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ním ÚZ<'lllÍ J. llchnnillu cnn11ir1·118 HťSElt ;.11d l'"l<1t<·d ...;p<'cÍPs in tli<' Cnrpatliians ;111d 
adja('<'nt t<'rrit lll'ics. J. Pn·sli;t. l'rnlin , ,)/ : !) :lil. 

Alcl11mill11 co1111ivens Bt sf:J: <lllcl closcl>- l't'lntt·d ...;pc·<· i1 •,., \\('l'C' ,.,,, Í::il'd iu tlll' (';up<1tl1ians 
({'zp('Jio,.,10,·Hkia, Pola11d. L~SSft and l{rn11 :1ni;i) ;tnd in tlil' ('.-trnr·cl 1 p1dliian ar<';t 
of' {'z(w li o:;lont kia; :5 specics and !) \·ari<'lil',; Ji,1,1' IH'l'll l'l'ťogn i z<'d of' wl1i<·ii ~ .„pc(' i<'s 
ancl + \·ari1•tin"5 are dl',;ťrihPd as rH •w .. I . s 11 f)('o1111in1 1s J'.\ \VL. and A. i/ufichnt.J11111 l'i,o
CEK "P· Jll)\'<l lia\'C hec n sl'p<tl'H1Pd from • ..J . ('(i///IÍ/'( ,1s, Hll<I _-1., ('Ul'C011tir·11 l'LO< EK "P· nu\·a 
f'l'o1n. ! . ll'ic/11irae (Ih--mH) f'TEF,\ ' '°'"'· A. s1 tli1'01111ir' ns ::;p li ts tti ;1( l<oa-.;t ;) Joea l \ ·nriants 
(l<wa l populations, topod•'lll''") that an' tn•n1Prl as , ·aril't iPs. Two y;11idiPs of :;i1nilnr 
typP nr·p r cr·ogn ized in A. cloli<'hr; tom11, whil<' .-1.. r'u1111i1·e11s s. s. <.tppP<ll'S to lH' llnifor1n 
ill i1 s n•sti'ictf'd Carpathian rungP (thc B('lianske Tatry }fts.) . D ot m1tp:-; sho\\· tlw 
raugc,.; o(' .-1. s11bco1111i1'1 ns \ '<\ l'. s11hco1111i1·l'11s, . 1. s. \ 'ill'. Lrn1r; it11IJ11 PLOf' Ji:K, A. r'o11-

11iN11 s ·'· :-;„ <11H l. l. l/(/lficl( :-l A:--r. l'X .J l z. Qu11nt1t;1 t i\ ,, datu conf'Prning some ycgctatÍYC' 
clwrnl'l<'1:; of dingnosti(' nll111' nn' pn':-;l'n t<'<l and tlwir s ignifi('nnr·<' j,; disťu,.;sC'd in 
hricf. 

S (l r/ }{J'IÍlot"skvu oborou 29, 170 OU l'mh11 7, ('-;n/ir,slur1d·il(. 

A. t:·vo u 

Druhy z pi"íbuzenstva Alcheniilla con?iivens BusER jsem revidoval na území 
Karpat a na mimokarpatském území CSSR. Použil jsem materiál z herbá:l·ú 
(seznam Yiz PLOCEK 1978) , vlastní sběry z cest po Slovensku a Rumunsku, 
studo\Tal jsem též druhy v kultuře (Prúhonice). Uvažované rostliny se je d 
jako dosti pl'irozeně ohraničená skupina, uvnitř však velmi mnohotvárná 
(WALTERS et PAWLOWSKI 1968 : GO). Patří do sect. Alchemilla ser. Subglabrae 
PA WL. SeYcrští auto:i:"i obvykle používali název 'Thc acutidens group' (LuNDH
ALMES'fRAND 1958 aj.). Této skupině nebyla dosud na vymezeném územi 
věnována pozornost, nebo nanejvýš jen okrajově a v širších somrjslostcch 
systematiky celého rodu (PAWLOWSKI 1955 aj.; RoTHMALER 1962 aj.; HADAČ 
1958 ; FROHNER 1972 aj.; BELDIE 1977 ; etc .). 

Otázku rozlišovacích znaků v scct. Alchemilla slecloval FROHNER (FROHNER 
et PoLATSCHEK 1978). Zjistil, že v uvedené skupině (podle mého odhadu za
hrnuje ca 350 druhú) lze rozlišit přes 230 různých systematických znakú. V sou
časné práci (viz též PLOCEK 1976) pojem taxonomické diference (mezi druhy 
aj.) pÍ'Írovnávám spíše k empirickému v jemu, jehož „znaky" splývají. Slovní 
(a číselné) vyjádření zachyceného celkového rozlišení je nesnadné. Příslušné 
dílčí rozlišující vlastnosti jsou sice početné, ale jemné a obtížně slovy postiži
telné (též i nesnadno měřitelné). Většinou se v nich obráží souběh proměnli
vosti více dílčích znakú. Mimoto u ně~erých znaků dosud panují určité 
terminologické nejasnosti. V souhrnu se mť1že říci, že popisy a zvláště klíče 
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v sect. Alcliemilla budou asi dely zachycontt pHrodní taxonomi ckou realitu 
nedokonale. A to přesto, že druhy r. ,--1.lchemilln json ,. přírodě mezi sebou 
velmi ostře ohraničené a dosti ,.:\Tazn& jsou clokoncP i Yariety (zpra Yicll<t 
pfodst.aYují místní populace. zeměpisně vikarizující) . Pro spolchlin~ určení 
druhú l '. Alche111,illa nelze asi sestaYit ~údný pi"chleclný a prnktický klíč. 
K mčení se spíše použfrá sroYnání R herbál'oYými položkami. s ži,·ými rostli
nami nebo s věrohodnými popiR)'. Pi"itorn se proYěř'njí , -šeehny hlan1í okrnh,\· 
systema,ticky Yýznamných vl<1,stností. l\íczi ně p<Li.i"í pcffaha oděni C'clé rost
liny. frar úkrojkú přízemních listl1 (lalok.\·, zuLy Jalokú). z\'lnění a povrch 
dospělý<'h listú. zbarrnní rostlin)· ( oclRtÍl\\' zeleně. přítornnm;t Z.e1Teného 
vyLanení), zpúsob rozYěhení: stonku resp. k\·ětcnstd. utnl.ření stipulií, 
zpúsob seskupení květú do vijann. Yijani'1 clo klu bífrk. klu híček clo H(·holíkú 
a ncholíkú do celého kTětenshi , t\-ar kTětu (poměrná velikost n, t nir češu le. 
K uštú a uštú kalíšku) . aj. 

K některým použitým tcrmínfon připojuji tyto poznámky. Y okruhu ~ 1 . 
conni·i·cns se rúznoh·úrné laloky (př'ízcmnkh listů ) posuzují podle indexu 
L 0/L3 (obr. 8). Větší hodnoty, , . rozmezí l ,4- 1.8 jsou u A . tonnfrens s. s. 
a A. boltica, menší hodnoty (l.3 - l .(j) ,·ykazujc ,·ětšinou A. subconnivens. 
Pokud jde o ruznotvárné zub.'·· liší se (po obvodu laloku) Yelikostí, případně 
souměrností. nebo Yůbec- t\·arern. Pro A. co w1 ivcn8 agg. jsou pi"íz1rn<'.·né 
± stejnotnírné zuby htloků. ZuLy stěsnané se Y.nnačují scvfonými rnezi
zubovýrni zářezy. Rozlišují se pojmy trojboký. trojúhelníkoYitý a pilm·itý. 
Kopinaté ušty kalíšku se yyznačují clélkoYým indexem ca 2 - 3. pro \'ej{'.i
té je index ca 1,4 -1.7 (poměr délka/šířka). ~limostřcdný (excentril·ký) list 
(někdy se takto označuje řapík) je vpfodn před nasedáním řapíku mnohem 
výrazněji Yy\rinutý než yzadu Z<t nasedáním. (Termín Y r. AlchnniLlo zarncll 
p<:ttrně BusER.) ,.Záfoz mezi hiloky ' · se rnzlišuje tehd.'·· když zaclní okrnj 
nejdolejšího zubu je dozadu protažen}· a je zřetelně delší než zaclní okr<~j boč
ních zu bú laloku . 

Termín stipulium použil v seet. Alclwniillo nej<lřfre asi Bc-s1rn, \' J'. 1893 , 
později ostatní monografové rodu. Btipulia ,·znikla potlačením lodyžních 
listú pH jejich srústu s palisty. Obvykle phpomínají lupenité límc<::ky. Někdy 
zůstává rndiment listu jako tzY. koncový úkrojek stipulia, v okruhu A. con
niuens však tento YýYin nebývá úetelný. 8tipulia (pn·ního a Yyšších :i\idú) 
lze většinou chápat jako zákroYy pocl rameny vrcholíku neseném každou jed
notliYou ,·ětévkou květenstd. Ramena ncholíku mají ptffodně svúj pod
píhný Jist s palisty, podle ,.ý,·in11 těchto ramPn (z,rlnMř hlarního , tj . nej
delšího. nejsilnějšího) se pak řídí obr)'S a členitost poclpúrného stipulia. Ve 
ncholideh A . connivens s. s . (Belianske Tatry) a A. si1bconnivens napočítáme 
obYykle 4--6 stipulií (včetně stipulia pn·ého :i"ádu) , zatímco u A. dolichotoma 
a A. baltiw až 7-8(15). Rozlišuje se hlavní věteY vrcholíku (tj. hlavní 
rameno prvního řádu a všechna ramena v jeho pokračoYání). Hbwní stipu
lia této věfre jsou u A. connivens agg. vyvinutá do (2)3-4(6). řádu, vyšší 
počet (Yý,·in stipulií až do 4-. -6. řádu) je někdy např. u A. baltirn. Rovněž 
rychlost zmenšování stipulií v naznačené řadě má někdy taxonomickou 
hodrtotu. Projevuje se např. u indexu 81/82, což je poměr šířky stipulia 
prvého fadu a stipulia druhého řádu (hlavního). Nejmenší 81/82 jsem pozo
roval u A. baltica, v rozmezí ca 1,1-1,8(2,l). nejvyšší hodnot.v u A. wichurae 
a A. subconnivens var. subconnivhs. a to ca 1,5-2,5(3 :2). Příklady stipulií 
prvého řádu jsou na obr. 4. 
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\Hl'. s11hl'o1111i1·c11s (láí;l.k~). i"Íf!. J. -.l11H\lll:.! tli(' krnl\111 ( '11r patli1:111 distribution uf.I. c111111irc11s 

S>. (dOt>'), and O IH' Jl<ll'I of I li(• l'1ld1•Jl\lt' ťil11,.!P nf . I. ·"ifJCť/1!11il'I 118 \ <li'. SllÚ<'OllllÍl'l'li.'I (('l'O,.,sť'H). 

Poznámka: Y :seznamu studoYanýth doklndú pi'"ipojuji u sloY nských za
l-a.zení do fytogcogrctfic·kýeh C'Elkn (t-íHla. Y z~t\·orce) podle L1'u'rÁKOVA ~lenění 
pro Flóru f:)lo,ren kn,. O bnízky jsem kr . lil sám. Děkuji zejména dr. J. So
JÁKOYI, CSc., za poskytnutí jeho karpatských kolekeí r. Alchemilla ke 
stndiu. 

