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Ballota nigra subsp. nigra
Rozšíření

List
Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné
Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné
Tvar listu: jednoduchý – celistvý
Palisty: chybějí
Řapík: přítomen

Květ
Barva květu: bílá, růžovofialová, fialová
Symetrie květu: zygomorfní (jedna rovina souměrnosti)
Květní obaly: kalich a koruna
Srůst koruny/okvětí: srostlé
Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: dvoupyská
Srůst kalicha: srostlolupenný
Typ květenství: lichoklas lichopřeslenů

Plod, semeno a šíření
Typ plodu: suchý plod – tvrdka
Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část
Strategie šíření: Allium (převážně autochorie)
Myrmekochorie: pravděpodobně nemyrmekochorní
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Způsob výživy
Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní
Masožravost: rostlina není masožravá
Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík

Karyologie
Počet chromozomů (2n): 20 (22)
Stupeň ploidie (x): 2
2C velikost genomu [Mbp]: 2146,65
1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 1073,33
Genomický obsah GC bazí: 38.6 %

Původ taxonu
Původnost v ČR: archeofyt
Invazní status: zdomácnělý
Geografický původ: Evropa, Středomoří
Způsob zavlečení: náhodné zavlečení

Ekologické indikační hodnoty

Ellenbergovské indikační hodnoty
Indikační hodnota pro světlo: 7 – rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí
na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na
volnou plochu
Indikační hodnota pro teplotu: 6 – přechod mezi hodnotami 5 a 7
Indikační hodnota pro vlhkost: 5 – indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s
průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách
Indikační hodnota pro reakci: 7 – indikátor mírně kyselých až bazických podmínek,
nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách
Indikační hodnota pro živiny: 8 – výrazný indikátor živin
Indikační hodnota pro salinitu: 1 – tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných
nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách

Stanoviště a sociologie

Vazba na lesní prostředí
Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 – taxon se vyskytuje zčásti v lese, ale
převážně v nelesní vegetaci
Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 – taxon se vyskytuje zčásti v
lese, ale převážně v nelesní vegetaci

Rozšíření a hojnost
Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří
Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 125
taxon.data.freq_in_quad: 195
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Ohrožení a ochrana
Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný
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