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Taxonomická revize sekce JJ1acrantha rodu Papaver 

Taxonomie revision of Papaver section Macrantha 

.Jan Novák 

ÚYOD 

Nov.Á.K J. (1979): Taxonomická revize sekce Jiacrantha rodu Papaver. [Taxonomie 
revision of Papaver section JJicLCrantha.] - Preslia. Praha, 51 : 341 - 348. 

The genus Papaver L. sect. Jriacrantha ELKAX include:s three species - Papaver 
bracteatum LINDL., Papaver pseuclo-orientale (FEDDE) MEDW. ancl Papaver orientale L., 
diffcring from each other by morphological foatures, nurnber of cliromosomcs and 
production of dominant alkaloicls; to a certain extent also by the size of the po11en 
grains, size of ep idermal lcaf cells. storna length and shape . P. orientale L. var. 
orientale and P. orientale var. paucifoliatum TRAUTV. differ only in certain morpho
logical properties. 

Úst(tV bolani·ky a fyziologi e rostlin, Agronomická fakidta l'ysoké školy zemědělské, 
160 21 Praha 6-Suchdol, Československo. 

Pnice spočívá v revizi taxonomické klasifikace sekce _,_~1acrantha ELKAN 

rodu Papave1' L .. v revizi diakrit.ických znaků užívaných k rozlišení taxonů 
především druhové hodnoty a v některých případech stanovení nových, 
vlet11ě jejjch varíační šíře. Zvláštní důmz je položen na, determinaci clruh11 
P. bracteatuni s nemalým ekonomickým a společenským význarnrrn, který 
spoffvá v dominantní produkci thebainu, alkaloidu rnmfina.nové t.t·ícly, z ně
hož lze pn,rciálně syntetickou cestou vyrábět kodein a morfin. Přitom je reálné 
podstatné omezení narkonrnnie, lderá se celosvětově stává vážným civilizač
llÍm problémem. /,a.mýšlené praktické využití t.ohoto taxonu, tj. velkoplošná 
produkce n, farnrnceut.icl'é zpnwování drogy, Ri na prvním místě vyžádalo 
Í'ešení taxonomické problematiky s<'kcc. 

N0kce 111acrantha ELKAN rodu Pupnver L. patfí k obtížným taxonomickým skupinám, při
čem~ v dosavadních pracích existují výrazné rozdíly v klasifikaci, a to mj. také v počtech taxonů 
druhové hodnoty. Tak např. Bo1ssIER (1888) uvádí 2 druhy, FEDDE (1909) zde vyčlenil 4 druhy 
se 3 varietami, Popov (1937) na území SSSR dokonce 5 druhů, monograf Kavkazu GROSSGEJJ\1 
( 1950) uznal 3 druhy a přitom popsal P. orientale ve 3 varietách, CrJLLEN ( 1965) rozeznal 4 druhy 
a :2 variety, GoLDBLATT (1974) vyčlenil 3 druhy atd. V Květeně ČSR (DOSTÁL 1948 -50) jsou 
zafazeny 2 druhy, u nás pěstované jako dekorativní a zřídka také zplaňující. Na druhé straně 
b_ý·vají všechny formy sdružovány v jediný druh P. orientale s. I. Poněkud rozporné a neúplné 
j8ou také údaj e karyologické. Při základním chromozómovém čísle x = 7 je např. P. orientale 
charakterizován jako tetraploicl (2n = 28) i hexaploid (:?n = 42), P. bracteaturn jako diploid 
(2n = 14) i hexaploid (2n = 42) - např. FEDOROV [ed.J ct al. (1969), POPOV (1937), KAWATAXJ 
et OHNo (1965), GoLDBLATT (1974) aj. Z fytochemického hlediska byly četnými autory dosud 
ana.lyzovány P. orientale a P. bracteatum (v poslední době např. PREI I TGER et ŠANTAVÝ 1966, 
HEGNAUER 1969, ŠANTAVÝ 1970, FAIRBAIRN et HAKJM 1973, GoLDBLATT 1974, LALEZARI et al. 
1974, SHAFIEE et al. 1975 a jiní). Pi·itom jsou sdělení o nálezech dominantních i vedlejších alka
loidů v jednotlivých druzích n ejednotná až rozporná. 
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MATERIÁL A METODY 

K výzkumu byly použity experimentálně pěstované rostliny (v počtu 5-25 jedinců) ze 
semen 48 proveniencí 15 států, včetně SSSR, Turecka a Íránu, tj. zemí s výskytem ve volné 
přírodě. Většina z nich však byla v průběhu výzkumu přourěena. Osivo dalších 9 vzorkú pochá
zelo z přírodních lokalit (SSSR, Írán). Dále byly hodnoceny herbářové položky, puvoclern ze
jména z Kavkazu a pohoří Elborz, rostliny v četných botanických zahradách a v některých 
původrúch kavkazských a zakavkazských lokalitách, kde byla také sbírána semena ke kulti
vaci. 

