Karpát. Vzácnejsie sa vyskytuje v okresoch obvodov predkarpatskej, západobeskydskej, vychodobeskydskej flóry a v okresoch panónskej oblasti. Doteraz nie sú
údaje o rozsírení z okresov Burda, Ipefsko-rimavská brázda, Vychodoslovenská
nízina, Juzné Biele Karpaty, Slanské a Bukovské vrchy.

Geranium silvaticum L.
Pakost lesny
Ic.:Tab. 53, fig. 1/p. 485
Geranium süvaticumL. Sp. pi. ed. 1, p. 681, 1753.

Na nasom území iba subsp. silvaticum.
Rastlina trváca. Podzemok hruby, zvisly alebo sikmy. Stonka 15—50 (vzácne viae)
cm vysoká, vzpriamená, hranatá, rozkonárená, zliazkato aj bezzliazkato makko
chlpatá, v dolnej casti niekedy hola. Prízemné listy veiké, dlho stopkaté, dolny
stonkovy list 1, dlho stopkaty, horné protistojné, kratsie stopkaté az sediace, mensie.
Listové stopky chípate. Listová cepeí okrúhla, okrúhlasto oblickovitá, dlañovito
páfdielna az sedemdielna, diely úzko alebo sirsie obrátene vajcovité, kosostvorcové
alebo deltoidovito ± trojlalocnaté, nerovnomerne hrubo zúbkaté. CepeT na liei
hustejsie, na rube iba na zilnatine stetinkato chlpatá. Prílistky kopijovité, koncisté,
cervenohnedé. Súkvetie mnohokvety vidlicovity vrcholík. Kvetné stopky stále
vzpriamené, chípate. Listene 4, kopijovité. Kalisné lístky podlhovasto vajcovité
alebo elipsovité, zliazkato chípate, trojzilové az páfzilové. Lupienky obrátene
vajcovité, na báze zuzujúce sa do nechtíka, na vrchole zaokrúhlené, ut'até alebo
srdcovito vykrojené, (10—) 14—20 (—25) mm dlhé, cervenofialové, vzácne ruzové
alebo biele, na báze, na okraji aj na zilách.jemne chlpkaté. Nitky tyciniek na báze
rozsírené, na okraji aj na chrbtovej strane pozdíz zily chlpkaté. Plody stetinkato aj
zliazkato chípate. Semená podlhovasté, jemne bodkované.
C h r o m o z ó m y : 2n = 28.
V a r i a b i l i t à . Poddruh znacne premenlivy. Autori opísali niekolko foriem a variet, napr. podia farby kvetov (for. albiñorumBlytt,
for. roseumL M u r r ) , podía
chlpatosti stoniek (var. eglandulosum C e 1 a k. ) , podía veíkosti kvetov (var. typicum
G. B e c k — s vefkymi kvetmi, var. parviflorumBrittinger
— s drobnymi kvetmi).
Taxonomická hodnota mnohych tychto taxónov je sporná a vyzaduje si podrobnejsie stúdium. Napr. ako var. parviflorum opísali jedince, ktoré majú vyvinuté iba
samicie kvety, tycinky sú zakrpatené. Jednopohlavné kvety, ktoré sú vzdy znacne

Tab.53. — 1: Geran¡ums¡lvaticum'L. — 2: Geraniumphaeumh.

— 3 : GeraniumpyrenaicumBuTtn.

fil.

