Mutisia (Mutisie)
čeleď: Asteraceae
Rodové jméno bylo vybráno na počest španělského botanika jménem J. C. B. Mutis y Bosia. Rostou
zejména v tropech jihovýchodní Brazílie, Čile, Argentině, Peru, Bolívii a Ekvádoru. Jedná se o
stálezelené, obvykle popínavé keře, polokeře nebo trvalky. Kmínky mohou být křídlaté, beztrnné.
Listy jsou střídavé, jednoduché nebo zpeřené, přisedlé nebo s krátkými řapíky, centrální žebro bývá
protažené v úponek. Květenství bývá samostatné, terminální, úbory paprsčité nebo terčovité, lůžko
holé, kališní listeny 3 - 10tiřadé, koruna 2pyská, vnější 3 laloky srostlé v 3zuby jazýček, terčové
kvítky oboupohlavné, koruna 2pyská, vnější pysk jazýčkovitý, konec 3klaný. Plodem je hladká nebo
žebernatá holá či ochmýřená nažka, chmýr může být bílý, žlutý nebo hnědý.

Mutisia acerosa

Mutisia acuminata

synonyma: M. hirsuta, M. peduncularis, M. viciifolia, M. viciifolia var. genuina
oblasti: Argentina, Bolívie, Čile, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Peru, S Argentina, SZ Jižní Amerika,
Z Jižní Amerika
Roste v Peru, Bolívii, Argentině a Čile v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m.
Větve mohou být ochlupené, zprohýbané, vzpřímené až poléhavé (i polštářovité). Listy jsou přisedlé,
vřeteno má 3dílné úponky délky 7 - 15cm, zpeřené, tvořené 9 - 14ti páry lístků, lístky vstřícné až
střídavé, kopinaté, dlouhé 1 - 3,5cm, široké 0,5 - 1cm, zašpičatělé s terminální úponkou, celokrajné
a báze protažená. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je dlouhý 4,5 - 6cm, široké 0,7 - 1,5cm,
válcovitý, kališní lístky po 18 - 22ks v 6 - 7mi řadách, jsou dlouze kopinaté, dlouhé 0,6 - 1,6cm,
široké 0,4 - 1,2cm, tupé, holé až plstnaté, okvětní lístků 5 - 8ks, koruna červená, oranžová nebo
žlutá, trubka dlouhá 3,5 - 5cm, jazýček dlouhý 1 - 1,8cm, tupý, terčové kvítky po 10 - 20ks, koruna
žlutá až červená, 2pyská, trubka dlouhá 2 - 3cm, vnější pysk 3zubý, dlouhý 4 - 5mm. Plodem je
vřetenovitá nažka dlouhá 0,8 - 1,8cm, široká 1 - 2mm, holá s 1,8 - 2cm žlutohnědým chmýrem.
Existují vnitrodruhové taxony:
var. acuminata
- lístky holé; květy červené až červenooranžové
var. bicolor
- severozápadní Peru; lístky bíle plstnaté; kališní listeny hustě rezavě plstnaté, kvítky oranžovožluté
var. hirusta/M. hirsute
- severní a střední Peru, severní Bolívie a Čile; lístky holé; kvítky oranžovožluté, kališní listeny
žlutohnědě plstnaté
Vyhovuje ji plné slunce, suchá půda (s ní vydrží i mírné mrazy).

Mutisia alata

Mutisia andersonii

synonyma: M. sagittifolia
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Ekvádoru a Peru v podobě polokeřovité popínavé liány. Větve jsou v mládí ochlupené a
mají úzká zubatá křídla. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, dlouhé 7 - 11cm, široké
0,8 - 1cm, zašpičatělé, úponek jednoduchý, báze objímavá, žilnatina síťnatá, na spodní straně hustě
ochlupená, okraj celokrajný a podvinutý. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý
3,5 - 4,5cm, široký 1,5 - 2,8cm, kališní listeny 6 - 7řadé, načervenalé, holé, vnější vejčité, dlouhé 1 1,2cm, široké 1cm, kopinaté, vnitřní podlouhlé, dlouhé 3cm, široké 6 - 7mm, holé, tupé, hrotité,
kvítky 2tvárné, paprsčité po 10 - 15ti ks, koruna žlutá (i oranžová), 2pyská, jazýčkovitá, trubka
dlouhá 2 - 2,2cm, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 3 - 4cm, široký 5 - 8mm, terčové kvítky mají
2pyskou korunu, trubku dlouhou 2 - 2,2cm, vnější pysk dlouhý 1,2 - 1,4cm, 3zubý a vnitřní 2klaný.
Plodem je válcovitý nažka délky 5mm s 2,5 - 3cm chmýrem.