K morfologickému rozlišení byla užita metoda popisná a srovnávací - popis diakritických 
znaků, jejich analýza a vzájemné ::;rovnání včetně variační šífo . PHtomnost dominantních a ně
kterých vedlejších alkaloidů byla orientačně zjišťov{ma rychlým te::;tem baren1ých kapko\·ých 
reakcí (Y1XCE:\"T et al. 1976), a podrobněji izolací a identifikací alkaloidů pomocí clirnmalografie 
na tenké vr::;tvč ad;;orbentu. Chromozómové poěty byly vyšetfovány rychlými roztlakovyrni 
metodami z kot'C'nových vrcholků naklíčených semen. l\Iorfologie a veliko:-;t průduchu byla f"tu
dována z oti::;ku re li éfu li:-;tové pokožky do bezbarvého laku. U pylových zrn byla zjišťována 
jejich velikost., po(·et, charakter a. rozložení apertur, eventuálwj zvláštnosti skulpturaco cxmy 
v elektronovém mikroskopu. 

VÝSLEDKY 

N" a základě Yýsledků studií m01fologických, karyologických, fytochcm ic
kých, palynologických a anatomie fo;wvé pokožky byh" provedena taxono
mická revize sekce J.líacrantha Er.KAX melu Papnvr:,r L., která zahrnuje t.ř'i 
druhy - P. bracteatum LINDL., P. p8eudo-orientnle (FEDDE) }IED\\·. a P. 
oriPntale L. ve dvou varietách, P. orie·ntnle L. var. orientale a P. ul'ientrde 
var. paurijoliatimi, TRAUTV. Vyskytují se Y sevcro-zápaclně íránském c.\, kav
kazsko-anatolskérn pro. toru .. Jeclnoznač-ně je mj. eharakterizován drnh P. 
bracleatum s dominantní produkeí thebainu, \r(:etně morfologického rnzlišení 
s vý~namem pru vrnxi. 

l. Morfologie a kritické taxonomické znaly 

J .1. Stonek a listy. Poměrně robustní P. bracterttum dmmhuje 0,6-1,1 m 
výšky, stopky květní jsou +-7(-9) mm silné a 50 - 280 mm dlouhé, štěti
naté. Ze (3- )5-7 ( - 0) lodyžních list.ú, pn.w idelně 11a lodyze rnzmfatěnýeh, 
zasahuje poslední yž.cly <lo horní třetiny stonku. List.y přízemní rúžicc j:sou 
až 0,-±5( - 0,5) m c.lluuhé, s h"píkem obvykle krd.tším pch'11odil11é ČO]Jde, 
lodyžní menší a většinou priscdlé. Segmenty Y poC::tu 7 - 1 J ( - 13) páru, ve 
tvaru a, velikosti jednotné - kopinaté, na okraji pravi<leinl- zubaté. Na vře
tenu jsou vzájemně Hblížcné a, u mhdších listú se p1·eln-.\·v<tjí. Vfška P. pseurlo
-oriP,ntate se pohyLuje v širokém interval 1i o,+- J ,:25 rn. vedle nápa<lnč rolrnst
ních jedinců zahrnuje t.a,ké drnlrnější form5-. Stopky květní '.3-9l - J 3) mm 
f:li lné a 0,1-0,5 m dlouhé. Lodyžní Ji~ty v pol'·tu (:~-)5-7(-9), nejhofrjší 
C:asto vyrůsc;á až v horní tfotině Rtonku. Pi'ízcnmí listy 0,5(-0,6) m tll., 
lodyžní kra,Mí a většinou pl-isedlP. Segmenty v počtu 5 - 1l(-12) p{\,ri'.1, 
YěMinou uestejně velké, ± Hcprnvidclnč na okraji zubaté (ZÍ'. celokrajné), 
oddálené. Výrazná morfologická va.riahílita listú je patrná již v prvním vege
tačnf m období, ve fázi ]jstové růžice. P. oriPnfale var. orientale je 0,3.J a.ž 
O, 75(-0,9) m vys., z toho 2-3 mm silné stopky květní jsou 0,2- 0,6 m dlouhé. 
Stonek nese 3-G lodyfoích li stů, z nichž nejhořejší zasahuje nanejvýš clo 
poloviny stonku (nezřídka vyrůstají 2- :~ nejvyšší listy ± seskupené pohro
madě). PHzemní listy 0,:2-0,4 rn dlouhé. Segmenty většinou nestejně velké, 
± nepravidelně zubaté (zÍ'. celokrajné). Na vfotenu oddálené, v po8tu 
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.) - 9(- 1 l) paru. Rostliny P. orientale var. paucifoliatum jsou jen 0,25 až 
o,.) m vyRoké. ~topky květní 1,5-2,5 mm s ilné a 0,L)-0,3 rn dl. Zkrácený 
.·tonck ncHe 0 - :1 nevelké a př·iscdlé lodyžní li sty, pi'ič-ernž za:-iahují IHtnejvý~ 
do jedné ti"ctiny jeho délky. Maximálně o,:3;) m dl. pi"ízcmní liRt.V nrnjí čepele 
d;;l(•né v 3 - fi párú segmcui1u kopinatého až trojúlwlníkovitého tvnrn . . hou 
11\·stej11(· V1..' lkc\ ± ncpravidel11ě zubaié (zl-. CC'lokrajné) <L oddálené. 