B. Konspekt okruhu Alchemilla rmrnirPnc Ye Ypnezeném území, některé 
i;;kupinové znak5T, postttn'nÍ , . i:;c1-. Subglaurae 
L. A. corinivens BusEn 1 L'94 .. s. 
2. A. ilbcon1zivens PA \\·LowSKI J 953 

a.) ntr. subconnive11.-
b) Yar. longituba PLOCEK 1983 
c.:) Yar. cryptica PLO<.. EK. , ·ar. noYa 
d) var. ifnosphaenos PLOCEK. ntr. noni, 
c) Yar. mansueta PLOC'EK. 'ar. noYa 

3. A. doliclwtoma PLOC'EK. sp. noni 
a) Yar. dolfrhoto1110 
b) Yar. sinaiae PLOCEK. var. no,·a 

4 . A. corcontica PLOCEK. sp. noYa 
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5. A. baltica SAMUELSSON ex .JrzEPCZUK J f)-t-0 
a) var. baltica 
b) var . occidentalis PLOCEK, var. nova 

Rostliny vlhčích stanovišť, štíhlé, útlé, jemné, spíše tma Yěji zelené. List.v 
častěji jen nevýrazně (rozložitelně) zvlněné, <:tiž i plorhé nebo miskovité, 
s typirkou zubatm'ti lalokú (nejvýntznější znak okrnhu): zuby \·ětšinon 
jemné a stejnot,TR.rné, k 1-mbě stěs1rnné, vyrovnaně dlouhé a s naclprúrněrným 
délkovým indexem, pozvolna k i:ffému vrcholu se zužující nebo úzce troj
úhelníkoúté, ostře špib-ité, stejnoměrně kupředu z<:tikhrnné (sro\T. Tab. l V 
- VJJ ). Zářezy mezi laloky zpra\ idJa zřetelně vyvinuté (někdy skryté - zfl,
hybech, častěji otevřené a klínovité nebo y-typu, př'ípaclně seyi'·cné a pn,k 
čárko\·i.té). Všechny fapíky v růžici chlupn,té, JodyJrn do 1/5- 3/-± chlupatá, 
chlupy př'itisklé , nebo slabě (\Tzácněji i úetelně) odstálé. Yět\·oní stonku 
cha,rakteristické: ostré úhly věté,·ek s lodyhou a mezi r11rneny 'rcholílrn; 
dovnitř prohnuté, štíhlé, protáhlé ělánky; hlan1í ramena hlaYní věhc 
vrcholíku postavena téměř souběžně s lodyhou; vedlejší rnrnena \ reholíku 
většinou mírně potlc.ičená. K větenst\TÍ ± úzké, nerozkla,dité. P<:tilisty horních 
lodyžních listů a stipulia dosti náp11clné, nadpnl.rněrně ,-elké, na, okraji ± 
jednoduše (nebo dvojitě v názrnic·íc-h) sti"íha,ně dělené irn ostře špibtté úluoj
ky, pozvolna se zužující nebo i trojúhelníkO\·ité. Rtipulia (prYního h1du) nn
nejvýš do 1/3 - 2/3 dělená , + soustfoclnú,. nedělená část dob:fo patrná. Klu
bíčka květů (pokud vůbec nazmtčena) vo}ná, svazečkovitá. Stopky květů ± 
prodloužené, štíhlé, vzpřímeně odstálé-. Cešule na bázi ± pozYolna ke stop
ce stažená) někdy i zřetelně prndlouLená . K<:ilišní ušty delší než široké (o 
5 -20 %), nesrdčité, špifaté. Ušty kalíšku úzké, kopinaté, ± špičaté, z.fo
telně užší než K ušty, obojí + npřímeně odstálé. VrehoJ plodu minej,Týš 
jen slabě vyčnfrá z češule. 

V Karpatech skupina zaujímá Yelmi samostatné postarnní v ::;er. Sub
glabrae. V její blízkosti se vyskytují A. kulczynskii PA -Y\'L. a A. wallischii 
PAWL. (Západní Karpaty), A. czyicczynensis PAWL. a A. ovina PLOCEK ined. 
(Východní Karpaty), A. wrta PLOCEK ]ned. (.Jižní Karpaty) , jsou to však ve 
skutečnosti druhy j ednoznačně Ofl skupiny oddělené. Vykliňující conni
ventní znaky vykazují v Západnfrh Karpatech A. mirrosphunica FROHNER 
a A. aspera PLOCEK, pfípadně i jiné clrnhy, jež směřují od A. connivens agg. 
k A. straminea Bus1m. V severní Evropě skupinu zastupuje původní A. uJi
churae a zanesená A. baltica (viz JuzEPCZUK 1961) , řetěz přidružených 
druhú (typický pro Karpaty) chybí, s výjimkou snad A. oxyodonta (Bus1m) 
C. G. WEST. a A. niurbeckiana BusER. i::Situace v Alpách je málo p:fohlcdná,· 
kromě široce rozšířené A. connive11s s. s. se tam vyKkytujc mj . A. acutidens 
BusER, jejíž zahrnutí do okruhu zatím nemohu potvrdit pro nedostatek ma
teriálu. Mezi alpské druhy z okolí .d. connivens patří mj. A. lineata Brs ER. 
Poměry na Balkánském poloostrově jsou vcelku nejasné. V Turerku i na 
Kavkaze , jak uvádí WALTERS ( l 972 : 93), jsou rostliny velice pHbuzné 
s evropskými ,Acutidentes', ale zda je možné pojem zde diskutované skupiny 
rozšíř'it i na ně, mi není známo. 

C. Klíč k určení'drnhú 

1. Úkrojky stipulií výrazně prodloužé; nedělená část stipulia nrnlá; stipu
lia (v herbáři) poněkud do šířky protažená (okrouhle oválná, až eliptická); 
listy někdy s nízkými a širokými , stlačenými laloky . . . . . . . . . . . . . . 2 
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1. Úkrojky stipulií ± trojúhelníko\'ité , kratší; nedělená část stipulia širší; 
~tipulia (\r herbáři) ± okrouhlejší; listy se zfotelněji vyčnělými laloky 3 

2. Cešule (slabě) prnclloužená. dosti z fotel ně delší než K ušty ; ušty kalíšku 
slabě '7'-inuté ......................... A. v 11:clrnrae (v území chybí) 

2. Češu le krc1tkú,. číško,-itě zrnnko\-itá , o málo delší než K ušty; ušty ka-
líšku lépe vyvinuté ......... 4. A. corcontica (Krkonoše, velmi vzácně) 

3. I\3' hlan1í věki ncholíků stipulia a,ž do .J.. -6. řádu vyvinutá. pozvolna 
se zmenšující; ramena \Tcholíkú \ · ětHinou dosti Yzpř'ímená; svazcf>ky 
k\-ětů poněkud stažené k límeHrnm stipullí; listy spíše ploché (misko
,-ité) a mělce l<.1lo(-naté ; laloky vět8i nou zaokrouhlené, mělce zubaté; ba,
zá1ní výkrojek u nasedání řapíku s oddálenými okraji, podkovovitý 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ~-1. ba.ltica 

3. :i\a, hlaYnÍ \'ěhi neholíku stipulia clo 3. - 4. ř'áclu vydnuUt, obvykle 
rychleji se zmenšující; hlavní ramena, nejsou zkrácená, ani pi"íliš vzpří
mená; :-5Y<1Zečky kxětu \' )'Tazněji nestažené k límečkům stipulií; listy 
více z dněné, mělce až hluboce laločnaté; ];doky aspoú některých listů 
?= trojúheh;íl~o;it~ skosené,:" h!?;'.hěji zubatým okrajem; bazální ,-ýkro
Jek u nasedmu rap1ku -::_ se\Tene.Jsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 . Listy temně zelené, hluboce laločmité, aNpoú vnitřní na líci silně chlupaté 
(,~ýrazný okrajm-ý lem, link>' na záhybech. někdy i chlupy na celém 
povrchu); laloky silně rnznot\-árné: fa píky a lodyha častěji s výrazně 
odstálými chlupy: k\·ětensh-í poněkud rozestále větvité; květ.Y dosti 
oteáené, ' re ,~olných sblíž.ených až slitých, mnohob-ětých snizečcích 
(klubíčkách) ; ušty kalíšku clobfo V_\Tinuté; češnle krátká ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . l. A. connivens (Belianske Tatry) 

4. Listy temně nebo světleji ze!ené, R modrozeleným nádechem nebo bez něj, 
mělčeji až i (zřídka) hluboce hločnaté, mi Jfoi lysé nebo jen slabě chlupaté 
(úzký lem 'T okraji, nezřetelné link~- na, záhybech); laloky stejnotvárnější; 
řapíky a lodyha s přitisklýrni nebo slabě o<l~tálými chlupy; květenství 
vzp_Hmeněji věh-ité; In-ěty méně výrazně otevfoné, spíše ,- chudších , ne
pravidelně od sebe oddálených sntzečcích; ušty kalíšku obvykle slaběji 
vyy-inuté; fošule ± prodloužená (řidčeji kl'Mká) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Zářezy mezi laloky poměrně krátké a sovÍ'ené, mezi zuby laloků poměrně 
otevfoné; 5. postranní bloky po každé straně koncového laloku 6-10-zubé 
(včetně všech zubú 'r bazálním chobotu); první zuby v bcizálním chobotu 
pozvolna se zvětšující a více nazpět odstálé; květenshí většinou s chudší-
mi In·ětními S\razečky ........... 2. A. subconn'ivens (Západní Karpaty) 

5. Zářezy mezi laloky delší, srvřonf> noho a~ i klínovitě otev:foné, zářezy mezi 
zuby laloků poměrně sevfonó; 5. postranní laloky 7 -1 l-zubé; prn1í zuby 
v bazálním chobotu náhle se zvětšující n více nazpět odstálé; květenství 
většinou s boh atšími, objemnějšími kv0tními svazečky ..... . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A. dol-iclwtoma (Východní a Ji~ní Karpaty) 

D. Druhy a variety - popis, ekologie, rozšíření 

1. Alchemilla connivens BusER, Bull. l:lcrb. Hoiss. 2: 107 (1894) , s. s. Syn.: 
A. 1nontana (F. W. SCHMIDT) BesER in DbRFLER. Herb. norm. 3627 ( t898). 

Temně zelené rostliny, útlé; řapíky většinou nafiailovělé, palisty na bázi 
obvykle červené. Listy hluboce laločnaté (do 28-38 o/o). Laloky ± různo
tvárné, parab,olické, trojboce parabolické nebo i polovejčité, obvykle silně 
rozmtálc vyčnělé. Oclění na líci listů výrnzné, v okraji až stříbrolesklé, chlupy 
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Obr. 2. - A. subco1111ive118 nu. subco1111ivcns, hlavní t«1:-;t enderni('k{>ho areálu. - Fig. ~. ~Inin 
part of the endemie rangc of A. subNJJ111il'ens n1ť. subco1111ire11s . 

někdy i téměř po celém povrchu líce. Řapík poněkud mimostředný. Bctzální 
výkrojek u nasedání řapíku úzce sevřený a pak náhle lomeně rozevřený. 
Chlupy na lodyze (do 20 -55 %) a řapících většinou volně přitisklé nebo 
poodstálé, někdy až i zřetelně odstálé (tehdy s odklonem 30-8Q0

). Květen
ství s rozvolněnými, sblíženými svazečky, dosti mnohokvěté. Ukrojky sti
pulií většinou trojúhelníkovité a stejnotvárné, od sebe roze~tálé. Stopky 
květů a vřetena vijanů dosti rozestálé. K věty široce otevřené. Cešule krútká, 
číškovitě zvonkovitá, sotva delší než prodloužené, ± trojúhelníko\'·ité Kušty. 
Ušty kalíšku dobře vyvinuté, úzce kopinatě trojboké. Vrchol nažky někdy 
zřetelně vyniklý z češule . (Tab. V : 5, o.) 
Ekologie: subalpinské ni,-.v a vlhké drno\Té louky, na váponco\ýc·h horninú.ch. 
Vystupuje i do alpinského stupně, \-ýškové maximum , - Karpatcrh ca, 
2100 m. 
Rozšíření (obr. J): Západní Karpaty: Belianské Tatry, dosti hojnč. ~\limo to 
vzácně na žule Ye Vysokých Tatrách, a.le zfojmě jde jen o c1ruhoi ll Ú. na.le 
zistě (,- blizkosti turistických stezek) . 
Poznámka. CelkoYé rozšíření zasahuje podle RoTH}IALERA (RoTH.:\IALER 1962) 
od Pyrenejí přes Alpy, Apeniny, Karpaty až na Balkánský poloostroY. Bul
harská naleziště jsou v pohoří Rjla a Západní Rhodopy (AsENOV 1973) . 
Otázkou ovšem je, zda v okrajových oblastech areálu se Yžcly jednú, o pra,-ou 
A. connivens. Tat.ranskou populaci jsem porovnával s položkami z centra, 
areálu , tj . . ze západních a jižních Alp a z pohoří ,Jura (Flora Friburgensis -
PR, PRC, BRA, BRNM; Flora Jurana - PR; Flora Tirolensis - PR). 
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Z jist] I jsem. že některé a,lpské dok lacly se liší hl o u Lěji hliločnnJými listy, 
jejichž lalok.v jsou pak až jazyko\'itě vějčit é, jiné doklady z ~\lp \'Šclik t<:liko
Youto odeh.v lku nevykazují cli mimo to je tu shod<li Y o-;ta,tníC'h znacích (odění , 
kYČty ) . 

l) ok la d .'·· \ '\ "'ťJIJ· T,1tr.'· (:!:lh): p i·i t"'"tť· od li:;·,·,dť, I' ';..111;1!·..,kť, t· l1at.'· k Zr' lr 11ť'11111 plť-; 1 1 , lll'i\l 
l'LOťl: I{ (olh.); jz. od sk.dnat<''')() plť";\ li r·r•..;t,\. ! /()I) Ill, I..!. I. I \li+ .J. z \znJlt1'.\ 1