Mutisia araucana
Mutisia arequipensis
oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Peru v podobě polokeřovité šplhavé i poléhavé popínavky. Větve jsou holé a zubatě
křídlaté. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 3 - 4mm, mírně
hrálovité, konec protažený, terminální úponka jednoduchá, báze šípovitá, okraj celokrajný nebo
řídce zoubkovaný. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2 - 3cm, široký 0,8 1cm, kališní listeny 4 - 5tiřadé, na konci ochlupené, vnější vejčité, dlouhé 2 - 4mm, široké 5mm,
přívěsek velký 3 - 4mm, vnitřní dlouze vejčité, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 7 - 8mm, tupé, kvítky
2tvárné, paprsčité, seskupené po 9 - 10ks, koruna je červená, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 1,5 1,7cm, široký 3 - 4mm, vnitřní pysk 2sečný, terčové kvítky seskupené po 15 - 20ti ks, koruna
2pyská, trubka dlouhá 2 - 2,2cm, vnější pysk 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá 3mm
dlouhá holá nažky s 1,8cm dlouhým chmýrem.

Mutisia brachyantha
Mutisia burkartii
Mutisia caldasiana
Mutisia campanulata
Mutisia cana

synonyma: M. glauca, M. polyphylla, M. reticulata, M. volckmanni

Mutisia castellanosii

synonyma: M. retrorsa var. castellanosii, M. retrorsa var. hieronymi

Mutisia clematis
oblasti: Jižní Amerika
Roste v Jižní Americe v podobě stálezeleného popínavého keře. Dorůstá výšky 5 - 10m. Větve jsou
tenké, rýhované, bíle plstnaté. Listy jsou zpeřené, dlouhé 8 - 10cm, tvořené 6 - 10ti lístky, lístky
podlouhle vejčité až eliptické, celokrajné, špičaté, dlouhé 1,5 - 3cm, báze kulatá, téměř přisedlá, v
mládí z obou stran plstnaté, později pouze na spodu. Květenství je samostatné, terminální, převislé,
kalich je dlouhý 4 - 5cm, paprsčitých květů bývá 9 - 10ks, jsou oranžové a celková šířka je 5cm.

Mutisia coccinea (Mutisie šarlatová)

synonyma: M. dealbata, M. dealbata var. guaranitica, M. hayenbeckii, M. speciosa, M. speciosa var.
alborufescens, M. speciosa var. dealbata, M. speciosa var. elliptica
oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, JV Brazílie, V Jižní Amerika
Roste v jihovýchodní Brazílii. Stonek je popínavý. Kvete červenorůžovými květy.

Mutisia cochabambensis

synonyma: Guariruma hastatum, M. camptosorifolia, M. flagellaria, M. hastata
oblasti: Bolívie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Peru a Bolívii v podobě šplhavé větvené úzce křídlaté hustě olistěné holé byliny až
polokeře. Listy jsou jednoduché, řapíky dlouhé 1 - 2mm, čárkovité až kopinaté, dlouhé 6 - 10cm,
široké 0,5 - 1,5cm, horní strana holá nebo plstnatá, na konci jednoduchý úponek, báze šípovitá,
laloky špičaté, okraj celokrajný. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2,5 3,5cm, široký 1 - 1,5cm, kališní listeny vyrůstají po 16 - 20ks, jsou 3 - 4řadé, načervenalé, vnější
úzce vejčité, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 7 - 8mm, vnitřní podlouhlé, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 0,8 - 1cm,
tupé, paprsčité seskupené po 9 - 10ks, oranžové, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 2,5cm, široký 46mm, vnitřní pysk 2sečný, terčové kvítky 2pyské, trubka dlouhá 2 - 2,4cm, vnější pysk 3zubý a
vnitřní 2sečný. Plodem je válcovitá 4 - 5mm dlouhá nažka s bílým 2,5cm chmýrem.