1.:2. Poclkvčtní listeny. V litera.tuh' iradič·nč používaný diagnostický znak 
zpj ména k identifikaci P. brnctent11111, byť s (;ctnými ncpfo~nostm i c.t omyly. 
:X a zkottmaném materiálu jsem rnzlišil následující t)'PY podkvětních fo.;tenú: 

a) li ~iov ité - hl11boc<' děkné , nlrni podobné lodyžním fo;tum, pefonoclílné 
a:/, pc'frnof'e(·né. od 1 O m rn do O. :25 m dl.: - nedělené nebo pcřenolalo(;né až 
pcl-e110klané , kopinaté až. vejtitč kovinaté, l 0- 30 mm clL 

b) knlichoYité - nC'dulcrn\ celokrajné nebo zubaté, s nepraviclelně wba-
1 .. \·m, ŠC'dobílýrn, blanitým l<'mern , na, ::;podní ::;tnině :::!- chlupaté, světle zelené, 
k poupě1 i př'ii. isklé <'L po rozkvětu ± horizontálně odstávající, (.5 -) 1 O až 
;2;) mm cll.; 

c) pfcchodné - morfologicky p:fochodné formy rnC'zi Lrnkteami listovi-
1.ý· mi a kalichovitýrni, l0 - 5U mm dl.; 

d) rniskoYité - těsně přitisklé k poupět. i , clo stl·edu miskovitě prohloubené, 
na. vnějši i:-;traně drnně štět.inM·é , kožuvité, celokrajné se suchomázdř'itým, 
~e<lobílým a míst.\· tUípcným le m em, l 0-35 mm (ll. 

U P. braclPatwn je :~ - 8 poclkvětních listenu charakteru lrnlichovitého, 
pfrchodného a listovitého - nedělené nebo jen mělce dělené. N'cwzájem se 
::;HcehoYit.ě p:fokrývají <t jRou nahloučeny t.č~ně pod květem . Dos<thují 10 až 
:rn(-GO) mm délky, bezprostředně pod květem jsou zpravidla nejmenší kali
thoYité fo;tcny, náslecl ují pÍ'cchoclné až k několika, největším listovit,Ýrn. Za
t'.Íl1ajf usychat. okamžit.0 nebo jen krátce po odkvětu, pí"itom obvykle 1-2 
]istieny vytl'YÚ\Tají déle a pi"ípaclně ještě rostou, avšak dely usychR-jí ještě 
př·ccl dozránírn tobolky. P. pseudo-orientale má poc1květní liste n) rozmanitého 
po«t u , typu i velikosti; ncúídka YH<lk i .chybějí. \ T pot:tu 1-4 se vyskytují 
]i si,cny jednoho nebo různých r,ypú, jsou 1 O- :200( - :250) mm cll., někdy 
vC'lmi podobné locl~-žníni listúm. V pořtn 5(-0) se mohou vyRkytov<tt pouze 
mi~kovitt'- listeny. Po odkvětu 1-:2( - :3) listen~- ještě rosto u a někcly dosa
hují znafoých rozměrl'1 , uRychají souf.asnč s c1ozráv[mím tobolky. U P. orien
tale poc1k.Yět11í listeny nebyly nalezC'ny. 

PřítomnoRt listf'n ť1, zej mé na včtšího pott.u a vd i kost.i, u P. pse1alo-orieutule 
l)ylct a zuE;i.ává. velmi prn,vděpodobně hhwní přitinuu ncspnívného ur(:cní 
tohoto taxonu , <L to jako P. broct('(ltw11. Obc-cnč Y.\·trváYctjí ncúídlrn mohutn é 
podkvěini li steny P. p.sewlo-orientc.de déle a jsou nčhl~ ' velrni n[tpadné. 

