg io ns ) a nd relationships between L. patula and related taxa in 
No uth Africa and N orth America. Further study is also required to delimit th e aboriginal distri 
h ntion area of L. patnla and to underst.and t h e process of its naturalization. 
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