Polygala vulgaris L.
Horcinka obycajná
l e : Tab. 61,fig.l,p. 550

Podzemok rozkonáreny, drevnatejúci. By! tuhá, zriedkavejsie chabá, priama
alebo poliehavá az vystúpavá, 7—20 cm vysoká, hola alebo zriedka riedko páperistá,
jednoduchá, zriedka malo rozkonárená, pomeme husto listnatá. Listy sediace,
celistvookrajové, jasnozelené, hole, zriedkavejsie (najmà na rube) riedko páperisté.
Dolné listy obrátene vajcovité az elipsovité, niekedy az elipsovito kopijovité, mensie
ako listy byíové, nikdy netvoria pravú listovu ruzicu, 10—15 mm dlhé, 3—5 mm
siroké. Stredné a horné byfové listy kopijovité, dlhsie a uzsie ako prízemné
(14—) 20—30 (—35) mm dlhé, 2—4 (—5) mm siroké, najhornejsie az ciarkovito
kopijovité, mensie, postupne prechádzajúce do listeñov. Vsetky listy tupo koncisté
az koncisté. Listene blanité, vajcovito kopijovité, kratsie alebo take ako kvetné
stopky, 1,9—4,1 mm dlhé, casto so sirokym korunovito zafarbenym pruhom, skoro
opadávajüce. Oba listence blanité, take dlhé ako 1/2 kvetnej stopky, spravidla este
pred rozkvitnutím opadávajú. Kvetné stopky 2—4 mm dlhé, spociatku dohora
odstávajúce, po odkvitnuti naspàf ohnuté. Kvety modré, zriedkavejsie biele, vermi
zriedka cervené, ruzové alebo cervenofialové. Vonkajsie kalisné lístky blanité,
drobné, holé, zriedka na okraji riedko brvité, trváce, vnútorné zvacsené, blanité,
niekedy zelené, castejsie vsak korunovito zafarbené, po odkvitnuti blednúce,
trojzilové, úzko kopijovité az siroko elipsovito vajcovité, tupé az malo vykrojené
alebo koncisté, na báze náhle zúzené, (3—4) 5—9 (—10) mm dlhé, (0,5) 2—5
(—6) mm siroké, holé alebo na okraji a na rube hlavnych zíl riedko brvité. ¿ilnatina
krídel tvorená 3 hlavnymi zilami, spojenymi hustou siefou anastomozujúcich bocnych zfl. Korunná rúrka obycajne dlhsia ako nechtíky lupienkov, (4,5—) 5—8
(—9) mm
dlhá. Hrebenity
prívesok
dolného lupienka
cleneny
na
(8—) 10—20 ( - 3 0 ) strapiek. Tobolka obrátene srdcovitá, na báze zúzená, na
vrchole obycajne vykrojená, zriedka tupa, dlhsia ako sirsia, (4,5—) 5—6 (—7) mm
dlhá, ( 3 - ) 3,5—4 (—4,5) mm siroká, hola. Semená podlhovasté, tmavohnedé az
skoro cierne, husto bielohrdzavé alebo bledohrdzavo chípate. Màsko trojlalocnaté,
zltkastobiele, v strednej casti roztrúsene chípate, s lalokmi takymi dlhymi ako
1/3 semena.
V a r i a b i l i t à . Na nasom území sa vyskytuje v 2 poddruhoch morfologicky aj
ekologicky dobre rozlísenych.
KIúc na urcenie poddruhov
l a Krídla elipsovité az elipsovito vajcovité, tupé, zaokrúhlené az skoro vykrojené,
casto ukoncené nasadenym kratuckym hrotom, v case plodu sirsie ako tobolka