• Ht·l1;111:-kť 

'1'n t r.\· (:.'.:k): Žd 1a l'sk:1 \' idl:1. I Hli\l So.1\1, (li li. l ' 1. t H 'Eh; l' l ! ) ; \I (l i) ko\ n d() linn. J \)(i\ J S().J .\ 1' ( I' I{) 
zde n'l'. l""I :::;il'ok.\·11 1 -;,·cllťlll ( l'uH EK 0!1,.; . ): j1·i.J1Í ,.,,·,111 l L1\ i'<llllt (lil>. l'L<H 1-: 1.;): l«·rnl .\·. 11. í. l !1:!\l 
l>n:--11' ( i · l{ ( '); Hl t'qn. ]!):li'\ J)J.;n, ( l' I{); l\.op;?. I:!. 7. J!l..J.!J l lo s·1·.\L (l'l~l'): pi·i r·1•-;t(• 11d K(lp,.;l·><'' iiu 
,.;ťdla k h,\,,d{· K e7111:1r,...U· ťl1i1t<'•. l\lí l'\ l'Lo< 1:1.; (ob:-.); .Jntk,\·. l\HiO :::;\l\Hl l\ ('l':\l ');' ,.,<·dll' l~u
ja(·í .Jntk,\. l !)(i/ \ ' \ š.\1.; (l'H); H11j;1<·Í. ]!).),', L. 011wŽILÍhO\ \ ('ť:\l'). l \l .) .i li \IJ\t (t>lq. l!llí-! 
l' ,\t Ul\\ (T;\ I'). l!l:!8 K1u.JI'\ .\ (J>l{('); Sknl11ť' \ l':tt:1, ]!)()!) So.1.\i;: (l'H). l!l.+o.; ~1ll HEK (l' I ~): 
od '->kal11.\ťl1 \ "J'út k .Jťll'nÍ ,.;kúk, Hl.i.i f{1·:1101'.!-;1.; (:\f); doli1111 Sil'1i.111 l'r;i11wi11•\. !\).')() H .\lL\(' 
( l'I\), l\Ji:, I,. <>11LP Ž1Lí1.;o\·\ ('l' :'\I' ): li l'l'"t.' k1' :-;111d<>nl'11111 p1„1111l'tti 1111d l'l1:l11 u l'l'ntl'?„ l!l.í.í 
ř{f~11olu:i.; (:-\!); Žilila\'<), l\l:? .í I)o:-11'\ u l\:r,1ji11 :1 (l'I{('):'! , . k;11·11 nwzi :\J11r.í11!·111 n :-.;. ,\.\111. l \J.);í 
~01 1n:•.; (l'lt); ·: :-;rará l)ol'n nn, !!Hi.+ So.J\K (l'I·{). 

2. Altlir'millu .rn,bconnivens PA\VL., B11ll. Jnt. Avn,d. Pol<rn . ~ci. Lett. ~cr D (I) 
1 % I : :3:H (I 953). 

Xízkú., útlá , modrozelená nebo tr:L\-ozele nú.. J,,,j sty ploché nebo mímě 
zdněné, clo 2 l - 3-! % 7 - 9( l l )-hdo(·né, 1rn líci zprcwidla lys~é nebo jen slabě 
(·hlupaté (úzký lem,- okraji, nezřetelné linky na záhybech). Rapík,v <:li lodyha 
R phtisklými nebo slabě odstálými chlupy, lodyha chlupat.[L clo (l 0)20 tliŽ 
55(70) %- K ,-ětenstd úzké , většinou npřímeně, pružně Yěfrcné ; k\rěty ve 
svazečcích (zi'ídka klubíčkatých), na štíhlých, poněkud kífrolace vzpÍ'Ímc
ných stopkách; K ušty ± delší než široké, trojboce Yejčité , nesrcl(·jté; ušty 
kalíšku <losti slabě vyvinuté, kopinaté ; češule ± prodloužená, falčeji krátká. 
Ekolo~;ie: ~ízké k,-ětnctté louky, nivy, prameniště , v subalpinském tliŽ alpin
ském stupni, na vápencích. Některé populace sestupují až k hranici mon
tánního stupně cli ojediněle zasahují i do ekologické zóny pastvin. Před kul
tmními ,-lfry 'Tšak druh spíšP ustupuje , pok11<l s nimi někrle ojediněle přijde 
do styku. Výskyty na žule resp. jiných silikáto,Tých horninách jsou <liSÍ zčásti 
druhotné. 

Rozšíi"ení: Západní K <:upaty. 

Proměnlivost. Mnohotvárný druh, vlastně endemický okruh samostatných 
p opulací (biotypů) , jež lze taxonomicky rozlišit jako variety. V území je rlo 
sud známo pět těchto ,-ariet. Zdá se, že územně se \Tětšinou zastupují . 

Klíč k určen í v;uiet 

l. Laloky listů poměrně hluboce Z11L<'Li.P, \zuby u většfoh Jistu dost i ntzno
tvárné, občas neRi.ejnoměrnč oc.lsHd \, cli s rnli<lprúměrnýrn (lélkm·ým in
<lexem a) , -ar. s11bco n nivens 

1. Lalok.\· listú méně hlnhoc·e Z11 lmté, zub.v viee stejnotvárné, 8tejnoměr
něj i odstálé, s prúměrným clélko\·.\·rn indexem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Bazální výkrojek u 1rn:-;cdú.ní ř«lipíku l':>Í<'e úzký, nicméně porozšířený, 
otevfoně. -:;: tupě ukončený: ěešule nejc.lolej8ích b·ětú Yij <li llll výrazně 
prodl oužená, kuželo,rit ě prohižená: hl;wní l':ll ipulia druhého řádu o málo 
užší než stipulia pn ého řádil (pruměrně o 60 - 75 %) . . h) var. longituba 

2. Bazální výkrojek u rnlisetl[mí fa píku úzve, ± špi čatě ukončený: češule 
krátká nebo procllunžr·nú,: hltlivní stip1tlia druhého řádu ,-)T<liznčji užší než 
stipulia pného řácln (pr úměrně o 70- l 00 % ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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3. Listy se slabým, ale Yětšjnou zřetelným hedvábitým oděním na líci (lem 
v okraji, náznaky linek na, záhybech) i na rubu (hlavní žilky, bazální 
laloky); laloky jemně zubaté; lodyha nejčastěji do 50-70 % chlupatá, 
štíhle a ± tence větvená; květy ± v klubíčkách; češule krátce číškovitá 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) \-ar. marisiteta 

3. Listy nejčastěji na líci zcela lysé, na rubu jen \ T horní části hlavních žilek 
chlupaté; laloky s hrubšími zuby; lodyha <lo 30 - 55 % chlupatá, robust
něji větvená; květy ve volnějších svazečcích; češnle nejdolejších květů 
vijanů mírně až výrazně prodloužená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Některé listy s výrazněji stfodovým fapíkern , <lo 28 - :n % 7 - 9-laločné, 
~ešul~ ~ej~?lej~ích květú vijanú silně prodloufon{t , pozvolna ke stopce ku-
zelov1te zuzena .......... . ..... . .......... . ... cl) nu-. stenosphaenos 

4. Listy s mírně mimostředným fr~1)íkcm , do 21 - 30 % (7 - )9( - l l )-laločné; 
češule nanejvýš jen slabě prodloužená . .... . . . ..... . .. c) rnr. cryptica 

a) A. s. var. subconnivens 

Listy okrouhle oválné, bledě modrozo l~né, značně zvlněné, dosti hluboce 
(do 25-34 %) 7-9-laločné, Yět~in011 l.nié (na lfoi chlupy nanejvýš,. oblasti 
zubů, na rubu jen v horní ] /3- 2/3 hl1J, Yních žilek, zfldka též na, bazálních 
lalocích). Bazální Yýkrojck a, 7, k IWH<'(lá,nf řapíku zřetelný , byť úzký. Lni
loky (větších listť1) poměrně hlu bo ('e zu ha té, jejich zn by ± ruznotvárné 
(v horní třetině laloku nej8ir8í , nn, n cholu a, na. bázi laloku m enši), občas 
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s nadpruměrným délkm,ým indexem, málo kupředu skloněné, porůznu ne
stejnoměrně odstálé (nej<lolej8í o<lstálejší než horní), někdy náznakově hřebe
novitě vyrovnané. Řapíky mírně mimostřeclné. Lodyha do 20-55 % a všech
n~, :fa píky (celé nebo asp011. do l 2) -_ přilehle' chlupat0 (chlupy řidčeji až pHmo 
odstálé). Lodyžní listy, pnJisty a Htipulia hrubě, oRtře. stHhaně cl(:lené. 
Druhé hlavní Rtipulium obv~'lde nápa<lně užší (o 70 -100 %) než pITnÍ sti
pulium. Dolní větévky k\rětcnství dosti vzpřímené, horní oclf:;tálejší, s vý
razně rozestálými rameny ncholíku. K Yěty dosti , ... elké, nepočetné, v řídkých, 
volných svazečcích, od sebe o<ldá]ených. Nejdolejší k\'"ěty vijanú se vzpříme
nými, prodloužen}·nli stoplrnrni. Cešule málo prodloužená. Ušty kalíšku dosti 
dobře vyvinuté. ('rab. lV.) _ ' 
Rozšíření (obr. l + obr.~): Západní Tatry: CerYené vrchy (odtud typ druhu) 
a Belianské Tatry (jen západní 0á~t. mezi horami Ha na,n a H lúpy). Výškové 
minimum je ect 1400 m (pod Uicmmtcm) a, ca 1350 m (Dolina "Jfalcj Lqki). 

J)qklild,\-. Zúpadru Tati',\' (:!:la): ' l\\<trd,- L'pl 11 . !!I.)! l'\\\·1,m\·-;1.;1 (lili. l'.\\\'L.), l!J7--! l'LO\"EK (hb. 
Pcon:K): Cil'nrni11k. ID.>:!. l!J.>:l. l\l.).) !'"'. o ,·-;i.;:r (lili. l'.\\\'L.). l!l .)'l T1.t LK (lili. T\l1i-:), l!J74 
l'LO< ' ET-: (i1h. P L1H'Et-.:) ; Krzť.-;11 nil'n, I !J.):! l' .\\\'LO\\'.-;KL (lib. l' .\\\'J,.) . I !J/4 PLOC tel\ (lrli. PLOC1<:1.;::); 
:\hlolqc·znink, pol-.;kc'i -:tr,mn. :!:l. 7. Jq,),) :-\.<<I{. J>\\\'l,O\\·s1.;::L (I.I{.\- i-:otypu„'); \Ldol ,l('Zlli<lk, 
,.,Jn,·Pnskú -;tť1lllil: i'ipl;tz k \al11 H1•zp a cll111. H1.-11I 111. l!HiO 8 .\L\l{I> .\ (T:\J>); Roz.p1ull111.\ · , 17.)0 m, 

HHiO L1.:'.;r,:0YA (l~H.:\lr): K.oprn\1-_\· Zlr'IJ. 1!174 l'Loc1~1.; (Id>. J>coo: 1.;::): (~il'\\·ont, pod \\ 'rútkarni, 
I~.):~ P\\\'LOW'si.;:r (lin. P\wr„}. !~ 1'1 1 1111-; k(' T·1tn (!:fr): 1.wz r \'l'C'ii,\ · H<.'L\T<lll a Xo,·ý. L!)79 
l'LOl'l~r.; (lili. PLoc·r.;r.;::); jz .. pocl \·r„\1oll';11 I Lt\'f';1 11u. i /(Id 11. Ul70 l'Lt>l'i':K (lrh. PLOC'EJ\:.); Ždiar.-;ka. 
Yidla, :.?100 nL lll/!) t>Lorď;;: i.,: (lil>. 1'1.01 l·,I\): lt!úp,,-, tu \'J'('\10!11. l!l/\} 1'1.oc ·i.:i.;: (lili. l'LOC'EK). 

b) A. s. var. longituba PLOCEK. Fol. Gcobot. Phytotc.ix. lS : 420 (1983) 

Li(:)ty bledě sivozclené, slabě zvlněné. clo 25 - 3+ ~ 0 7 - 9-lciločné, na líci 
mírně chlupaté (lem v okraji, občas i linky na záhyLech), na rubu někdy 
± celé hlan1í žilky a též bazální laloky chlupaté. Okraje bazálního výkrojku 
11 nasedání řapíku zřetelně ocl sebe oddálené. Laloky polovejčité až troj
úhelníkO\' ité. silně rozestálé. nehluboce z u lni té. Zuby ostře pilovité, kupředu 
zakřivené nebo skosené, dosti stejnotvárné. Záfoz>, mezi lalok)' ± krátké, ale 
zřetelné, zčásti i klínovité. J{apík,\r mimostředné, celé přitjskle až poodstále 
chlupaté. Lodyha do 20 -55 ~o chlupatá, se npl'ímenýmj , štíhlými větévka
mi. Vedlejší ramena Yrcholíku dm;ti vzpřímená, vúči hlavním ramenúm po
někud potlačená. K větensfrí podlouhlé, mnoholisté , mnohokvěté. Stipulia 
pozvolna se zmenšující, s úzkými, ostrými úkrojky. K větní stopky štíhlé, 
zprvu křivolaké. K v~ty Y pofotných , posléze poněkud vz::íjemně splývajících, 
volných svazečcích. Cešule noj<lolejších květú vija,nú. k bá,zi pozYolna zúžená, 
kuželovitě protažená. K ušt.\' o 5 20 % delší než široké, ± trojboce vejčité. 
Ušty kalíšku kopinaté. l .8 a~ 2.2~rát 11žší než Kušty. (Ta,b. V : 1. 2, 3.) 
Rozšífoni (obr . :3): J. Tízké 1„atry, z:řídka v sub;:1Jpinském stupni. Středisko 
výskytu je na n<ffelkém území na vápencových svazích rnezi Bockým sedlem 
a chatou SNP. Zde tento hiot,vp \'_Ytváří početné kolonie'. Odděleně několik 
km odtud je zřejmě druhé místo výskytu, i když ne zcela prověřené (Zadný 
Bor; Bor.v - doklad>„ nejisté). Shěr na kótě Ohnište ,ryžaduje revizi , púvoclně 
jsem určoval jako A. conniN1 ns s. l. 