Mutisia comptoniifolia
Mutisia decurrens

synonyma: Aplophyllum decurrens, M. patagonica
oblasti: Argentina, Čile, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Střední Čile, Z Jižní Amerika
Roste v Čile a Argentině v podobě popínavého holého řídkého keře. Dorůstá výšky 2,5 - 3m. Listy
jsou přisedlé, podlouhlé až kopinaté, dlouhé 7 - 12cm, špičky s úponkou, báze sbíhavá, okraj
celokrajný až ostře zubatý. Kvete v samostatných terminálních úborech o šířce 10 - 12cm, jsou
oranžové až červené, stopky dlouhé do 10cm, paprsčitých kvítků bývá 10 - 15ks.

Vyhovuje ji suchá i mírně vlhká půda v polostínu. Vyskytuje se v křovinách.

Mutisia discoidea
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia friesiana
Mutisia glabrata
Mutisia grandiflora
Mutisia hamata

synonyma: M. microphylla, M. philippii

Mutisia hastata
oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Peru v podobě polokeřovité popínavé poléhavé rostliny. Kmínky jsou 4křídlé, zubaté, zuby
3úhlé a špičaté, dlouhé 3 - 5mm. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, dlouhé 5 10cm, široké 0,5 - 1cm, protažené do úponky, báze šípovitá, laloky špičaté, horní strana holá,
spodní hustě plstnatá, okraj celokrajný, řídce zubatý a podvinutý. Kvete v paprsčitých úborech,
kalich je zvonkovitý, dlouhý 3,5 - 4cm, široký 1,5 - 2cm, kališní listeny jsou ve 8 - 10ti řadách, jsou
načervenalé, vnější vejčité, dlouhé 1cm, široké 5mm, na konci kopinaté až čárkovité, zakřivené,
vnitřní listeny vejčité, podlouhlé, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 1 - 1,2cm, tupé, hrotité, kvítky 2tvárné,
paprsčitých bývá 10, koruna je oranžová až červená, trubka má délku 1,2cm, jazýček je kopinatý,
dlouhý 2,5 - 3,5cm, široký 4 - 5mm, konec 3zubý, vnitřní lalok 2sečný, terčové kvítky jsou žluté,
2pyské, trubka je dlouhá 2cm, laloky dlouhé 1cm, vnější lalok 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je
válcovitá holá nažka s 2,2 - 2,5cm chmýrem.

Mutisia hieronymi
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia homoeantha
Mutisia ilicifolia

synonyma: M. breviflora, M. candolleana, M. decandolleana, M. ilicifolia var. cavanillesii, M.

involucrata var. consobrina
oblasti: Čile, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Čile v podobě větveného keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou dlouhé do 6cm, široké 4cm,
vejčité, přisedlé, mají dlouhou terminální úponku, báze srdčitá, mírně objímavá, okraj trnitě zubatý,
téměř kožovité, spodní strana plstnatá nebo olysalá. Kvete v úborech o průměru 2 - 3cm, stopky
jsou dlouhé do 4cm, paprskových kvítků bývá 8 a jsou světlerůžové.

Mutisia intermedia
Mutisia involucrata
Mutisia kurtzii
Mutisia lanata

synonyma: M. bipontina, M. bipontini, M. lanata var. bipontini
oblasti: Bolívie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste od Peru po Bolívii v podobě šplhavého polokeře nebo byliny. Dorůstá výšky až 10m. Kmínky
jsou úzce křídlaté a plstnaté. Listy jsou přisedlé, vřeteno je dlouhé 8 - 20cm, konec má 3dílnou
úponku, zpeřené, tvořené 4 - 5ti páry lístků, lístky vejčité až kopinaté, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 1,7 3,5cm, střídavé až téměř vstřícné, špičaté až tupé, báze zaoblená, horní strana bíle pavučinatá až
olysávající, spodní strana rezavě plstnatá a okraj celokrajný. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je
zvonkovitý, dlouhý 3,5 - 4cm, široký 3 - 5cm, kališní listeny jsou v 6 - 7mi řadách, vnější jsou vejčité,
vnitřní podlouhlé, kvítky 2tvárné, paprsčitých je 20 - 25ks, jazýčky jsou kopinaté, červené, 3zubé,
dlouhé 4cm, široké 1cm, terčových kvítků bývá 90 - 100ks, koruna je žlutá, 2pyská, dlouhá 1,2 1,5cm, vnější pysk je 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá holá nažka s 2,5 - 3cm dlouhým
chmýrem.