1.3. Poupat~ <:t lístky kaliffoi. P. bractmtum má poupatc-1 během vývoje 
v mládí phrná, průměrně 40 mm dl. a 20 mm šir. Jsou válcovitá, pí"i pohledu 
shora ::!-:: trnjhntnná s rovnými stěnami a na vrcholu náhle ukonřcná. ;:,eclo
bílé trichom)' json v~íly přitisklé, silné a tuhé, na bázi rozšH·ené, řídké nebo 
sti"cclně husté - na vrcholu obvyk le hustší. Ve tvant a velikosti i odění jsou 
poupat.a jednotná. Sepaly tuhé a silné, v poětu (2- )3. Poupata P. psei1,do
orientale jsou znač-ně i·ůznorodá, v průměru 45 mm dl. a 25 mm šir., rúzného 
t.vnru a n<t vrcholu okrouhlá . Během vývoje jsou přímá nebo nanejvýš do 
pn1xého úhlu skloněná. Trichomy odstávající nebo poloodstávající, šedé 
a někdy J: narezivělé, drsné a tuhé n ebo poněkud jemněj ší. Sepaly 2-3, 
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tuhé a silné, někdy s hrubě bradavčítým povrchem .. P. orientale se odlišuje 
pfovislými poupaty v mládí během vývoje, jež jsou ováln /i, a irn bázi zúžená , 
odstále a jemně chlupatá. SepaJy 2(-3), měkké a jemPé. P on pata u P. o. 
var. orientale jsou v průměru 25 mm dl. a 18 mm šfr., kcló;to u P . o. ,~ar. 
paitcifolfo,turn menší, asi 20 mm cll. a 15 mm šir. 

1.4. Lístky korunní. Koruny P. bracteatum mají ( 4-- ).í--G pctalú, ( 50- )GU 
až 100 mm dl. a přibližně stejně širokých. Od ost.atnfoh t 1ruhú se odlišuji 
temně červeným zbarvením se stálými pigmenty, které př.i vysychání tmav
nou. Jsou obvejčité, rozšífeně obvejčité, event . k nehtu zúžené~ vnit.ř'ní 
zpravidla užší. Na bázi je výrazná, podlouhlá (delší než širší), čnná skvrna, 
která se sušením nemění; na vnější straně proniká zejména podél hlavních 
žilek. Její délka se pohybuje v rozmezí 20-45 mm, šířka 8-30 mm. Korun>· 
P. pseudo-orientale tvoří 4-6 petalů, (50-)G0-110 mm dl. a 65-150 (až 
170) mm šir„ široce obvejčitého až téměř polokruhovitého tvaru, vnitřní jsou 
obvykle menší. V čerstvém stavu jsou jasně červeno-oranžové s různými od
stíny, sušením zřetelně blednou v pleťově rúžové až hnědorůžové. Na bázi 
(nebo nad bází) mají černou nebo fialovou skvrnu různého tvaru - podlouh
lou, čtvercovou, obdélníkovou nebo polokruhovitou; nezřídka skvrna chybí. 
P. orientale va,r. orientale má koruny tvofoné 4 plátky, ( 40- )50-80 mm dl. 
a (45-)u0-100 mm šir., tvaru obvejčitého, Piroce obvejčitého až oválného. 
V čerstvém st.avu jsou oranžově červené až světle oranžové a sušením blednou 
ve světle hnědorúžové. Svtě červená až karmínová skvrna na bázi múže chy
bět. P. orientale var. pa;,cifoliatum má menší koruny rovněž se 4 peta(y, 
30-50 mm dl. a 20-40 mm šir. J'sou růžově oranžové, růžové až mírně 
nafialovělé, př'i sušení blednou a přecházejí ve světle rúžové až pleťově rú
žové; vždy bez skvrny. bvými okraji se v koruně nepřekrývají nebo jen ne
patrně (± se jenom dotýkají). 

Zbarvení petah\ patř-í k důležitým rozlišovacím znakům, pokud jde o P. 
bracteatum lze jej na základě tmavě červených korunních lístků, v čerstvém 
i suchém stavu , spolehlivě určit. 

1.5. Tobolka a ter('. Tobolka, podobné jako semeník, je u P. bracteatum 
obvejčitá až široce obvejčitá, někdy s ± rovnými stěnamí, takže je pravidelně 
kuželovitě k bázi zúžená. Výška 25-40 mm, šířka 17-32 mm; terč plochý, 
někdy mírně vypuklý a o (12-)14-18(-24) paprscích. P. pseudo-orientale 
má tobolky obvejčjté, často široce obvejčité až kulovité, někdy širší než 
delší a řidčeji úzce a protáhle obvejčité. Také co do velikosti jsou rozmanité , 
22-50 mm dl. a 15 -- 35 mm šir. Terč je nejčastěji plochý, řidčeji kuželuvitě 
vypuklý a velmi zřídka do středu vydutý; ojediněle je užší než tobolka,. 
Počet terčových paprsků se pohybuje v širokém rozmezí (7 - )8-20. U P. 
orientale jsou tobolky v době zralosti obvejčité až podlouhle obvejčité, někdy 
nevýrazně podélně žebrované, s plochým (ojediněle nepatrně vyvýšeným) 
terčem. Tobolky P. o. var. orientale jsou 18-30 mm vys. a 10-20 mm šir. 
s terčem o 9-13 paprscích, kdežto u P. o. var. paucifoliatum jsou drobnější, 
15-22 mm vys. a 8-1 O mm šir., na bázi klínovitě zúžené; terč je tvořen 
7-9(-10) paprsky. 