Doklad~-. >fízkP ' l\11 ry (:.?:.?): ·:Za 111,\· Bl)I' il \ Tdkú ''"jlčl, ~\i. n. I !)71 .f1·:sLí KJhb. PLOl'l~K); ? Boťy: 
:\Iošnica, L7!J f) l/ .) ll1 n. J!Hi!l .J•·-;1.í1.; (hli l'•n1Fl\); Kozi" ( 'li rht,· p. Drnnhieru m; 1\:rúli(:k<t. 
u P '> rnníku; S11l\)_j1ín-;k,- k<1r; B wk1• --·dln. \'(':!1ť'-; !071 ,f1·;-;1,ÍI\ (lili .. f t~ SLÍK); ('liatn p. l)u rn 
IJil'l'()Jl l , :.?. S. l\Hi7 l) „:y;, a :-\11.1\1.,: ll'!t} : f>umhwr. 1\!40 (f3H.,\): Kdli{·k<1. nin·. 18. 7. Hl/Z l'Lo-
CE L-: (Pl{-typu-;; !tl). Pi.nn;i.;-): ·:I;. <Jlini ;;rl' , l\Hil ( \l \.rn\·~1"'· (~LO). < 
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c) A. s. var. stenosphaenos PLOCEK, var. nova 

Typus: Verký Kriváň, 7. 8. 1967 J. SoJÁK (PR). 

Folia sordide glaucoviridia, paulo undulata , plerumque glabra (ad super
ficiem pili solum in area dentium dispositi , infra solum in parte superiore 
nervorum principalium reperti). Lobi 7 - 9, 28 - 37 % radii laminae aequan-
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Ohr. 4. - Stipulia prvého i'.-áclu některých studonrných clruhú. - Fig. 4, showing ::;tipulia of 
tlH' first order (i.o. thc lowest on cach bra.nch offlowcring stem). 1, 2, ;3 - A. 1cichume; 4, 5, 6 - A. 
curcontica. Mate1·iaJ: 1 - Iceland (hb. PLOCEK); 2 - Uppsala (BRNO);:~ - Akershus (1\fJ l'\\- a~' ) 
(BRNU); 4 - eoll. TACIK (hb. TACTK in KRA); 5 - coll. POECH (PRC); u - ('(Jll. Sc111.1<' l''XER 

(PH.C.:). 

tes , triangulariter parabolici, semiovati vel triangulati, improfunde acute 
dentati (serrati). Incisurae inter lobos ± breves. Dentes Yersus basin haud 
inter se congesti, ei foliorum majorum grossi, ceteri parvi et isomorphi, 
satis symmetrici. Sinus basalis ad insertionem petioli valde angustus, anguste 
cuneatus, extus ab 1/3 - 1/2 magis apertus. Petioli satis centrici, graciles . 
Caulis ad 20 - 55 % appresse pilosns. Infiorescentia depauperata ramis ba
silaribus erectis, ramis pseudoumbellorum terminalium satis divaricatis. 
Folia caulina superiora minuscula. Stipulia abrupte decrescentia. FJores 
laxe fasciculati, hypanthiis (saltem fiorum basilarium) valde elongatis, 
versus basin longe attenuatis. - Hab. in Carpatorum Occidentalium mon
tibus Malá Fatra (krivánska), in zona subalpina calcarea. (Tab . V : 3.) 

18 



Rozšíření: Malá Fa, tra (krivánska ), vzÚ,(·ně \' su bal pinském stupni. 

Poznámka: Populare je svým po8htYcním asi nejblíže k V<tl' . lonaitul;a, z Xíz
kých Tater, od níž se liší mj. hlouběji l<tlo{·rrntýrni listy. dosti středoYým hi
píkem a nn bázi sevřenějŘím lmzálním y~·krojkem. ~labým oděním se nu. 
stenos plwenos phbližuje k \ nil·. ('/'ifplirn z \' eiké F<:ttry, jež \"Š<tk \·ylrnzuje 
mělčeji laloč1rnté list.\', obn)(l0\·ě YÍ<:e stC'jnotnírné lalok.\' <t zi:"etelněji mirno
středný í·apík. Další vc.trieta fatrnnskťho olffodu (Yar. ·nurnsuPta) je od uYe
dených systematicky vzdálenější (bolrntší ()(1ění, jiné květy, aj.) .. J. So.J 1\K 
Rbíral na \rel'kém KriYáni ca I :3 exemplú. ~ú nir. stenosplzaenos. Kromě jiných 
sběratelů jsem sám podrobně studoval r. Alchemilla 'T .:\Ialé b\ttfo irn 'Tětším 
počtu lokalit, nikde však Á. subconnirr ns nebyht zjištěna. Zfejmě tedy areál 
popu bce var. ::;tenospluwnos je YPlmi omezený, srn.lid dokonce jen irn svahy 
\Tel'kého Krin1ně. Npolc<:ně rnsk mj. _!. pselldincisa PAw:r_, .. s níž je možná 
i záměna, ( \ iz zái"ezy mezi ln loky , si ejnofrArné. ostfo špičaté zuby, ostře 
stř·íhaně dělená :::;tipulict, atd.). c.wša,k tY<tl' listl'1 a utvál"ení k\·ětenství, ne
hledě na vlastnosti odění. jsou u obou úplně jiné. 

f)ťlkln<h· . !\lnlá 1-'; ! tl'n ( :!lh): ,.;\ · . ,.; \ ;1 !1\ \' t' lk ť' lt() J\.r i \ (1nl' . 1 -tťH) - l(iO() ni. 7. 8. ]9()7 .J. :-lo.r.~K 
( PH-t )·j,u..,). . 

d) A. s. var. cryptica PLOCEK. v<:iir. nova 

Typus: OstrC'dok, 16. 7. 1972 A. PLOCEK (PH) 

Folia gbucoviridia, plana vel phmo-undulata, fere glabrn (superficies pilis 
ad plicas pkrumque nurns, c.td margines loborum valde inconspicuis, infra 
eti[tm acl lobos b<:tsalcr-; sicut ad nerTonrm principalium basin pili plerumque 
desunt), solmn nd 21 - :30 % (7)9(11 )-lobe.i. Lobi aequilatenditer trianguhlires, 
triangulal'itcr scmioY<tti Yel trapeziforrncs ur-;c1ue arcuati, dentibus iso
rnorphis ± grossis. Sinus b<"LS<tlis a, lnt::>i ad l /3 - J / 2 a,ngustus vel fere chnrsus 
ceterum a,brupte apertus. I)etioli exc·entrici, Cl'<t::;sius('uli, robrn;ti. Uaulis e:td 
20 - 55 % pilosus, plernmquc hauJ <tltius quam ad 33 %· Stipulia grosse 
divisa. abrupte decresc·cntic.t. Flores lc.txe fasciculati, hypanthio aliquantum 
producto. - Hab. in Carpatorum Oreidentcilium montibus VeJ'ká Fatra, 
zona subalpirnt calcarc<t. 

Rozšíření: Vel'ká Fe.i tra, vzácně ,, sub11lpi11ském stupni. 

Poznámka: Některé znaky pi"ipomínají nw. mansueta, napt'. dosti plorhé, 
mělce la,loěirnté listy, stejnotnímé zuby lctlokú, početnost lctloků, vývin zá
:i'-ezli, <tl el . Vnr. cryptiw se ovšem liší \'elmi vhudým oděním, hrubšími zuby 
lctlukli. robustnějšími a \ ' ÍC'e mimost.l"cdnýnii ř·apík.v , poněkud prodlou~cnou 
čefolí: atd . 

Poklal l\· . \ 'dk1í. l•'n trn ( ·.1 J „ ): (l,.; t n ·.lo k. 1.)()0 ni. !li. "i. 1 \)7~ l '1 .on; 1.: (!tli . 1)1.oct-:1': l'l{-t,\·p1t,.;}; 
~· Y. " \ <ti y ,·n·lrn ( ' il'1·11.\ l\ n1 11l'ř1 , 1100 I :!(Hl ;; 1, l 7. ~- I !l"l l 'Ln <" t·: 1.; n BEH, _\'t'O\ \ (l1h . PLOCf~K). 

e) ~~I. s . var. mansueta PLocm-, vc-w. nova 

Typus: Krížna, 16. 7. 1972 A. VLO<'EK (PR) 

Folia pallide gl<iiucovircntia, 80J um pa u lo u ndulata \' el. plicaita (in sicco 
plicae obsoleti Yel milli), ad 2 J. -- 30 % (7 -- )9- l J.-loba, lobis panris, s~wpe 
triangularibus, subtiliier dentatis. lnrisl!rae intcr lobos nonnumquam 
V-formes vel Y-formes. Dentes subtilcs, ndde inter se isomorphi. Sinus 
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Obr. 5. - .-l. bulticrr, roz~íř-cní n~ studonmém ÚL:emí. - Fig. ,), Till' known <listnlmtinn of A. b11l-
1ica in tl1C' a.ren uncler stud .\·. 

basalis conspicuus, interdum valde apertus sed versus basin cuneatim 
angustatus , ad petioli insertionem V-formis. Superfi cies foliorum ut videtur 
glabra re,'era lineis pilosis tenuibus ad plicas nonnumquam instructa, simul
que ad zonam dentium usque sericeo-marginata. Pagina, inferior indumento 
usque sericeo ad lobos basales adque nervos tecta. Petioli graciles, sub
centrici. Caulis ad 50-70 % appresse pilosus ramificationibus expandis. 
Stipulia ad 1/2 di-·dsa di,~isuris angustis. acutis. Flores laxe glomerulati 
hypanthio breYi haud produoto. Axis cincinnornm terminalium dem um 
eiongata. Pedicelli valde graciles, infimi haud elongati. - Hab. in locis 
subalpinis calcareis regionis Fatricae (\1irpatorum Occidentaliurn. In alt. 
1450-1630 m adhuc collecta. 
Rozšffení: Porůznu na vápenitých půdú,c·h fr1itranského obvodu, a to ve VeTké 
Fatí-e a ve skupině Sivého nchu. Stanovištěm jsou nízké subalpinské nivy 
a s'rěžf louky nenarušené pastvou . 

Doklady. Yl'l'ká F .ll 1'<1 (:2 l e): Kl'ížna., 1!)7:2 PLn' i ; K (lib . PLOCE K; Pl{.typn:-;); {),.;( 1\•ilok, J\}7~ 
PLOCEK (hh. PLOCEK). - Si,-ý \T('!i (::? ld): na , .„, .li,)ln hor.\· Kop,1. I !)78 f>L<H 'EK ( l ili. PLorr<;K); 
u prnmPniZ:ti"· s\·. pod Klin,\·. 19/q PLOCEK (hh. l>r.oci:.:1.; ) . 

