Vseobecné údaje: 19. Slanské vrchy (F. A. N o v a k in V e s e l y (ed.) Ochr. Prir. a Kraj. 2: 405, 1954).
15./18./26b. Spisské Vlachy ( K a l c h b r e n n e r s. d. BP).

5. Campanula glomerata L.
Zvoncek klbkaty
Campanula glomerata L. Sp. PI. ed. 1, p. 166, 1753.

Trváce, plstnaté, makko chípate alebo srstnaté, alebo holé byliny. Byle priame
alebo vzpriamené, ± hranaté, (10-)20-80 cm vysoké, jednoduché, zriedkavo malo
rozkonárené, listnaté, casto fialkasté alebo cervenkasté. Prizemné a dolné byl'ové
listy dlho stopkaté, vajcovito podlhovasté, vajcovito kopijovité, elipsovité alebo podlhovasté, na báze srdcovité, zaokruhlené alebo zúzené, na vrchole koncisté alebo tupé; stredné az home byl'ové listy krátko stopkaté az zúzenou bázou sediace,
niekedy poloobjimavé, elipsovité, podlhovasté alebo kopijovité, siroko kopijovité,
najvrchnejsie prechádzajú do listeñov; vsetky listy jemne vrúbkované, ploché alebo
zliabkaté, rovné alebo kosákovito ohnuté. Súkvetie gul'ovitá vrcholová kompaktná hlávka a bocné, pazusné zvàzocky alebo klbká, niekedy len vrcholová hlávka
a bocné pazusné zvàzocky chybajú. Listene pod hlávkami vajcovité alebo kopijovité. Zuby kalicha bez príveskov, dosahujú 1/4-1/3 dlzky koruny. Koruna lievikovito
zvoncekovitá, (13—)15—25(—35) mm dlhá, svetlomodrofialová, modrofialová, alebo
az tmavo modrofialová, zriedkavo biela, hola alebo páperistá, na okraji brvitá; lem
deleny do 1/3 alebo do 1/2 dízky koruny na podlhovasto vajcovité alebo kopijovité,
koncisté alebo tupé cípy Cnelka taká dlhá ako koruna, blizna 3-ramenná. Tobolky
priame, vajcovité alebo kuzel'ovité, s 3 bazálnymi otvormi.
T a x o n o m i c k á p o z n á m k a . Nizsie uvedené poddruhy chápu ròzni autori odlisne, a to od taxonomickej hodnoty druhu po varietu ci formu. Niektoré populácie sa
urcujú t'azko z dóvodu existencie prechodnych typov medzi jednotlivymi poddruhmi. Rozsírenie bolo spracované na základe revízie herbárovych poloziek a vybranych literárnych údajov, ktoré by mohli patrit' k jednotlivym poddruhom.

Kl'úc na urcenie poddruhov
la Byl' hola alebo páperistá, bez tuhych chlpov. Súkvetie v hornej casti predlzené,
prerusované, zlozené z vrcholovej hlávky a viacerych bocnych pazusnych zvázockov
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Ib Byl' (najmà v hornej casti) riedko srstnatá, s roztrúsenymi odstávajúcimi tuhymi chlpmi. Súkvetie na vrchole krátke, zlozené z vrcholovej hlávky a zriedkavo
z 1-3 bocnych pazusnych zvazockov
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