Mutisia lanigera
oblasti: Bolívie, Čile, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Peru, Bolívii a Čile v podobě šplhavého větveného holého polokeře nebo byliny. Větve jsou
křídlaté, křídla jsou zubatá. Listy jsou jednoduché, přisedlé, kopinaté, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 0,5 1,2cm, okraj má při bázi 6 - 8 zubů, konec zaoblený, úponka jednoduchá. Kvete v paprsčitých
úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2,5 - 4cm, široký 1 - 1,5cm, kališní listeny 5 - 7miřadé, vnější
vejčité, dlouhé 3 - 6mm, široké 5 - 6mm, na konci zakřivené, ochlupené, vnitřní kopinaté až
podlouhlé, dlouhé 2,5 - 2,8mm, široké 7- 8mm, kvítky 2tvárné, paprsčité, seskupené po 9 - 10ti ks,
koruna oranžová, jazýčkovitá, jazýček eliptický, 3zubý, dlouhý 1,2 - 1,5cm, široký 4 - 5mm, vnitřní
pysk 2sečný, terčové kvítky 2pyské, vnější pysk 3zubý a vnitřní 2klaný. Plodem je válcovitá holá
nažka s 2cm chmýrem.

Mutisia latifolia

synonyma: M. bracteata

oblasti: Čile, Jižní Amerika, Střední Čile, Z Jižní Amerika
Roste v Čile v podobě vystoupavého až rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Větve jsou 2 3křídlé. Listy jsou dlouhé do 5,5cm, široké do 3,5cm, vejčité nebo eliptické, přisedlé, na konci uťaté,
báze srdčitá, poloobjímavá, jsou trnitě zubaté, téměř kožovité, plstnaté až téměř holé, centrální
žebro pokračuje úponkou. Kvete v úborech o průměru až 7,5cm, mají až 4cm stopky, 10 - 15
paprskových kvítků v barvě růžovofialové až tmavěčervené.

Mutisia ledifolia

synonyma: M. ledifolia f. dentata, M. ledifolia f. glabrata, M. ledifolia f. longiflora

Mutisia lehmannii
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia linearifolia

synonyma: Aplophyllum linearifolium
oblasti: Andy, Argentina, Čile, J Andy, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, S Argentina, Střední Čile, Z
Jižní Amerika
Roste v jižních Andách v Argentině a Čile v podobě zakrslého plazivého keře. Dorůstá výšky až
30cm. Listy jsou dlouhé do 3cm, široké 5mm, čárkovité, přisedlé, sbíhavé, špičaté, krátce hrotité,
celokrajné, podvinuté a holé. Kvete v úborech o průměru až 6cm, jsou krátce stopkaté, paprskových
kvítků má 8 - 10 v barvě červené.

Mutisia linifolia
Mutisia lutzii
Mutisia macrophylla
Mutisia magnifica
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia mandoniana
Mutisia mathewsii

synonyma: M. weberbaueri

Mutisia microcephala

synonyma: M. intermedia var. microcephala
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia microneura
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia microphylla

synonyma: M. pichinchensis
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia ochroleuca
Mutisia oligodon

synonyma: M. gayana, M. meyeniana
oblasti: Argentina, Čile, J Argentina, J Čile, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Čile a Argentině v podobě rozkladitého keře nebo liány. Jsou dlouhé do 1m. Listy jsou
dlouhé do 3,5cm, široké 1,5cm, podlouhlé až eliptické, špičaté nebo tupé, přisedlé, báze srdčitá,
konec 1 - 2zubý, listy na vrcholu chudé, zakončené úponkou, na spodní straně plstnaté. Kvete v
úborech o průměru až 7cm, mají až 5cm stopky, paprskové kvítky jsou po 10ks v barvě červené.