3. Alchemilla dolichotoma PLOCEK. sp. U0\'<1 

T)~pus: montes Rodnei: Piatra Rea: 23. 7. · 19s3 A. PLOCEK (PR) 

Folia plerumque undulata, a,(l (19)25-36(39) % Hsque 9 - 11-loba, super
ficiei glaberrima Yel t.enuiter ad margines adque plicas appresse pilosa, 
infra praeter pilos ad nen'os principales etiam pilos usque sericant.es ad 
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lohos basale:-; cxhibentir1i. Lohi se111i <" ircula.rcs usque triangula,riter scmioYati, 
n rnus basin inter se ro' • µ:e ~ t i ,·(·I i11 t Pnlmn cuneai im sepa,rati. lncisuru.e inter 
lohos insignitcr Ion~<lil'. <"ht1sHl' l't i11te1 plicas O< ' l"til~a,e Yel mH111c apertae, 
c111w~ttiformes. Sinus hasalis a11 ~11s1 iur (r.tri11s irnq11<' l'l;_w:-;m;) . e basi c. ad 
climidium integcrrinrns, ct>frrurn dC'ntatus. (1C'11tibt,..., prirnis nhn1pte c.te
ne:-wentihus. Dentes loborum inter -.;(' plcrumt1ue aequales, tenues, Ai<" uti , pro
dtl<'ti, congesti. Intis1mie infrr clcntes Yersus hasin parum <tpcrtac usque 
clct 11s<w. Cu.ul es plurimi, <\,( l ( 1())30 ().)( 77) ~o laxc cipprnssť pilosi (pilis 
interclmn usquc ::m hpatentihus ). J nfiore::::;ccntin, (si hene e\·oh1tct) multifiorn, 
plm·irnmmm, _t: anµnsta (sed inkrnodiis peripherici:-; sa,tis cli\-;Hiecttis) , ::;tipu
liis magnis, grachttim <leurmwentil..H1:-:;, florilrns in glomerulu:-:; fictcc:idos, \·olu
minosos. capitubtifornwH ;t ,..::greg<tti~;. Hypanthium Rolum pa.ul<) produdum 
lrn:-;i gradatim attenuntttm. Epical.\·x :-;Mii;; hene (~\~ o[utus. Apex llll<'Í:s supnt 
(fowum harnl raro pa ul o exsPrtus. - H ab. in ( \1,rp<-ttis Ronrnnivis ctltis. Loca 
humosa ad rupes rctlearects anrnt. 
Rozšíření: Rnnrnni'3ké Kr1irpctty, \. nízkýd1 nfrá('h subalpinského stupně, 
rnt nípnitém r-;lrnlním podloží. Z prirnámith :sfatnoYišť se vzárně šíří i irn pl-i
khll> pastvin_\". 

Poznámka k rozšífoní: Pn-ní ú<Ltje o y)·skytu A. connivens a p.Nbuznýd1 druhů 
v Rumunsku (Soó et PALTTZ J 9:3li) j::;ou zfojmě založeny na chybném určení 
vyplývajícím z nepochopení tax01wrnie skupiny. U\<tdí se mj. A. 1cirlwrae 
(B usER) RTEF.·\~ss. (sub nom. ~1. nlpPslris subsp. ll'iclmrae), A. connicens B"GSER 
(sub nom. A. alpestris subsp. nwntanu) a, A. acutiduis BrsEii (sub nom. A. 
alpestris subsp. ac11tidens). Z okruhu studovaných druhú m~ádí Florc1i Europaea 
z Rumunska jen A. connivens (incl. ~-t. s'ubconnivens) , není mi všc.tk známo nic 
bližšího o nalezišti. Také jsou nej<tsné podklady pro zařazení A. connivens 
BusER a A. acutidens BusER do Klít·e fióry Runnnrnka (BELJ>IE 1977 : 267). 
Z pohoH Bucegi jmenuje BELDrn (I !J()7 : 169) několik lokalit A. alpestris var. 
arntidens (BusER) A. et GR. Ckazujc se však, že nejen .Á. wiclwme, ale ani 
A. arutidens v Rumunsku neroston. Případné správně určené položky do 
okruhu A. connivens pcttří zfojrně hud k Á. doliclwtoma (vysokohorská stano
-viště), nebo k .Á. baltirn (hlc.wně mont:Lnní past\'iny), jež dosHcl z Rumunska 
nebyla udávána. 
Taxonomie: Hiumunské popubcc zahrnuté pou A. dolichotomcf; jsou diferenco
vané n\či A. connivens s. s. stejně výrazně, jako západokarpc.itsk:t A. sH b
connivens. Naproti tomu mezi A. dolichotoma a A. S'Ubconnivens je rozlišení 
poněkud nezřetelné. Nabízí se o infntspeeifické hodnocení v rámci ~-J. sub
connivens . Patrně však existuje pro každý z obou taxónú jakýsi odlišný „sta
vební plán", jenž rozvíjí cli ohrnničuje jejich proměnlÍ\'Ost v regionálním 
rámci. To je v hodnější vyjádřit rnt úrovni druhu. 

Klíč k určení \'ariet] 

1. Listy častěji hlubore laločnaté, až s jazykovitě vyčnělými laloky; zuby 
laloku vesměs s nezakřiveným zadním okrajem, silně stejnotvárné, zá
Í'ezy mezi zuby výrazněji sevřené; svazečky květú od sebe odstálejší ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) var. dolichotoma 

J. Listy poněkud mělčeji fo,ločrrnté, s širšími, nikoli až jazykovitě vyčnělými 
Jal oky; zuby ]alokú se zaklfrenějším zcidním okrnjem, do menší míry 
stejnotvárné (alespoú 11 většíc-h listů), mezi zuby méně sevřené zářezy; sva
zečkykvětú od sebe méně oddálené, poněkud objemnější .... b) \'ar. sinaia 
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Tah. I . P rmni'.'n li\·ost nl'•ktcr~·c-h z naku , . okru li u A. ro1111i1:e11s. - Tnh. l. - l >iscontinuou::; 
c·ltarader;; 111 Pa::;ured (<:te<'on ling to fig;;. G - 8), 4 dis«l' r·;H•d classc c; (re pr«•;;cnt ecl by frequency 
frorn hc rbar iu111 ;;pc«i1rn•n;; «ikd in thc text:* n1ri l'i .\·, spC'c ific c p i thet orn ittc d), 7 - ('Omplde 
omi ttcd) 

1. Zna k : 
:!. fi.\ ·111bol znaku: 
:{. F1'<'k'-. diagra111: 
4. Skupinn: 
fi. 7, fl1(; i.C' l10: 
ú. :\lat<·ri(il: 

7. LTpl11 c'· , ·ar. rozpt' tÍ: 
8. \'ar. mzpčti lX'z 10 Li 0

0 

maq.rin á lníeh J1 oclnot: 

----- - ----- --

Hloulikn l aločnuto.sti pi'ízcmnícli li stú ( 0
0 ) 

Y1 
obr. G 

.\ B ( ' 
í4 li st li 

* boltic11 
* occirlc11t1tlis 

co1To11tic11 
* 1·1·ypt ic.1 
* m 1111su et r1 

] ;) - ;l(j 

:ZO :3t 

7 l I ist n 
v. ·iclwme 

* subco1111ire11s 
* l o11yitub .1 
* si 1111 ior 

:.! l :~ 7 

73 Ji::;Lú 
COll/lll'ťllS s . .s. 

:!:! - 46 

:!í :rn 

a) A. d. \rar. doliclwtoma 

Rozšíření: Rumunské Východní Karpaty. Očeká\'CÍ se ,-ýskyt Y ukrajinské 
části Východních Karpat. 

D oklad,\". .:\[untii Rodnci: Piatra Rea s upra rz,·ontl ( 'a il or. l 730 Ill , :!:L 7. In8:~ l.)LOCEK (hb. PLO
CEK; PR-typu::;); inter m o ntes Vf. Galatului et \ rf. ( 'nilo r·. <·n l700 m. l:!. 8 . 198 1 .'.\I. ~úVRKOYA 
ct a l. (hb. PLO CEK); Valca Fintinii, 1400 - 1500 m. :!:! . 7. l !J8 : ~ PLOCEK (hlJ. PLOCEK); Vf. Coron
giii', 10. 8. 198 1 J. ŠTĚP .~XEK (hb. f>Lo CEK); ibid .. l 7Ufl 1900 ni. :!8. 7. J 98:3 l'LOrnK (lib. PLocm-::) . 
.'.\funtii :\farnmun':::; : Vf. Cca.rcanu. 1700 - 1760 ni. ::!7. 7. l 08:~ PLOCEK (lib. l'LOCEI')· 

b) A. d. Yar. s-inaiae PLOCEK , Yar. nov a 

Typus: montes Bucegi, 28. 6. 1970 J. SOJÁK (PR) 

A typo differt f~liis minus profunde lobatis lobis latioribus dentibus loborum 
(foliorum majorum) inter se minus isomOI'phis dorso dentium magis incurvato, 
incisuris inter dentes haud fortiter clausis, glomerulis florum plerumque magis 
voluminosis inter se magis approximatis. - Hab. in Carpatis Meridionalibus 
Romaniae, in montibus Bucegi, locis calcareis subaJpinis. 
Rozšíření: Jižní Karpaty, pohoří Bucegi. 

J) ok l11d,, -. .\f1111tii Buccgi: intcr enc·umina mt. Furn ic·a ct 1nt. C'nrniman. l 700 :! I()() 1n, :!8. 6. 1970 
J. ~o,J ,\r-: (lib. 1'1,0CEK; PR -t.\"fJ ll ;.i); s upra p11g11111 ~ 111 ai 11. 1600 l il, 8. 7. rn:n lhnll '\ !'t KRAJlXA 

(PRC'). 

4. Alchemilla corcontica PLOCEK , sp. llO'rn 

Typus: Maly Sniezny Kociol , 1956 T. TACIK (KRA). 

Differt ab A. wichurae foliis subrotundatis usque subreniformibus, sinu 
basali distinctiore, minus profunde lobatis, fortiter undulatis , superficiei 
margine fortius pilosa, lobis cfrcumcirca laminam magis isomorphis, dentibus 
loborum magis elongatis, saepius conspicuo penicillatis, caulibtts paulo crassi
oribus, fioribus hypanthio breviore, epicalycc bene evolut.o. - Hab. in monti-
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variatiun of ::;on w l'llarackrs in A. cow1i11ens agg. Explanation to ltorizontal ro\vs: 1, 2, :3 -
pol)·gon .,; in figs . 6 - 8), 5 - numb0r of rnea::;u romonts i n C'ctC' h dass , 6 - so urce of d at a (all 
varú1tinn r a n gC' . 8 - rPason ahk var ia tion range (aftp r 10 - 15 °~ of m a rg inal rnoa ;;urem ent s 

Cld1tpa t os t loclyli ( 0
0 ) 

Y2 
obr. 7 

..:\ H 

co11 11 ii·e11s " ·"· 
* s11bco1111 i1·e11s 
* /011 qit11 bn 
* "rypt ic11 
~' 8/c 1.os11huc1108 

7 (i:? ,5 

:2 0 - 60 

1cichu rue 
COl'!'Oll t i ru 

* occiden tuli.s 
* si 11 oiue 

l\l - 7-± 

:W - 65 

:L) lod y h 
* l!ll lt ico 
* 1111111s11elu 

45 - 75 

H l'1zn oh ·árn os l la loku 
Y a 

obr. 8 
A 

59 li>i tÚ 
* su bco n nive11s 
* lon git11bu 
* cryp t ica 
* m an sueta 

.. * si 11u iue 

1,16 - 1,76 

1,31 - 1,65 

B 
46 lis t ů 

connivens s .s. 

l,:?3 - 1,83 

1,42 - 1,75 

bus Sudetorum Krkonoše, ubi rarissima est in locis subalpinis usque alpiniE--. 
(Tab. YI , Fig. 4.) 
Rozšíření a ekologie: Krkonoše: :Malá Sněžná jáma, pramenná místa a nivy, 
v subalpinské poloze (ca 1300 m) , spolu s A. fissa GůNTH. et ScHUM. a dalšími 
druhy r. Alchemilla. Jsou náznaky, že druh byl kdysi sbírán i na čs. straně 
Krkonoš (yiz staré doklady ,Riesengebirgskamm' a ,Weisse Wiese'). 
Taxonomie. Byly vysloveny protichůdné závěry o systematickém postavení 
této krkonošské populace. BusER (1894) ji přifadil k seYerskému druhu A. wi
chilrae, neznal však dostatečně proměnlivost celé skupiny. Sám považoval 
A. ?áchurae za poddruh A. connivens. Také WALTERS et PA"WLOWSKI (1968) 
a FROHNER (1972) dospěli k závěru, že se jedná o A. wichurae. Naproti tomu 
PA"\YLOWSKI (1955) se domníval. že jde o východoe-nopskou A. baltica ( A. 
nebulosa), neboť A. wichurae se liší mj. okrouhlejšími listy, často uzavřeným 
bazálním výkroj!rem a menšími ušty kalíšku. Rovněž HADAČ (1958), RoTH-
1\IALER (1962) a SouREK (1970) se přiklonili k tomuto názoru. Populace však 
k A. baltica nepatří (viz četné odlišnosti Y květenství), nehledě na nepravdě
podobný výskyt hemerofilní A. baltica na reliktním subaJpinském stanovišti. 
Je zajímavé, že nikdo po R. BusERovr se nezabýval vztahem k alpské A. con
nivens s. s .. ačkoli některé společné znaky lze v.rnledovat a mimo to na lokalitě 
roste typický alpský element, A. fissa. Občasné ploše stlačené laloky, úzký až 
uzavřený bazální výkrojek, prodloužené stěsnané zuby laloků aj. však přiřa
zení k A. connivens s. s. vylučují, stejně tak k A. suhconnivens ze Západních 
Karpat . Nejpříbuznější rostlinou je bezpochyby A. wichurae. I ta je však 
druhově odlišná, v souladu s názorem, jenž vyslovil PAWLOWSKI (1955 : 193). 

