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Helianthemum nummularium
Rozšíření

Habitus a typ růstu
Výška [m]: 0,1–0,2
Růstová forma: keříček
Životní forma: chamaefyt
Životní strategie: CS – kompetitor/stres tolerátor

List
Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné
Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné
Tvar listu: jednoduchý – celistvý
Palisty: přítomny
Řapík: přítomen
Vytrvalost listů: stálezelený
Opadavost listů dřevin: vždyzelené, opadavé na zimu
Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní
Funkční typ listů dřevin: široké opadavé nebo poloopadavé, sklerofylní

Květ
Doba kvetení [měsíc]: červen-červenec
Fáze kvetení: 6 Cornus sanguinea-Melica uniflora (začátek časného léta)
Barva květu: žlutá
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Symetrie květu: aktinomorfní (dvě a více rovin souměrnosti)
Květní obaly: kalich a koruna
Srůst koruny/okvětí: volné
Srůst kalicha: volnolupenný
Typ květenství: vijan
Diklinie: synecický, gynodiecický
Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie
Způsob opylení: anemofilie, entomofilie, autogamie
Spektrum opylovačů: včela medonosná, čmeláci, pestřenky, mouchy s. l.
(samotářské včely, ostatní dvoukřídlí, motýli, „lesknáčci“, neurčení)

Plod, semeno a šíření
Typ plodu: suchý plod – tobolka
Způsob rozmnožování: převážně semeny/sporami
Jednotka šíření (diaspora): semeno
Strategie šíření: Allium (převážně autochorie)
Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b)

Podzemní orgány a klonalita
Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický
Typ větvení orgánu klonálního růstu stonkového původu: sympodiální
Hlavní kořen: přítomen

Banka pupenů
Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 8
Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 9
Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 16
Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 8
Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 9
Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 16
Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 3

Způsob výživy
Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní
Masožravost: rostlina není masožravá
Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík

Původ taxonu
Původnost v ČR: neofyt
Invazní status: přechodně zavlečený
Geografický původ: Evropa, Středomoří
Způsob zavlečení: úmyslné zavlečení
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Stanoviště a sociologie

Vazba na lesní prostředí
Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 – taxon se v českých lesích spontánně
nevyskytuje
Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 – taxon se v českých lesích
spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost
Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální,
meridionální
Floristická oblast: Evropa
Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 265
taxon.data.freq_in_quad: 478

Ohrožení a ochrana
Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného
seznamu
Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) – málo dotčený (taxon není
zařazen do Červeného seznamu)
Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný
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