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Linikolní plevel Silene cretica subsp. annulata v Československu 

The flax-field weed Silene cretica subsp. annulata in Czechoslovakia 
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Silene cret'1:ca L. subsp . (tn nulata (THORE) HAYEK is reported a s a new taxon fo r Cze
choslovakia. This flax -field weed waR collected n ear the village Kateřinice (distr. Vse
tín), NE. Moravia, in 1941--1942. Data on m orpholog ical characters and distribu t io n 
of it (and of the similar flax-field sp ecics S . linicola O. C. GMELlN) a re give n . 

f{atedra botan'iky Přírodovědecké ,fakulty University Karlovy, B enátskú 2, 1 2~ 01 Praha i! , 
Československo . 

V plevelové flóře střední Evropy jsou zastoupeny oba linikolní druhy rodu 
Silene - S. linicola C. C. GJ.VJELIN a S. cretica L. O výskytu těchto druhů na 
československém území však v literatuře jakékoli konkrétní údaje scházejí. 
Jedinou zmínku, a to o S. linicola, nacházíme u Holuba (HOLUB 1960 : 424), 
který upozorňuje na „ ... zjištění výskytu nebo většího rozšíření dalších 
taxonů v naší květeně jako . .. Silene linicola ... " . Při revizi českého a mo
ravského materiálu rodu _Silene jsem však nalezla dvě položky, které doklá
dají výskyt S. cretica v CSSR. Jak se ukázalo (sdělení J . Holuba), k jedné 
z nich se vztahuje i citovaný literární údaj o S. linicola. 

S. cretica a pravděpodobně i S. linicola pocházejí ze Středomoří, s kultu
rami lnu se však rozšířily dále na sever. Jejich dnešní výskyt má většinou 
air cheofytní, řidčeji neofytní charakter. 

S . linicola je známa jen ze lněných polí, nikoli z volné přírody . Dnes roste v severní Itá lii, 
Francii, Německu a Rakousku. Ve s třední Evropě jo však druhem celkem vzácným, zavlečeným 
se lněným sem enem. V Rakousku se vysk ytuj e oj ediněle (např. v Klagenfurtské kotlině ) , v Ně
m ecku vzácně a často jen přechodně (údajně n eby la již delš í dobu nalezena - 0.BERDORFER 
1962 : 333) . J e známa z B ádenska, Wirtenbersk a a Bavorska (HEOl 1912 : 288). S ohledem na 
výsk y t v so usedním B av orsku považuj e SME.mAL ( 1976), který se linokolními pleveli v p oslední 
době zabýval, n á lez t ohoto druhu v ČSSR za i'l'ložný . 

S. cretica L . s . l. m á rozšíření rozsáhlejš í. JFtko původní se v Evropě pravděpodobně vysky 
t uj e ve východním Stfodomoři, v jižní Itálii, na Sicilii a snad i v Albánii , Španě lsku a Portu
galsku (CHATER e t WALTERS 1964 : 176); ros te i v Malé Asii, na Blízkém Východě , v Zakav kazí 
a v severní Africe . Pravděpodobně se lnem se rozšířila i do Jugoslávie , n a Sardinii a Korsiku, 
d o Francie a dále do Švýcarska, Německa a Rakouska (oblast D olního Štý rs ka). V ji žněj ších 
územích zdomácněla, v severněj ších se obj evuj e bud zavlečená s os ivem na lněných polích, někdy 
však i jako a dvent.iv ní druh na nádraž ích, v přístavech apod. J e druhem poměrně variabilním. 
Proměnlivost se projevuje zvláště v d élce květů r esp. kalicha (9- 16 mm), ve v e likosti t obolek 
(7- 10 mm) a semen (0,7-2 mm) a v délce karpoforu (1- 5 mm) . Nej výrazněj ší dvě odchy lky 
od S . cretica L . s. str. byly p op sány jako S . tenuiflora Guss . a S. annulata 'l'HORE. N ázory na 
jejich skutečnou tax onomickou hodnotu se však různí. Někteří autoři obě č i a lespoú jednu 
z nich p okládají za samostatné druhy, jiní za subs pecie S . cretica. CHATER et WALTERS (1964 : 176) 
~e vzhledem k údajnému klinálnímu <:harakte ru variability S . cretica L. s. l. do konce domníva jí, 

93 



že jim nepřísluší ani hodnota subspecie, a zmiňují se o nich pouze v poznámce. Podle rostlin, 
které jsem měla možnost vidět, i podle údajů o rozšíření a ekologii se však zdá, že S. annulata 
(s poměrně malými květy i plody a ± shodnou velikostí semen) by měla být snad přece jen hod
nocena jako subspecie druhu S. cretica L., jako to činí např. HAYEK 1908 : 344, a S. tenuiflora 
(s poměrně velkými květy a plody, avšak velmi malými semeny) jako samostatný druh. 

Při studiu herbářového materiálu rodu Vaccaria jsem nejprve v herbářích 
Moravského musea v Brně (BRNM) a posléze i v herbářích katedry botaniky 
PřF UK v Praze (PRC) našla po jedné položce S. cretica L. subsp. annulata 
(THOR.E) HAYER pocházející z následující lokality na severovýchodní Mo
ravě: 

Okres Vsetín: Kateřinice - 1) „Jižní svah vrchu Chladná proti horní hospodě, pískovec, 
c. 500 m, hojný plevel ve lnu." 10. 7. 1941 leg. V. POSPÍŠIL (PRC); 2) „Jižní svah vrchu Chladná 
nad č. 37, c. 500 m, plevel ve lnu. Letos se odstěhovala se lnem na jiné pole." 19. et 30. 8. 1942 
leg. V. POSPÍŠIL (BRNM). 