2. Chromozómové počty 

Jako u většiny druhú rod u Papaver, rovněž u rostlin sekce Ji acrantha je 
základní chromozómové číslo x = 7. Tři druhy sekce jsou j ednoznačné de-
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tC'rminovatelné na zákla.dě somatických počtů chromozómú, přičemž karyo-
1ogické poměry potvrzují zpraconmon klasifikaci 8ekce. 

L' P. bracteal'lim byl proká,zán diploidní pofrt rhrnrnoz6ml'1 2n = 14. 
P . o-rientalr byl shledán jako frtrnplofrlní druh s 2n = :28. V ht.erárnich sděle
ních , kclP se pro t.yto druhy mj. uvádí 2n = 4-:2, byl nesprávně považován 
P. psPudu-or·in1,trtle za I'. bracteatwn nebo P. orienta1e. U drnhu P. pseudo
-UťientalP byl prnkázán hex<tploidní pofot chromozómů 2n = 4~. Lze po
t.vTdit názor (.PoPo\· 1937), že se jedná o allohcxn,ploiclní druh vzniknuvší 
hyb1·idizctd mezi diploidním P. brac!eatu,m a tcliraploidním P. o,-ie1itole, podle 
mého nú.z.orn v pl·írodě. \„C'clle uvedeného euploidniho pott li hyl,\ na lez('l1.\ t.éž 
nncuploidy ~C' somatickým pol-km chrnmozómú :Zn -t:) - -:1:.). 

3. Fyt.ochemie 

\' materiál u byly prokazate Jn t· iclenbfiková11y du111 incrnt ní alkcd r, idy jPcl
not 1 i v.\·ch clr11hů. E.vn.litativní :-;ložení VC'dlcjšíc!t alkaloidu podlé-hú ur t- it.é 
va,rmbilitč; nC'bylo cílem identifikovat všechny v <.·( d c> j8í alkaloid.'·· 

C druhu P. brncteoforn je relativně stálé s]ože11í alkaJoidního siJckha. Vý
razně pl"cvládá theb<:1in. i vedlejších alkaloidu vedle alpinigcninu, kkrý je 
patrné Yždy př'ít.omen, múžc se vyskytovat oripavin a další. Jhw z:--tví the
bainu pran1ěpodobně kolísá jen v poměrn ~ alpiHi gC'ninem. i Ta zákb,rlě osmi 
k\·n ht.at.in1ích analýz, prováděných vždy koncem měsíce od ctubna clo li~to
p<Hlu, lze kunst,at.ovat, že se zde thebain \"yskytuje jako rnnjor alkal(Jicl po 
celé vegf't.ač-ní období, nikoliv jen v clobč květu ja k uvádí KLEE ( l 014). 
Y I'. pseudo-orientale jC' převládajícím alkaloi<km isotlwlrnin. Z m;ta.tních 
a.lJrnloidú b;dy prokázány m·ientaliclin, oripa1.:in a mcca mbrin , .<.,dle dalších 
neidentifikovaných a lkaloich°I: v některých vzorcích byly též zjiHt.7.ny stopy 
thC'bainu. Yzh]oclem k tomn: ž.e slo7ení alkaloidního spektra u tohoto druhu 
zna tně kolísá (avšak vžtly s dominancí isothelHi-Í1rn) nelze vyl ou t it. e _· jst.enci 
chemických ras. Dominallt.ním alkaloidem P. OťlPntolP je oripn. vin, clále b_\·la 
prokázána přítonmm;t isothebninu a v nekterých pi'.·ípadech stopy chcbain u. 
Kr?mě toho obsahuje další neidentifikované a lkaloidy. 

('('t.ná z dosavadních sdělení o složení alkaloidníhu spektra J>. bracteatwn 
a P. oricntale byla nesprávrni, neboť se týkala drulrn P. psewlo orientale. 
Y pl"ipndě isothcbai110vé a t.h(•bainové rasy druhu P. orientale s.I. (HEn \AUER 

l 9UO) je velmi pravděpodobné, že tzv. iwthcbainová rnsa je představována 
clndiern I'. pstudo-orienta.le a tz,~ . thebainová rasa druhem P. brucleaturn. 
Uvedené chemotaxonomické výsledky odpovídají závěrům dalších systema
tických studií. 