A. icichurae je polymorfní druh, jak ukazuje LuNDH-ALMESTRAND (1958). 
Proměnlivost A. wichurae mohu (omezeně) posoudit podle dokladů ze Švéd
ska (Medelpad - BRNU, PR; Vastmanland - PR; Upland - BRNU; 
Lapponia - PR) , Finska (Kajaani - BRNU, PR), z Norska (Akershus - PR) 
a z Islandu (Pingvellir, lg. BLAŽKOVÁ, hb. PLOCEK). Typická varianta (všechny 
švédské položky aj.) má málo zvlněné listy, dosti hluboce laločnaté, okrouhlé, 
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Tab. 2. - Postavení A. dulichotoma var. clolichotoma v okruhu A. co1111ive11s z hlodisk:i promčnlí\·osti znakú Y 1, Y 2 , Y:3• - Tah.:?. - T est. on 
taxonomie position of A. d. var. clolichotoma in A. co11nivens agg. c.Ls rC\'Oalod by tltu cliarndeťs Yt, Y 2 , Y 3 . - . \ ,;ampl<' of var. dolicfwtom(( (fct), 
drawn from 24 h orbariutn spoc imons Of 4 [ocalitÍOS, ÍH COIDj)í1l'Od hy X2 WÍth tlJc ('Xpec·tod fr<'<jUOllf'ÍOS f.\, f11, fc <kt\\ 'O from tho poJ,\•gons plottod 
in figs. 6, 7, 8. Tho test suggo::;ts tlio posit íon of \'<.ll'. dolichuto111ri in g 1'0L1p C a0conling lo Y1, gro up B according trJ Y 2, arnl group ,\ a<;cording 
to Y3. . 

Yt 18,5 20„:; 22,5 24,5 2G,5 28,5 :30,3 3:?,3 :l4,3 3u,5 :38,5 -10,3 -12,3 44,3 -1G,5 x~ L' 
fct 1 1 1 1 3 5 3 ti :1 :l :l 
fc 0,4 0,4 :2' 1 5,1 5,9 4 ·) 

,~ 5,9 5, 1 U,8 -l:l,987 ~O. I % 
fc 0,8 0,8 1,6 2,\) :2,H ;),:3 4,!J -1,!l 3, 7 0,8 0,8 0,-1 l I, -;07 :!O <~o 

Y2 9,,) Hl,5 :2!),5 39,5 49,5 59,5 69,5 7!J,5 x2 p 

fct l .„ 
4 5 u 3 l .) 

(, 0,8 4,0 4,8 7,2 8,:) 4,0 -i2,:ns <{0, l % 
fll 1,0 2,!) 5,4 7,4 10,:l :? ,O :l ,42;) .:;::;; (j(j () ~) 

fc 0,8 ;l, :3 10,8 l:l ,:l 0,8 7:3,8:3() <{ 0,1 (;() 

Y:i l .) 
,~ J ,:3 ] ,4 1, .) 1,l) 1,7 1,8 _x2 l' 

fct .J 8 10 3 
fA (),\) l, !) 7,6 f),5 5, 7 l, !) 0,5 2,\)()2 40 (lo 

fn l ,:? :! ,4 7,9 7 ,:3 G, 7 2,4 3:3,720 ~O, l % 



lJc.tzální Yýkrojek Yesměs uz1wí·ený, zuby bloku llosti stcjnofrúrné, k sobě 
nestěsrniné, sotva prodloužern~ (\'iz Tnb. VTll ). lalok.v spíše rl'1znotvárné (index 
L 0/L 3 Y;'\-k azuje hodnoty j<tko 11 „ I . to11 n ivens s. ~- ). štíhlé Joclyhy s mírně křiYola
kýrni YětéYk<tmi. ;ttcl. PDloik,\ z I sln,n<1 t1 nrnjí Ylnitěj~í li sty. s víc ·<-' ,-yčnělýrni a ví-
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Obr. 6. H l()11hl;,1 ln !ohrnto,.;ti pi·í1.0m11í("h l i,.,l11 11 . 1. co1111ir111s ng:J; . - l•' ig. G. Dc' plh uf lc•;1 f 
Jolw,.; in °0 in . I . co1 nin·11s ngg. (Y 1). ~l'(' tah.] for dL't<lils. 

co stcjnotd,rnými laloky, užší zuby laloků , robustnější lodyhy. Odpovídají 
·v tomto ohlcclu druhu A. norvegica SAl\I. ined. (sec. L UN DH-ALl\IESTRAND 1958). 
Oc.1 rúzných Y~triant A. zcichurae se A. corcontica liší hlcwně ve sta\Tbě b-ětů , 
d tde zvláštním typem znbatosti listú (srov. Tab. V1 , VU) , zpra,-idlct silněji 
vyYinutýrn oděním na listech, ntcl. :i\lezi četné znaky společné s A. 1nichurae 
patH mj. utYáfoni stipulií prvého faclu (obr. 4). 

Doklad _'.': ·j11 "lncl('(is', Hli. l1'l. holi . no. ::.>..?. ,,;itw 110 111. k~. <'1 ,.;.d. (ul . I . 1·11/uuri" L. i~- 11l11i11r1) 
p . p. (I' H ( '); 'l ~ i1'"<'lll!;"lii rg-.;kmnlll '. " · n. d d. ( t> I{( '); · \\' L' is<> \\' i(·,.;('', ,J. K .\HLI K». d. (u t • I . rnluoris 
rj g{(f/;1 0 L. ) p. p. (C:Ulll .I. ul11brr1 <'l .-l. xrrnthochloru) (PRC); "kl. S<·lrn0Pgrt rho', i. 1:-\-l:{ POE("[{ 

(uL . I. n1ly11ns \";\l'. gl11IJt1"1"i11111) (l' l t<'); '~!'lrn<'0gr ulic" s. n. c>t <I., <Id. 18HH B1 SE!t ut . I . ll"if'lt111·111' 

(l'H( '); ·1.;:1. ~('!111<'<.'grtrlH'', !().li. 188() ~c·11tFF t•;H (nL A. 1•11ly11ri8 L.) (J>R('); ibicl.. 10. 8. 189 4 
T i:.\xr.1:;11 (111 .-l. ntlq11ri8 L. glrr/Jmf11 \\'l\ t\f.) (J>HC'); 'Sc·lmC'<'gntlH'n', 8 . 1!1 I J ]{. }f1s-rn.\CH (nt 

.l.fi88~1) !'· p. (l'H(') (("lllll .!.Jissr1); ,,;in" loc·o. (i.('[ 7. i. J!)~l) LF;:--1.;h~K (<'\lili . l .111011fi('(Jlr1) (l:' Ll('); 

.\L1h· :-i11i< /il_\- l\ oeiul, U.\'! l :L l-1. l!J.í(i 'I'. T.\crK (lil>. T.\lťlh in K HA-typu:-;; l'l{). 

5. Alchemilla bnltica S.or. ex .J UZEPUZUK in :JIAJEYSKT, Fl. Srod. Ross. ed. 7, 
449 (19-10) (G. IX.) 

Syn.: A. 1u.úulosa, SA:'II., Srnn~k Bot. Ticlskr. 3-1: 4H (1940) (18. XI., ficle J uz.); 
A. acididens auct. p. p. (LrnoBBRG, ZAl\IELlS) non B u sER; .d. wich:urae Juz . 
(in ~lAJEVSKI, Fl. Sred. Ho::>s. ed. 6, 19:~4) non BusER. 
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Listy většinou jen do 21-30 % laločnaté, ledvinité, se (7 - )9(-:-11) ne
velkými laloky, parabolickými až půlkruhovitými, různotvárnými. Zilnatina 
na rubu listů často síťnatě vyniklá. Zái"ezy mezi laloky klínovité, otevřené, 
výrazně vyvinuté. U nasedání řapíku okraje bazálního výkrojku ± zřetelně 
od sebe oddálené, chobot výkrojku na bázi zpravidla tupě až okrouhle vy
krojený. Okraje lalokú mělce zubaté, zuby ± pilovité, se slabě vypouklým 
nebo rovným zadním okrajem, stejnoměmě odstálé, do" ti stejnotvárné (kon
cový zub podobný sousedním). Odění na líci listů 'rětšinou chybí nebo pří
tomné jen na okraji v oblasti zubů, dosti vzácné jsou linky na záhybech. 
Řapíky mimostředné, všechny po celé délce až hedvábitě phtiskle chlupaté. 
Lodyha do 35-75 % přitiskle chlupatá. Ramena vrcholíkú poněkud vzpÍ'Í
mená. Stipulia dosti velká, pozvolna se zmenšující, až clo 4. - 6. řádu vy
vinutá, do 1/3 rozestále, ostře dělená, většinou s ± trojúhelníkovitými úkroj
ky. Svazečky květů dosti stažené k límečkům stipulií (svazečky a koncová 
ramena někdy naznačují „přetrhovaný lichoklas"). Květy se slabě prodlou
ženou, detenovitě z,-onko,·itou c:~ešnlí. K ušty ± prodloužené, trojboce vej
čité. 
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Obr. í. - Chlupatost lodyh u A. co 1111 ivens a gg. Fig . 7. D cgrec of pr<'~<·nc ·l' of lia,irs on 
fiowering i:;toms (i. e . ratio of hairy podion of s tem to total leng lh of s t em, in ~0 ) in A. connivens 
agg. (Y ;::) . See tab. 1 for de tails. 
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Rozšíření (obr . .3 ) a ekologie: Druh potvrzen pro relé Karpaty (Jižní - ojedi
něle, Východní - místy hojně, Západní - ojediněle) a pro Sudety (vzácně). 
Do pannonské oblasti zřejmě jen výjimečně zanesen (Slornnský kras, v těs-

Lo 

30- / ' ('''·>·· „„ 
·. : 

) 

20·-

10L.. 

o L _i_ 

1.2 1.5 

Obr. 8. - 1{11 z n o h ·á rno ,;I J,1loku př· í z<· 1nn íc li Ji ,;( u u . f. co1u1i1·e11s agg. -- Fig . 8. l uckx of 
J1d<'romorpl1 .v of lca f lobe;-; i11 .-1. co111 1il'c11s <tgg . (Y a) - ~C'<' !<tli . l foť cl c Ltik 

ném sousedství Karpat). Roste mi, extenzívně obhospodafovaných, svěžích a 
vlhkých loukách a pastvinách horského stupně , též sbírán v podhorském 
stupni a v pahorkatině. Na pastvinách rn rrnmských Východních Karpat vy
stupuje nácně až do yysokohorskýrh poloh. Občas se vyskytuje i v trav
natých lemech u cest. Výško,·é rozpětí výskytu na Slovensku je 275 - 1180 rn , 
karpatské maximum je ca 2000 m (pohoří Rodna ). 

Poznámka k rozšíl'ení : Y Karpatech clrnh popr \Té rozpoznal S. FRbllNER 
(1968 , herb.), podle četných sběrů z jihoYýrhodního Polska (JASIEWICZ, 
ZARZYCKI aj., KRAM). PůYoclně b.dy t~'to shčry určeny do okruhu A. C!Jnni
vens jako A. cfr. wichi1rae (J ASIE\YI('Z. I 9G6). nebo chybně i jinak. V CSSR 
podle FRbHNERElVI určených položek z Východních Karpat druh poprvé uvádí 
BLAŽKOVÁ (1970). P AWLOWSKI (hb. PAWLOWSKI!) i FROHNER (PR!) určovali 
A. baltica též ze subalpinskýrh poloh pohoří Czarnohora, nelze Yšak vyloučit 
záměnu za rostlinu z příbuzenstva A. subconnivens, nebo za A. turkulensis 
PAWL. Východní hra,nice celkového areálu byla dosud kladena na západní 
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Sibii" (JuzEPCZUK 1961, RoTH?vIALER 1962), nyní se posunuje až n<t střední 
Sibiř (Irkutsk, l 969 lg. V~ š_.\K, PR!). 

ProměnliYost: Výehoclokarpatské rostliny dobře ()(lpodcla,jí sběr..un z vý
chodní E-nopy. např. exsikútu Herb. Fl. URSR no. 3Bl0 ( ;.~orkij). JuzEP<'ZLI~ 
(19.5.5) nenašel žádný rozdíl (kromě n('poclstai~lý('h u ban-.\ k\·ětú ; 1Ilezi v~·
rhocloenopskýrni i·ostlinami <.t materiálem ze /)\·éclslrn a Pobaltí (v~ /)\ré<l ~lm 
je druhotná (·ást areálu a je odtud typ. A. neb?.tloso =Ái. boltica, viz .JuzEP< 'ZL:K 
19-!l, 1961 : 60). Na vymezeném území se nic-mé-ně prnjen1je určitú cliferen<"e 
mezi západosudetskými a výchoclokarpat~kými rostfornnii., \'o:/, lze taxonomi('
ky Yyjádi"it na úroYni variety. I'i"edpoklú.clúm , že ,-ýd10clopm·patské rostlin,\ 
patH k centrirké části clruhoYé proměnliYoHti. kam ~ou(·asnč patři i typo\·ý 
materiál (n. v.). Pro západosudetskou populct('Í pak nanhuji jméno var. occi
d(nfalis PLOCEK, var. nm·a .. S01.1časné pojetí typizace je odem clnsti proú
zorní. 

