se vyskytující
s krovkami
záměn

s

odchylky
drobnými

za A.

x

druhu A. oblongifolia
zoubky jsou zdrojem

northusiana.

Kříženec

dosud

nalezen ve stř. Čechách a v okolí Brna.
T:

5.

kotl.

Terez.

(Lovosice),

10. Praž. ploš.,

16.

I : Z území ČSR byl doložen druh Obione

sibirica(L.) FISCH.
(syn.: AtriplexsibiricaL.), původemz Ciny, Střední Asie a j. Sibiře. Vyznačuje se vyšším vzrůstem,
listy s čepeli kosnĺkovitě vejčitou, na bázi dlouze klínovitou
až řapikovitě zúženou, na vrcholu tupou a v obrysu až tupě
mělce trojlaločnou, krovkami z větši části srostlými, až
5-6 mm dl. (včetně stopkovité báze), na ploše s bohatými
výrůstky až polokulovitě nahloučenými, s krátkou, hluboce
nepravidelně dlanitolaločnou až dlanitoklanou plochou části. Herbářový doklad (herbář PR) byl r. 1939sebrán v obci
Libverda u Dččĺna; přibližné v téže době (r. 1941)byl tento
druh nalezen zavlečenýs vlnou v Lipsku (NDR). Původ vý7. Ceratoides

z Cech druh Atriplex muelleri BE'<TH.domněle zavlečený
s australskou

Znoj.-brn. pah., 18a.Dyj.-svr. úv., 20b. Hustop. pah.
Poznámka

Skytu neni znám: jedná se ztejmč o přechodné zavlečeni
s vlnou. Opakováni výskytu neni přiliš pravděpodobné.
Poznámka
2: VOPRAVII.(Preslia 24: 106. 1952) uvádi
vlnou.

Revize dokladů

(PR, PRO) ukázala,

že

se jedná o zámenu s druhem A. rosea L.
V Dostálové Seznamu cévnatých rostlin květeny česko.
slovenské jsou neopodstatněně jako zástupci československé květeny uvedeny taxony Arriplex rosea subsp. arenaria

(WOODS)DOSTÁL,A arenicola HACMANa A. x ludwigii
FOURN.Podobně CVANCARA
(Sborn. Severočes. Mus., ser.
natur., 8: 28, 1976) zřejmě mylné uvádí Atriplex sabulosa
ROUY.

Poznámka

3: Rod Atriplex

L. je po taxonomické

stránce v ČSR (a zřejmě i jinde) nedokonale prozkoumán.
Postaveni některých, zřejmé adventivních populaci z okru-

hu A. patula a A. prostratav ČSRse nepodařilopřesněstanovit. Nadto je možno očekávat i přechodné zavlečení nékterých druhů s dováženým zbožím (obilím, vlnou, bavlnou), a to zvl. z Austrálie, SSSR a s. Evropy.

GAGNEBIN — bělostník

Ceratoides GAGNEBtNActa Helv. 2: 59, 1755. — Syn. : Eurotia ADANSONFam, Pl. 2: 260, 1763. — Krascheninnikovia
GUELDENST.Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petropol. 16: 551, 1772. — Diotis SCHREBER
Gen. Pl. 663, 1791 non DESE.
Lit.: REVEALJ. L. et HOLMGRENN. M. (1972): Ceratoides, an older generic name for Krascheninnikovia and Eurotia.

Taxon 21: 209. — AKTAEVA
M. K. (1973): Kariologija i morfologičeskij analiz roda Krascheninnikovia Gueldenst. (Eurotia
Adans.).

Izv. Akad.

Nauk

Kazach.

SSR, ser. biol.,

1973/6:4-6.

— GUTLRMANN W. (1975): Notulae

nomenklaturales

1-18.

Phyton, Horn, 17:31-50 (cit. p. 35-36). — TOMSOVIC
P. (1990): Patři druh Ceratoides latens ( = Eurotia ceratoides) do československé květeny? Preslia 62, 1990.

Polokeře s celistvými, střídavými listy, na všech částech hustě hvězdovitě chlupaté. Květy jednopohlavné, jednodomé, v úžlabních klubíčkách, samčí bez listénců, se 4četným okvětím a 4 tyčinkami,

samičí

bezobalné,

s kratičkou

čnělkou

a 2 bliznami,

obalené

2 listénci,

více než do

poloviny srostlými, na vrcholu vybíhajícími do špičky. Plod vertikální nažka, srostlá se ztvrdlými
listénci. Zárodek podkovovitě
Ameriky.

zakřivený. — 6-9 druhů ve stepích a pouštích Eurasie a Severní

— Anemogam.

I. Ceratoides latens (J. F. GMELIN) REVEALet N.
HOLMGREN— bělostník růžkatý
Ceratoides latens (J. F. GMELIN) REVEALet N. HOLMIa-

GRENTaxon 21 : 209, 1972. — Syn. : Krascheninnikovia

tensJ. F. GMELINSyst. Natur. I : 294, 1791. — Axyris ceratoides L. Sp. P). 979, 1753. — Krascheninnikovia ceratoides
(L.) GUELDENSr.Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petropol.
16: 555, 1772. — Diotis ceratoides (L) WILLI). Sp. P). 4/I :
368, 1805.
Ceratospermum papposum PERS.Syn. PL 2:
551, 1807, nom. illeg. — Eurotia ceratoides(L.) C. A. MEYER
in LEDEB.FI. Altaica 4: 239, 1833. — Ceratoides papposa
(PERS). BOTSCH.et IKONNIKOVNov. Sist. Vysš. Rast. 1969:
267, 1970, nom. illeg.
Exsikáty:
Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no
5213. — FI. Exs. Austro-Hung., no 3854. — FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 906. — FI. Hung. Exs., no 540. — SIN.
TENISIter Orient. 1890, no 2972.

sedlých klubíčkách v nižší části lodyh. Nažky
s kožovitým oplodím, uzavřené do ± vejcovitého, asi 3 mm dl. obalu ze ztvrdlých listénců, se
2 rozestálými růžky na vrcholu a 4 řadami až
několik mm dl., zpočátku bělavých, později rezavých chlupů. VIII-IX. Cht
2n — 36 (extra fines)

Ekologie

a cenologie:

Výskyt v ČSR je

nutno předpokládat za stejných podmínek jako
v sousedním

Rakousku.

Tam roste na příkrých

k jihu exponovaných svazích na sprašovém
podkladu s rozvolněnou, často ruderalizovanou vegetací, patřící nejspíš do svazů Festucion
valesiacae a Prunion fruticosae.

Rozšířeni

v ČSR: Udáván z j. Moravy

Lodyhy přímé nebo vystoupavé, 20-100 cm
vys. Listy kopinaté, podlouhé až čárkovité,
10-40 mm dl., 3-12 mm šir., na vrcholu ± špi-

(Znojmo, Valtice). Herbářové doklady k těmto
údajům nebyly nalezeny; položky s označením
Morava (PRC) postrádaji
bližší lokalizaci

čaté, na bázi zúžené až mírně

a jsou i jinak

zaoblené,

celo-

pochybné.

Jediný bliže lokalizo-

krajné, na okraji mírně podvinuté, krátce řapí-

vaný lit. údaj je od Znojma (pahorky směrem

katé až přisedlé. Samčí květy ve stopkatých

k rakouské

klu-

bíčkách v hor. části lodyh (větví), samičí v při280

hranici—RElSEK

Flora 41/2:

688,

1841). Další doložené lokality jsou až za hrani-

Atriplex / Ceratoides
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