4. Pylová zrna 

U vc>?!ikcrého rnakri~Ju byla n· lezena pylová zrna tvaru vocllouhlf' ov áJ
ného. nikolj,- kulovitého jak uváclí GoLDBLATT (1974), rncridiálué- trikol}J<ltní. 
Y žádném pl-ípa.dě nebyl zjištěn typ mnohohrázdý, ki..erý popisuje NA llG UL

LAEYA { I 05D) . .í:á.rnclctné bnízdy. rozdélnjící pylové zrno na ti'i díly, jsou ne
hluboké a tenkou rnem bránou se odlišují od retikulární exiny . Dosahují téměř 
k pólům, na koncích jsou zašpič:atělé, s nerovným a dobře oJli šitelným okra
jem. V jejich morfologii nebyly shledány rozdíly, jichž by Lylo možné taxono
micky využít. Kejvětší pylová zrna, v průměrné velikost.i, má hexap]ojtlní 
P. pse11do-orientale - 27 ,.5-42,3 vrn cll.; zatímco nejmenší diploidní P. brnc-
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teal'ILm - 24,6-28,5 µm dl. U tetraploidního P. orientale dosahují hodnot 
26,2-30,ťi u.m délkv. 

Y ýfdedk,Y; odpovídají klasifikaci sekce a podporuj i závěry ze studia m;tat
níeli znakú. Avšak vzhledem k některým diferencím a zejména částeřnérnu 
př'<:ki-ývání intervalú délky lze velikost pylových zrn použít. jen jako doplt1-
kové hodnocC'nÍ. 

5. Listová pokožka 

Yelikm;t epidermálních bm1 č·k a prúcluchú je největší u děloh. V pořáte~
ních rfo;tových fázích rychle kiesá s pořadím vyt.vál-cní Jist.ů. Nejvýrazněji .i" 
pat.rný pokles délky pn°1clnchú , lderé jsou u děložních listú asi clYakrát clel:ji 
nd u 3. -5. listu. Od tř'etího li stu zůstává délka pn~1duchú více méně kon
stantní. Pro taxonornirké hodnocení jsou nejvhocfoější dělohy. Sledoy:'rním 
c!?lky a tvaru průcluchú, eveI't. pokožkových buněk na spodní straně clĚ'loh , 
lze od li~it. jednotlivé ta.:-..ony druho,ré hodnoty uvnitř sekce, ZC'jména pi·i pú
užití větMlw množství Rrovn{wucího materiálu. Avša,k vzhledem k pfokrývání 
intcrve.Ju hodnot je toto hodnocE'nÍ pouze doplúkové lre znak.čim morfologic
k)·rn, L.nyulogick.':·rn a c1alštnL 

Rozměry cp~df'rmálních buněk (µm) na spodní straně děloh: 

P. lm1ciPatuo1: délka 70-140 (průměr 105,5), šfrka l.J.-3+ (prúměr 2+) . 
poměr cl /š - 4,+; 

P. orientule: délka 85-170 (prúměr 127:5), šířk8, 22-37 (pn°rn1ěr :2D,6), 
pomčr d /š - -J.,3; 

P. psev.do-OJ frntnle: Mlka 70-170 (p1 ůrnér 1 20), šíl·ka 28-42 ( pn°nnč·r 3.'i). 
poměr d / ~ - 3,4. 

Délka (~nn) a tv<:ir průduchů děloh a 3. -5. listu: 

P. lmltfeatum - - dělohy: 37-70 (prúměr 60,5), t.éměř' krubovitl>, :3. -· J. 
fo;t: 20-3+ (prtrn1ěr 29); 

P. orÍf'1lfolP - dělohy: 5G- · 90 (prúměr 72,4- ), podlouhle oválnf., :~. - r>. 
lis0: 25-39 (prl'1mér 32::'5); 

P. pse'urlo-crientale - dělohy: 47-79 (průměr ťi8,7), kn1 hoviLě onílnr, 
3. - !)_ liRt: 22-48 (průměr 3-±,1). 

KLASH'Jl\,\CE SEKOE MACRANTHA ELKAN RODU PAPAl'ER L. 

Popo'l'Pr L. :sfct. J.lfacrantha ELKAN Tent. Monog. Papa v.: 1:3, 1830. 

:-;yn.: Pop((ver L. a. 0.rytona BERNH. Linnaea 8 : 463, 1833. - Calomeron i'iPACH Hi:;t.. ~at. 
Vég<-t. / : n, 1 s:rn. 

1. Papaver &raclPaliun LrnDL. Coll. Bot., tab. 23, 1821. 

'yn.: Calomecon bracteotum (LINDL.) SPACH Hist. Nat. Végét. 7 : 9, 1839. - P. pulcherrimum 
FisH. ex tlTť,L ' n . .l\'om. ecl. 2., 1: 266, 1840. - P. orientale var. bracteatum (Lr~DL.) J.;EI>EB. Fl. 
Ros. l : fll. 1 84~. 

~- Pl1prn:er pse u do orientnle (FEDDE) l\hmv. Izv. Kavka~. l\Iuz. 11 : 20+, ID l . 