9bě citované položky představují tedy jediný doklad o výskytu S. cretica 
v Ceskoslovensku. Přestože byla silenka krétská sbírána ve dvou po sobě ná
sledujících létech na dvou místech (pravděpodobně ovšem od sebe nepříliš 
vzdálených), zůstane otázka, jaký charakter měl její výskyt, asi nezodpově
zena. Je možné, že se tento taxon v minulosti vyskytoval ve větší míře a po
zornosti botaniků unikl. Mohlo se také jednat o pouhé náhodné, místní za
vlečení s dovezeným lněným semenem. Je však možné, že se tento taxon 
(popř. i jiné, u nás dosud nezjištěné linikolní druhy) podaří ještě nalézt. Bylo 
by ovšem zapotřebí linikolní plevelové flóře věnovat intensivnější pozornost 
než dosud. 

V našich určovacích příručkách jak S. linicola C. C. GMELIN tak S. cretica L. 
scházejí. Obě jsou sice uvedeny v dostupné cizí literatuře (HEGI 1912, RoTH
MALER. 1962, RoTHMALER. et al. 1972, CHATER. et WALTERS 1964), přesto však 
připojuji jejich stručnou charakteristiku. 

Přes příslušnost k různým sekcím rodu Silene mají S. linicola C. C. GME
LIN [ sect . Lasiocalycinae (Bo1ss.) CHOWDHURI] i S. cretica L. (sect. Behenanthe 
0TTH) řadu společných znaků. Jsou to druhy jednoleté, více méně shodného 
habitu; jejich celkově gracilní vzhled (tenké, řídce větvené lodyhy, nepříliš 
velké květy a plody) způsobuje, že jsou v porostu lnu, s kterým mají obvykle 
i shodnou výšku, celkem nenápadné. Lodyhy obou druhů jsou tenké, přímé, 
většinou již ve střední části dichasiálně větvené, 30 - 70 cm vysoké. Dolní lo
dyžní listy jsou kopisťovité až obkopinaté, střední podlouhlé, horní ± čárko
vité. K věty jsou v řídkých dichásiích, dlouze nebo alespoň zřetelně stopkaté, 
růžové barvy. 

Navzájem se oba taxony, u nás připadající v úvahu, liší především v ná
sledujících znacích: 

S. cretica L. subsp. annulata (THORE) HAYER: lodyha dole kráce nazpět 
chlupatá, nahoře lysá, v době květu lepkavá; květní stopky 15 - 17 mm dlouhé, 
pod květy obvykle lepkavé s nápadným tmavým prsténcovitým pruhem; 
kalichy 9 - 12 mm dlouhé, lysé, žilky bez anastomos (nejvýše s krátkými 
bočními větvemi) , kališní cípy trojúhelníkovité, špičaté nebo zašpičatělé, 
2- 3,5 mm dlouhé; růžové korunní lístky bez tmavých proužků; tobolka 
téměř kulovitá, 7 - 8 mm dlouhá, karpofor nejvýše 2 mm dlouhý. 

S. linicola C. C. GMELIN: lodyha celá krátce chlupatá, nelepkavá; květní 
stopky 5 - 30 (55) mm dlouhé, nelepkavé, zelené; kalichy 11 - 14 mm dlouhé, 
chlupaté, žilky anastomosující, kališní cípy trojboce vejčité, tupé, 1,2 - 2 mm 
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dlouhé; růžové korunní lístky se 3 tmavými proužky; to holka kuželovitě vej 
čitá, 9-11 mm dlouhá, karpofor 4-5 mm dlouhý. 

Od všech našich ostatních jednoletých druhů podčeledi Dianthoideae se 
S. cretica (i S. linicola) liší již celkovým habitem - zejména větvením a ty
pem květenství. Záměny jsou proto málo pravděpodobné a v úvahu přichá
zejí snad jen v případě netypických exemplářů S. gallica L., S. noctiflora L . 
[ = Melandrium noctiflorum (L.) FRIES], Pleconax conica (L.) ŠOURKOVÁ 

(= S. conica L.) a Vaccaria pyramidalis MEDICus; tyto druhy se navíc občas 
objevují právě na polích (s výjimkou P. conica). S. gallica má sice podobné 
listy i květy; květy jsou však krátce stopkaté, v jednostranných hroznech , 
kalichy mají chlupaté. S. noctiflora má rovněž listy ± shodného tvaru, rost 
liny jsou však obvykle jen 10- 20( - 40) cm vysoké, mají silné tuhé lodyhy 
a velké, odchylně zbarvené květy (K 20 - 30 mm dlouhý, chlupatý, C lístky 
na adaxiální straně obvykle narůžovělé, na abaxiální žlutavé). Pleconax 
conica se bezpečně rozezná podle kalicha s 30 paralelními žilkami bez anasto 
mos (silenky mají kalichy většinou 1 O-žilné, vzácně až 20-žilné, ale pak vždy 
s anastomosami). Vaccaria pyramidalis se liší celou řadou podstatných znaků : 
lodyha je obvykle větvená až v nejhořejší části, květy v bohatých dichásiích, 
kalichy 5-žilné, křídlaté, semeník se 2 bliznami, tobolky 4-zubé (uváděné 
druhy rodu Sitene i Pleconax mají 3 blizny a tobolky 6-zubé). 

SOUHRN 

Při revizi herbářového materiálu BRNM a PRO byly n a lezeny položky dokládající výskyt 
linikolní Silene cretica L . subsp. annulata (THORE) HAYEK v Československu. Pocházejí z let 
1941- 1942 z okolí obce Kateřinice na severovýchodní Moravě (okr. Vsetín). Výskyt habítuelně 
podobné, rovněž linikolní S. linicola C. C. GMELIN zatím n ebyl v Československu prokázán. 
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