Die:tgnosis yar. occid entalis. I. Lobi lctteribus scttit:) eonvexis ideo ab forma 
triang1dari Yel trapeziformi magis cli stan ti; clente::; nomrnli cum linee:t postie<t 
clistindius convexa; caulis saepius ::.td 50 - 73 °~pilo:-;u:-; ..... a) ya,r. bnltfrn. 
- l'. Lobi nonnulli ad forrnam tria.ngularem Yel trapeziformem nmgis ct('C:e 
dentes ; dentcs saepius cum linea pol'.5tica piana, aeut.iRsimi; eaulis plermnque 
ad 35-64 % pilosus. . . . . b) Yar. occidentalis PLO('EK, Yn.r. nOY<I. (Typu s: 
supra pcigum Desná, 27. 8. 197.2 lg. PLO<'EK , PR. - Hcth. in Rudotorum Ocri
clentalium montibus Jizon;ké hory, ubi rnm ost. Alibi?) 

Dok lacly: .J izl'rskť· 1101 ~-. nncl o lid D <':-:nú ( n'::-:mt•:-: ,-n '" occ idr ,1f11lis): lou k<l u liújo\ n.\· S •>\ ín 11 okraj(' 
lesní.eli ('<'st Y okolí,/()() 7.'íO rn, :!./.R. 197~ l)Lo1 ·i-: 1.; (l1lL PuJ< 'J<:K ; l'lt). pnsh·ina ml, .. sul1 1tt 
nad údolím Bílé Dt'~n{', 7. l i)/() n l:L /, 1\17 J l'Lo< EJ' (lilJ. J>uH Lh). Knr'JHlt.v ,.<,,.,111(·,., \'ill'. 
brtlticrt) . . \. Zápu.dni Karpn ty. :--;

1
1i::;sl.;;í, kotlill<l (:!.(ilJ): Spišskú X. Vl',.,, ph potokn ·1•:s1·hs0ifcn', 

4GO rn, ] ~);)8 S. VYrARIXA (BH \ ). ( '!) LiptO\·skú kotlin11 (~(fo): I\: o La \ 'sk.\· :\lost, l !)7.) YoTAYOYA 
(RLO); Važ.l'c, okolí Hr. UrúnC', ]!)()8 BL.\ Ž ld!\'.\ (PR). Oht• položk» , ·yž;1 dnjí l'<'Yizi, pt1\·odrn"
urČ'<'n.v jako A. co1111i1:c11s s.I. - ('!) Rtn'tžo\·ské \ J'('lt)' (Li): :\fa11í11 sk, t "'111tť•o.;ka. "· okrnj n1w1' 
Zúsknli<' • .).)() Ho, UJ70 ČvA::--(· \I{\ n s';'KOJL\ (LI:\l ). Pu \ 0chH' ll !'(•ť Jlt) jako .1. ('(J// / 1/1·1·1/.'ď 'i.]. 

Xízke B""kyd,,- (:Hle): n oh<'f' Jhn<lj, :{.")()in,:?'-' .. ). l !J/-1- ( ' 11R1'Eh a l\:t{ Í-.: \ (Pl~l') . Jkskid :'\iski, 
Pasmo BnkO\\'ic•}: l{;;c'pcdz; Cz~ -.:tollnrli; Kornm'l"zu; l\.i('Z<'l'H; I 'u Lm·' ; \\'<' r1wjúwk1; 1-{udfl \\' ka, 
R:vmnnowska, U).)!) a mno E. 1·0T1;.JO\\'. \ Pt .li. (1\.1{.\\I). B. \',\·r· l1od11í l\ :u ·1mh· , Bukcl\·:::;ké 
Y!'!'lr.\' (:O): Rh1kčín, lonk.1 pocll0 Ciio!'lt,v. :?I.i rn, l!Hi\l BL . .\Ži.;m.\ (l'H); f)urkoYl'<-. I!)()/ SoJ . .\1.;: 

(PR), 1!)70 13LA7Kov.\ (PE): Xová S<'d li !'a, nn n('lltl tlrúhk:v, I p,() rn, l!ll)O '-lo.L\K (PH). -
BiPszC'zn.dy Za!'llodnil': :--;uliLl, ]0 ,)4 .J.\s1 1·: \\·11z (1\.1{ \:\I ); .Ja-,]o, UH>l .J\SIE\\'lC7. (Kl{.\:\l); 
Arn0rek, 19~.) K. Prnnr (KlLUf). rn.3-1- .J \Sm\\'J( z a z \HZYl'KI (I'\ l{ .\:\I); Polonina Cnryrísk11, 
H);)8 ZAl{ZYCKT (KH.\:\l), HHH J .\s11rn·1cz (l'-.K\ \J), l !! /:1 BL.\ŽKOd ( l)f {); Rndrn :\ll, 197:{ 
BL.\ŽKO\'Á (PH.); l{u\\'k :1 \Vlk., ]9,)7 J .\sn:wrcz a Z .\HZY<'KI (h:l{. \\I); B11k0w0 l:krdo, JU()~ 

,J.\SIE\\·1r·;1, (KliA:\I). Hrnrnm:-ko, ::\Inntii ::\Tarnmnr< '';\: ' okolí s<'<!l;1 l'l'l slop. :?G. }· Hl8:~ P1,0C 'EK 

(hh. VLO<'EK): ':\l 1mti1 l{odnci: sz. stnmn hol' ,\ !il<'t1, <'11 :!.t)(\() 11 •• !l. s. l !):-; I ~f. Non: i.; o,-_\ d <li. 
hb. PLOCEK); ':\luntii lLtl'<lll: hojnt• na yrchol•1\·.\·cl 1 p,i st , · in<'wh prnl PwtJ'( ·i<' Doarnn0i, pod !'opii 
Rnraulni, atd., J.) ()0 HiOO rn, :rn. 7. ]!)8~ l'i.nci:i-: (lrh. f'1.oc1·~i.;), - C' .. Jržuí Knrpnl.'" l'iatr1i 
Crniului: pa;.:tyina pod ('h11to11 Phliul Foii (\·z.). lllflO i•1, 8. 7. 1!18:!. l'r.o< n.;: (Jih. P1.cw1m). 
Pannoni!"um. Slon'nsk~- Krns (:q: _H orný \TC'li, r„1 ~()() 111, .). f-i. Jn/8 .}. F-;Tr;PÁXEK (lili. PLOU·:K). 

E. K proměnlivosti některých znaků 

Taxonomická hodnota rozlišoYacích znakú v r. Alchemilla, z~tehycená empi
rickým sroYnáním, je ověřitelná měi"ením. Pro ilustraci tohoto předpokladu 
jsem sle<loYal kvantitatiYně tři znaky, u nichž bylo předem známé, že určitým 
způsobem diferencují skupiny taxónú v okruhu A. connivens. Data z herbú,řo
vých položek naznačovala rozlišení 8 skupin taxónů (tab. l, obr. ()-8). 
Při změ:ření jiných exemplářll týchž taxónu bylo rozlišení skupin podobné. 
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f'ledoYal j::mm pak vzta.h změl-enýd1 da,t k proměnli,·osti dosud neznámého 
taxónu :-)kupiny A. connú:ens. K tornu posloužila nově objeYcná po
pulace A. doliclzotoma ze ReYerního Hrnmmska. Z ní jsem změřil 23 exemplářů 
ze 4 lokalit , , -ýsledk)- (talJ. 2) jsem poronrn,J pomouí X~ s frekYenčními diagra
my osrni dl'fre rozli~ených skupin (obr. 0 -8). \')·chází jednoznačně aso
(·iace Y 1 -C, Y ~-B, Y 3 - A, což zřejmě potnzuje rcprezentatiYnost původ
ního datod·ho souboru. Kd)·by totiž p1°ffodní clato,-ý soubor nebyl vhodným 
sron1ánteírn!parametrem, tj . skttpin.,- ,- něm byly umělé neho některé chy
běl.'·· pak hy test \ r tah. 2 Rotnt 11kú.zal zl'·delnOlt asociaci. 

Okťl1'1 I. l"fJ11J1ir111s \ ..,t"<·t. _lf,·Ji„1111/lu :--l"r. :·„'11l1ul1tl)l'111 j<· \" uliln-'tl K 11 rpat <l' okolním ÚZ('rní 
-..t Í"<'dní I·~\ rol'.' t \ oi'•'ll t i·1·1111 -.,o 1hť"žn.\ 1111 <'\·olt1i'-ní111: \ <"t \"C'r ni. Zúklndní. ,._,·s1>kohnrskA 
(a lpsko -k;1 rp;1t..:k :1) . z11<'1111;Í. j,tk11 .1. 1·"1111irr11s -;.I., si' \ ťtzc'tllÍ ;:;t(·pí n:t tí·i dn1ii.\·: - ~. ro n11in·11s 

l~l'SElt s.s. ( l~1·lr ;t1 1,.,k ť ' l\tl 1.\. odkud oj1'd i111"I" ZHIH''iC'll<l do \ ' .\·so k .\·(" h T11l<'1·) .. I . . -,·11bcon11il•<'J1~ 
l'\\\"L. (Tntl'.\". .·ízk<' Tut".'· \-í' ťl,,í. a :\lnlú Fntl'n, pol10Í'i "i1\.\ \rC'li: zh'jm1'- zúpadokarpaL::;k,\· 
('IHl!'rn it) <l . 1. rlulir-holot1u1 PLO\'l<:K sp. !lC> \·a (zi·1'j1n(' <'ll<i"1111t J'ťsp. suh!'tl<l<'tnit rurnt111-.;ký·c:h 
l~nrp<tt) .. J-.;nu to lw11wroh11í ro-;tlin .\·. 1~·111(,i· ,-_\·l11l-n<' knlc·1kol11í.-.; t('ži:'.;t('!lt , - ~·,.;k,\·tu ,. -.;ubalpin
-.;).;:ť'1!l (11ž alp1n-;ld•m) '<·gťla{11í111 -;I 11p11i \'.\'l \ ÚJ'<'jÍ lok ·'tln í po1ntla c·<' (tupoclvrn.\·. hiotypy), jež 
poprsujt jak„ \"ilťic't.\·, a"l">li 11t-ldc1·(· ;-,dú11li\l' pi·qH>111íunjí i d!'olinc' druhy. Tnk . 1. subconnil'P11s 
se' rozpndú 11;1 n1r. s11IH·o1111Ín'11s (Tnt I',\).\ a1·. lo11yit11brt (:\ízk•' T,tt r~ ). ,-,1r. UJ!Jili<'u (\ dká, Fatra) 
\Hť. strn'Jsj1IJ1u11r18 (:\Ltl1't F<1tr;t). \111'. 1111111s111t 1 ( \ 'el'kú F<1t111 u :--,1\_\· \T1·lt). ~A. 1lolir'71otonw 
_js0 111 rozli;:;il \<li'. r/ulif'/i1Jfom 11 (polioi·1 l{ocln;t ;\ }fn1 ';\111 111·p-.; ) 11 , ·,u·. sinrúal' (polioi·í Brw<'g i) .• J<>d-
11ot 11\·ť· do,.;ud IH'Zll~lllH·· pop1tl1tc·(' z př-ihu;-,ť11-;l\ ;t .· l. 1·01111in11s -;, I. 1110'1nu -;nud hýt jl'i'.;I (' <lhj<' \'PHY 
\ tl'\'lt poliol·í\'l1 \.\ ·~;jíc·li K arpat. kel!' I'. .I/chemii/u IH'iJ,\I dos11d pPrlroh11{' -;tudoní.n. 

A. ll'Ú"h11r11p ( Bn;J<:H) :-;n.;i- \ '""· \ .\·z11ač-t<jť -.;c'\·c-r:-kon l'\ ()]ul-ní '(•l\'\ okrul1u. lwzpo<'li,,-h _,. 
llckoz!'no11 Z<' sta1·.\·c·lt základu nl1hkc" ,.(,t\T. I )o -.;( i·l'dní En'<1P.' iwznsaliujc'. Y Krkono;:;ívli „,, 
\ ,.,,tk ,-,,·,.; k\-tt1 .i(' úzc·e endc'111iC"k_\, drt1'1 z pi·íht1z1•n-.;h·n _I. ll"i<'hlim<. pro nl"j/. r1<t \Thují jnH~no 1. 1·u1· 

co11tiu !>Lo< EL'- sp. 110Ya. ,Jvdiné \. :--ou<'-<t"110.-,t1 znú111!' 11ul1'zi:~tl" .i<'\'\' Y0lkc' :-;IH~ž.né jámě nn pol~kc' 
-.;( ru.nó polioi"í. 