Flyn.: I'. intermedivrn DC. Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneva 7: :30J, 1836, non P. inter
medium BECKER Fl. Frankf. 1 : 386, 1828. - P. bracteatvm var. pseurlo-orientale FEDDE in 
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E::--OLEl~ Pflnnzl'nr. 4/104: 365, 1909. - P. lasiothrix FEnl>E in ENGLER Pflanzenr. 4/104: :366, 
l!J09. - P. orie.nt11le var. intermediiun (DC. ) G1wssnEnr Fl. Cauc . 4 : 94, 1950. I'. orientale 
\·ar . l11siothr i.1· (F'EDDE) GROSS(:E.nr FI. C'auc. -1 : 94, l 950. 

:l . P(lplll'Pr orienlo[p L. Sp. Pl. <'<l. l : :)08. 1753. 

Syn .: P. grun1/iflorum V oE ,<'H :\IPtlt.: :.!4 7. 17D-1 . - P. spectabile SALfSB. Prod. : 377, 1796. -
('lflomecon orienlrtle (L.) t-lPACI[ .Hist. Nat. Yégé t. 7: !), rn:rn. 

I'apwN'r orientale L. Sp. Pl. <.'d. l : 30~. 17;'>3 va,r. oťie·ntnlť. 

Syn.: I'. or-ientalr. var. t.1111icrr TRAl T V. A.cta l.:iorti ~drop . :? : 495. 1 8 7 :~. - I'. orient11le var. 
normole O. KTZE "\cta Horti J><'lrop . IO: 158, JH87. P . oril'n/nlc var. typirum G H.OSSGEJ M Fl. 
Canc. 4: !l-1-. JH:rn. 

l'"po n !' ori111/f/l f L. v nr. p(/uržfoliat11m T1{A"C°T\ ' . ... \cta Hort.i Pet.rop. + 3-lG, 
1 ~/(). 

Syn.: i '. orientu le var. /J1tr1•1flom B u:;cH FI. ( 'au c. ('ťlt. :l /4: -11, 190,'5. - P. paucijolútlum 
(T1uuTv.) l·'E 1>DE in E.'\uLJm Pfla11zP11r. 4/ 10..t : :WG, I HU!). - I'. d:eulu1rnicum :'ITEnw. Acta 
Horti Titl. 18: l.'5, l!Jl5. 

LT H.ČO\' .-\C' ( KLÍČ 

la. Li s tu\·é úkrojky n~ t varu a veliko,.,t i jednot tt!•. sh lí7.cn é a praviclelnó na okraji zubaté; 
poupata phtiskl0 štět i11atú ; pPtaly tmavč Í-l ' l 'V<'JH~ ,.,p st<ílými pignwnty (při su~ťnÍ tmavnou) 
a s č·P r1HH1 , p od lo11hiou sk\Tnou 11a bázi. :-;(Jm at1cký p11{·d C'hromozórnu - :?11 = 14. Do
minant ní alkaloid - tliC'bnin. :\l e ridi:tlní n ' liko ,.;t, py luvýc lr zrn :2..t .6 - :?8,5 µrn. T!,měř kruho-
vit é pruducliy na spodní st ranč d t' loli :n - 70 µ m dl. ......... .............. P. bracteatum 

lb. Li ston'l úkroj ky ± nPst<'jn<"' v Pl[.J ·. v e tvaru nejedno! 11 {'. oddálené a ± n epravidelně na 
okraji zuhat{· (:t.i· . C(' ll>krajrH''); pou1 'n.ta od::;Utlc• n ť bo puloodstále štčLinatú; p ctaly oranžově 
i·<' n ·C' n {·. urnn~~o \·{'. ruŽO\'{' až nafi<.tl\)\·č l é :; rn'-.;t:t1ýrn1 pig1nenty (př'i ;;ušení blednou), na bázi 
s1• sk \ 1·11ou iwbo lwz skn·11y .. ... ... . . ... .. . .. ...... . ............................ 2 

:!a. :-itupky k\'i'.'tni :3 H( - 1 :~) rnrn s iltH; (pod k\-.\ tom); mladá poupata pi'·ímá n0bo nanejvýš 
prnv(\ú lil< • "kloni'.·rní a a,..;i -t:l , :?7 m11i \ 'l'l kú; květ)' s braktC'ami 11C'bo bez braktPÍ; pctaly 
s t<'mnl'· fialoYou n !'ho č·<' r · nuu ,.,kYr11011 u bú1.t'. ktNá mu7\' chybčt; ty(·inky::; temně fialovými 
n'l. č·c'rn.\· 111 i pra;,níky: tobolky :.!::.! 50 mm dl. a I fi :!-1 trnu s ir . t-lomatický počet cltrorno
:.-,ó rn11 ::.!n =- -!::.!. Domi11antní alkttloid - rsot lwl >ct in. :\Teridiální v oliko::;t, pylových zrn 
:.!7„i -!::.!.:~ µm. l\:rul1ovitč oválué pn:duchy ria '-'poclní stran ě děloh 47 - 79 µm dl. ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. pseudo-orientale 

:!b. :-; ("Pky kv\'f ní l .fl :~ mm ,.;ilnc' (pod kYť'l<'m); rnl itdú pc1up<tt a p l·c vi -; Já, a asi 25 X 15 mm velká; 
k\ť' I.\ ' lwz brakt<-í: 1w t a l_v lwz ,..;k\'l'll,\' 110ho s i-ervc·11011 ::;k \·r11ou na bázi; tyčinky lu -26 mm 
dl. " lrn t'd )°rni , ř'icli'·t'j1 -;\{·tli' Aulo\·)·mi ll l'bo /.lutými praš11íky; tobolka 15 - 28 mm dl. 
a K :.!IJ 111111 š irokú. :-.ornm 1C'k,\· poč-d c hro11 11nóm u :?n ~8. Dominantní alkaloid -
oripav11i. :\ll'ridiál11 í veliko,.;t p)·ln \·ýf' !t z rn ~u,:.? - :rn.o [1.tn. l'odloulil c oválné pťúclnc hy na 
sp(Jd11í st ran (• děloh ;) (i 00 µ. rn dl. ... . .. ....... ..... . . .................. ..... ... . . 3 

:3::>. Listov{· t.'tl ~ l'ojk~· \. počtu fi 9( - 11 ) pá rn; locl)'Í.níclt l1 ::;tu :~ - 6. z nich ž posl<'dní zasaliu.io 
na1wjYý.:i clo polov iny stonku; b ·l'·tní stopky O,:! O.() rn cil.; p Ptal)· (-IO )30 - 80 mm cil. 
a (4.'í - )60 - 100 rnm 'íir .. oťanžov(' c'·Nvf'1ié· a.ž ,.; v ě tll' ora117.ové a,.; ph' krývajicí mi sť okraji 
v korurn\ ti ěkdy na bi-1.zi s kannínovl'• (·crvc nou ,.;k\Tnou; tol)()lka 18 - :lO mm dl. a. JO - :?O mm 
šir., l0rl· " 9 - 1:3 paprsk:v ..... . . . ....... . .................. . I'. 01·ir>1rtale var. orie-ntale 

:1b. Li . ..;toú· úkrojky v počtu :1 - G p cí.ru; (0-)1-:~ lody/.ní l i::;ty za::;almji rrnnnjvý:'.3 do tfot iny 
st.onkn; kvt' tní s topky 0,1!1 - 0,:3 m dl.; p<'taly :30 - f>O mm dl. a 20 - 40 mm :'.3 ir., nlž.ově 
oranŽO\'(\ ru zn \ ·<·· n7. nafialovč l<\ \ 'žcly bťz sk Yrny. jl'j1<'h okraje' sP v koruně n opi"ckrýntji 
iv 'bo j.~ 11 rn'patrnč ( :i: s<' j0n dotýkají) ; tobolka 13 ::.!:? mm dl. a 8-10 mrn šir., 1<' rt: :-;e 
7 - 9( - ] (1) papr::'ky ... . ..... .. . . ........... . .......... I'. orientale va.r . paitc1foliatum 

Sl: :\ 1 l\I ..\ H. Y 

lJsing con\·putional nncl mocl c rn rnet 1iods , ilH' taxonomy of t IH~ P11pflver L. section J!ocranth a 
ELKAN witli C' tnplrn::;i s on tlw spC'cie;; I'. brncteal·um, prnducing the clominant alkaloid thebain, 
Ita,.; bocn olaborat('d . 
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Based on morphological, cytological, phytochemical, palynological studies and studies of the 
propertie::; of leaf epidermis . five taxa, threo of them of sp ecific value - Papaver bracteatum 
LINDL., Papaver pseudo-orient(tle {FEDDE) MEDW. ancl Papaver orienta.le L. - and two varieties 
- Pa,paver orientule var. Orientale and Papaver orientale var. paucifol'iatiim T.RAUTV. - each 
with cl etailerl characteristics have been distinguished within this section. A key for identificat,ion 
including commonly available morphological and special differentiating foatures is presented. 

The species of the section diffcr frorn each other rnorphologically, in their chromosome nurnbers 
ancl alka loicl composition. Supplernentary characteristics are the pollen grain si ze, the size o f 
the ep idermal leaf cells, the storna length and shape with regard to the overlapping value inter
vals of different species. Varieties P. orientale var. orientale ancl P. orientale var. paucifoliatum 
differ only by certain morphological properties . 

P. bracteatum, a significant species for the intended practical and social application, "-h o~e 
correct identification is nccessary for the evaluation of the initial material for the cultivation 
of the so-called thebain poppy, is unequivocally characterized rnorphologically (dark red petals 
with st.able pigrnents, cylindrical buds etc.), chemotaxonomically (production of thebain as 
dorninating alkaloid), and cytotaxonomically (diploid with 2n = 14). 
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