_I. IJ11ltir·11 ~' ~r. ex .J l'Z. jl' , . oknil111 ;-,/1-.;11qw<'l11 j11ké,.,1 s.' 11;1nt1·01H1Í \"Čl \'C'. udaplo\·;tné mj. nn 
l1P!ll<'l'C1filni horskou \ 'l'g"C' l<t<"i lu k . pa,_,t,·111, okrnjt1 <'<'st atd. Tl'nto cl1t1h 111:1 lil;l\·ní ohla-.;t \·ý:-;k~·tu 
' sc'\"l'lo\·ý0iind11i EY!'O]ll' . Ostl'l!\ kr)\ itl' ph'd-;tl lllll" lolrn.lit ,\· , .• Jižníc.:h a Zúp1tcl11íc·l1 Karpntl'(' h, 
,-ýj111wc'·ně dok1> 11<·l' ,. :-\udP!Pl"lt ;l \' ob lasti p<11 1111>11sk8 flór.\- (,· tě::mérn :-;ousedsh·í K1U']Mt) \ .'" 
h·úi·cjí jiliozúp1tdní hrani<·i c·C'lk0\'{'1 10 nrl'ttlu. Ohla-;t i:-011\ hl<'.i~ílto ,-~·skytu je n' \'.\·chod11í l'i 1 
Karp;ttec.:11 (od .i il10v.\·l'.1 1udni lto l'ol-.;Jrn, l:L výl'ltod11íl1n :-; 1on•11-.;k;1 pi·~s Zaknrpntskou Ukr,tjinu 
do Sť\'<•rO\'.\·r·liO'l11í l 10 K.u111nn,,;ka). \. tťxtu j-.;rn1 t1\ ·<'ii1' 11.' · č·C'ln{' nu\-{' lokality . I. b11ltic11 z Ú7.l'll1Í, 
mj. pn·ní pro fióru Knmtmskn. Z/t p;1do-.;t1 d1 'i-, ld, rn..;t 1111.\· pi·l'd-.;L1Yují drnln1(· odlišný biot yp (nu. 
"'·ci1f<.11tulis). karputskl' js<'lll pi'ii'ctdil k 'ar. ú11/tic11. 

:-\ l J.:\L\l. \ I{ Y 

. \:-; <l l'Cti U[t Of 1\'\·ision of" l1c'rh1tl'i<t. C'0111plc'(C'd I>,\ (''((i'llSiVf' fi(')d \\ lll'k. <IS\\ dl <IS 11ll"<blllC'l1H nt,.; 
on <dl t<Lxa in\·oh-cd, tllf' aul hor ;trri\c'cl t(i tiw follo\\·ing r.1xon1>111.'· nf tlH' aprn11iC't <lJ!!J;l'l'galio n 
uf _J. ('r11111ive11s ( Til l' 1ir11li1/e11s group a1wt. p.p.) in t 11<' C'nrpatl1iu11 :\Ir-;. an<I s<rnH' otl11'r adj.wcnt 
pla<"Ps. Tht>rť, tlw ngg rcgnt ion s0ems to lw fol'11wd ''·' · :i line-.; diffc 'r<'n t int<'d in 1111irpliolog)· , a,.; 
\\'P il as C<'Olog,,· ;ltld g<'OJ!ť<lj>lii(·;d di-.;t riht1t ion. (.\) Tlw pt itH'ipal li 11f' is t liat or. I. ('(Jll17i1•e11.c; 

Bl SErt s.l. whic·lt in Lwt :-;plits to tlin'<' s1wc·i<'s in t lic C'arpat l1i;m::;: _1. 1·01111i11'11'>' "·"· ( l ~c,linn-.;kc 
' l\ttry \ lt s . and ral'<'h· also in \-_,·sok<" Tat 1._,. :\lts.), . 1. s11/Jco11 •1icr11s P .\\\'L. (\\ '. ( ';trp;ct liians) 
1rnd „J. lollchotu111,1 l'Loc1;r.;: :-- p. 1H>\ a (l':. und S. ( 'arpatlrullls ). Tlw fil'st i-.; l'CfH'1..'sC'nkd h\ 11 lt1J1for111 
popuhttion, ('UC"lt or ot!lťl' I\\') ('On-.;ist..; of-.;('\'('ral lrn„d biol.\]!<'.-.; (topocl<'llH'S). Thcs<' \\'('!"(' dittgnos<'d 
as vari'ti<'s (5 in . I. s11/J1·n1111ire11s. :! in I. r!olichutn11111). tl1ougli -.;0111' \\ould 1wrl1ap:, ,.;uggest 
rc'cogni'i<m on l1t:.dw r r:111' ;: . Tli 's1' t lin'1' "lll'C'Í<'" flourisli 011 \1·\'I soil of (·al<·tu·cous l)ť <hl01nitic 
arC'a~., in -.;:tl>,tljtill" to ;tlp1n' l)('lt oť \ť!.!:ťL1tio11. :-iilic·i"ok !1;1hitah :ti'<' ''"-"" Plion<.tL so <ll'C' o<·<·ur
rcnc:Ps Hl 111;111-inílt1"11<·Prl pl<l<"'"· (B) .-!. 1ril'h11rne (Bť..;1-:1q :-iTr-.F\'\ss. i-; a n'p1L'.-,('!1tati\'f' of 
. l. cu111 i1·e11s <1gµ,-. in t lH' s1ilin r("t ic· Eul'upc a11.I srn1w otlH'r pln("•.,.. t li;tt c·orrC'slH>Jld to thc arnpl1i-
1ltlantic rnng" oť sp<'<·i<'s. Si1H'l' H1·-.;1rn in 18!)'1~. ,l sinµ:!<- cl1..:j11111·t <•<·<'lll'l'<'tt<·<' of .I. ll"ich111 ·11c· to 
( 'í'ntral ťur r> p<' lt;t" IH' ťll r<'<·n~n1;-,'d. in t ft,, l\..r knnošc' }[t-.; .. se'\ <'i".d !tundrc ' I 1,ilo11wter-.; south 
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of thc main rangc of thC' sp<'cic;.; . ThC' author clPC'ided to scpni·a1c tl1is out lyi11g populfLtion n:
A. corrontica PLOCEK, a new species relatC'd to A. lciclwrne. - (C) ..: I. baltica :-5.nr. C'X Juz. is 
a synant11ropiC' (hcmcrohie) nwmbcr of tlw assernblagc. From "XE Enropc to,,·,l!'ds sou1lnvcst 
it rcnches at most tlw Carpatliians ancl the Rndcteu .:\fts. -:Vfany llC'W rC'c·onl;.; of A. bolticrr nrP 
lwing puhlislicd herC', irn·lucl i11 g thc first on0s to the florn of Romanin. Tlw Carpathinn rťc·or'<ls 
of A. baltirn mustl.v com0 from montcuw lnnclseap(~ d ominatecl ,,·it h past u ť<'s .. 1. b. var. orcicle11t11li. · 
PLOCEK, V<U. noYa, has hcen dcse;ribcd frorn tllf' NudotPn .:\lts., tho Carpatliian populations arC' 
reforrcrl to V<11'. h11ltirn. T)·pificntion of . I. hrrltirrt has not .\·ct lwon ackguatC'l,v st ndiod, l1ow
evor . 

• .\sF::S-0\" T. (l!l7:l): .-llchrn1ill11. lu : D .. ToHIH'\Ov (n'd.), Flora 1rn "Xnrodna rqiuhlika l3ulg1u·i,1 
5 : :?74 - :l:?H . - Nofi,1. 

BELDIE A. (H)(j7): Flora :;;i n'gctatin muntilor Buccgi. Buc·m<' ~:di. 

- (UJ77): FJorn H.onHtniP i ]. Bnc:.:urcsti, 41:2 pp. 
BLAŽKO\' . .\. D. (1970): .-llchemill11 b11ltic11 ~A~I. <'X .J1.:z. - 1rn,·}· (lrul1 pro ('esko::-lon·nsko. Zpr. 

Čs. Bot. 1-:lpoleč-., J>rnlrn, fí: l\);3. 
BusEL't .H. (1894): Snr IC's • ..\IC'liirnillPs suhnintl0s, leur rPsscrnhlancC' tn-ec l'_-J. globrn Porn. (fissa 

GP~:>.'l'H. et ~CHl- ~DI.) et lc'uťs parallélisnws aYcc lťs espcces de-; r..Sgions iufécieurs. - Bull. 
Hct'IJ. Boiss., Ucn(,,·o d Bal<', s('r. 1, :2 : :34 -l8, !)-! - 11 :L 

FRóHKlrn S. ( l !)7:2): • ..f lchemilla-Besti111111ungss('l1hisscl for Flal'hh111d lltHI :\[itLolg0birgo in Mit td
curopa. - Ber .• -·u·beitsgcm .• \i(' lis. Bot.,~ F, DrC'sdC'n, ] O : :3.í .J:l. 

FRóll'\'EH N. ct A. PoLA'T'SCHEK (Hl78): .-llchemillu (/1/8lrir1c11, sp<'<'- no\'ft, (Ros((ceaP) - cin<' n<'uc 

Art 1ws llen Ostalp0n. - PI. 1-:l.\ ·st. Enil., \Yi0n, i:rn: l :27 - 14:2. 
HADAČ' E. (l!l.í8): C'hersiclit d('ť Alchcmill11-..\rtC'n Jfolnnens. - ln: f. KL . .\.š'T'EHSKÝ (rccl.), 

PHILil?P .:\JAx~rJLL\:\ Oriz unci ,;cine' BedPutung fúr diP ťfl anzc>nh1xonomiP. p. 1:~5-158. 

Prag. 
JASI 1.;w1c;r. _..\. ( l !)06): Hošliny wtc·1..n1icrn c· BiPszc·za<lÓ\\' Z11c-l1odnil'li. - ::\Jonogr. Bot., \L1rszt1wn, 

:20: J - :{40. 
J1 ZEPCzUK S. V. (19-ll): Alchi111ill11. - ln: Y. L. l(O:\TAHO\" (reci.), Flol'a SSSR 10: :289 - -lJO. -

"\losk v~t - Lcningrnd. 
(1955): Scheda<' ad H_erh:niurn Flo1«t<' UH.Si-l no. :{!)OJ - :~%0. - Spisuk H.ast. Gcťl). FL 
SSSR, Lcningmcl., 13 (79) : 60 - 100. 
(1961): Alchemillu. - In: B. I\:. :::;,.:;.KL:\ (rnl.), Florn IC'ningnulskoj ohlnsti :~: -1-!l G1. -
Leningra,d. 

Lt.:.:\LHt-t\L1IESTLV\'.\'D . .-\. (l\J;)8): i-l tudil's on sm1H' ni ic:rusp<' ('iC's of Alch cniillu vulgaris L. - Hot. 
Xotiscr, Luncl, 11 L: ;í87 - GO/. 

PA\Yt.OWSKJ B. (l!l5.í): .·llche}}lillrt. - 111: \\'. SzAfl•:H l't B. P.-\\\"J;OWSKJ (red.), Florn Polska 
7 : 148 - :2:!8. - Knikc'J\\· . 

PLOCE K .\. (I!)/()): ~ ('\\' ntri<'t ies of .-I lehem illa 111u11tirnl11 ( I'.os11c('((e), and the h1x,morn i« i,.;sue 
im·olved. Candoll<'a, Gťnt've, :31 : 05 - 105. 

- (JH78):Xcwspccicsof"Alchemill11s<'l'.Jlirsutae. - Fol.Gcohot. l>!iy toLa:-;., ťrctha, D: l!J - :n. 
RoTIDIALEH. \V. (l!J6:2): Syst0rnntiselio YornehC'iLen ZLl eincr .:\lonographic der G;.1ttu11g _llchc

milla .• r. Dic· rnittC'lcttropiii,.;elicn Aťlon. - Fodde::; Hcpert., B01·Jin, {)(): IH.+ :2:34. 
Soó H. \". ot H,. i>Al;JTZ (HJ:Hi): Die .\lcl10mi llcn dos histoťisc·l1Pn Ungnrn. - l•'edch~s l{c1x'rt. , 

Berlin, 40: :2-11 :27 :3. 
:::;Ol'REK .J. (1!)70): KvčtC'll<.1 Krkono;. rral1,-;,. 
\L\L-r1,; 1{s S . .:\I. ( 1 9/~): Alchemillu sub;.;e<'t. fleliodro~Úll/11. - ln: P. li. DA\·1-; Ln·cl.J. Flon1 of' 

Turkc'y nnd t lw Enst Aťg<'an Jslancls -l: 80 - !).1. - l ~dinlmrgli. 

\VALTJms N. :\I. d B. l'A\\"f,O\\'SKI (l!J68): Alchcnúllu. - 111: T. <:. Tt TI:\ d ni. [r<'.!.J, Flora 
Emo pa!' u :! : .+8 - fi4. - C't11n bridge. 

Do:'.;lo JO. ř·íj11a J!)8:~ 

30 