Mutisia orbignyana

synonyma: M. clematis, M. neriifolia
oblasti: Argentina, Bolívie, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Peru, S Argentina, SZ Jižní Amerika, Z
Jižní Amerika
Roste v Peru, Bolívii a Argentině v podobě vzpřímeného větveného holého keře. Dorůstá výšky 1 2m. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovitě kopinaté, špičaté, dlouhé 3,5 - 7cm, široké 4 - 8mm,
báze protažená, okraj holý a celokrajný. Kvete v terčovitých úborech, kalich je obkuželovitý, dlouhý
2,5 - 3cm, široký 0,7 - 1cm, kališní listeny v 4 - 5ti řadách, jsou načervenalé, holé, vnější vejčití,
dlouhé 0,5 - 1cm, konec čárkovitý, vnitřní dlouze kopinaté, dlouhé 3 - 3,5cm, široké 3,5 - 4,5mm,
hrotité, kvítky po 5 - 8mi ks, oranžové, koruna 2pyská, trubka dlouhá 1 - 1,2cm, vnější pysk 4zubý,
na konci ochlupený a vnitřní pysk čárkovitý. Plodem je válcovitá žebernatá holá nažky délky 4 -

5mm s 1,7 - 1,8cm chmýrem.

Mutisia pulcherrima

synonyma: M. macrantha

Mutisia rauhii
oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Peru v podobě šplhavého větveného keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou vystoupavé,
široké 3 - 4mm, pruhované a holé. Listy jsou jednoduché, přisedlé, čárkovité, dlouhé 8 - 16cm,
široké 3 - 6mm, na horní straně holé, na spodní ochlupené, na konci s úponkou, báze objímavá,
okraj podvinutý a celokrajný. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je zvonkovitý, dlouhý 4 - 4,5cm,
široký 2,5 - 3cm, kališní listeny v 6 - 7mi řadách, vnější jsou vejčité, dlouhé 0,7 - 1,6cm, šídlovité,
tuhé, vnitřní eliptické, dlouhé 4 - 4,5cm, široké 1,4 - 1,6cm, tupé, hrotité, holé, paprsčité kvítky po 12
- 13ti ks, holé, vnější pysk dlouhý 5,2 - 5,5mm, široký 0,6 - 1,1cm, holý, špičatý, vnitřní 2klaný,
dlouhý 2,5- 3mm, terčové kvítky po 38 - 40ks, koruna velká 4,8 - 5,2cm, trubka dlouhá 3,5 - 3,7cm,
okraj 5tilaločný, vnější pysk dlouhý 1,4cm a vnitřní 8mm. Plodem je válcovitá nažka délky 3 - 4mm s
2,5 - 3cm nažloutlým chmýrem.

Mutisia retusa

synonyma: M. pulchella, M. spinosa var. pulchella
oblasti: Čile, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Čile v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky 2,5 - 5m. Listy jsou přisedlé, dlouze
eliptické, dlouhé 3 - 5cm, báze laločnatá, konce zkoseně zastřihované, mírně vykrojené, celokrajné
anebo 3hranně zubaté, na konci s 1 - 2mi zuby, horní strana tmavězelená, holá, spodní holá,
ochlupená, centrální žebro zakončené úponkou. Kvete samostatnými terminálními růžovými
paprsčitými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:
- 'Alba' - okvětní lístky bílé

Mutisia rimbachii
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika
Pochází z Ekvádoru.

Mutisia rosea

synonyma: M. alba, M. berteroi, M. landbecki, M. subulata var. rosea

Mutisia saltensis
Mutisia santanderana

Mutisia sinuata

synonyma: Guariruma sinuatum, M. dentata, M. popetana, M. sanguinea, M. sinuata var.
brachycephala, M. sinuata var. taraxacifolia, M. taraxacifolia, M. taraxacifolia f. cirrhifera, M.
taraxacifolia var. integerrima

Mutisia sodiroi

synonyma: M. huacensis

Mutisia speciosa

synonyma: M. arachnoidea, M. caryophyllata
oblasti: Andy, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v jihoamerických Andách v podobě keře. Dorůstá výšky až 6m. Větve jsou žebernaté až
křídlaté. Listy jsou dlouhé 4 - 12cm, zakončené úponkou, zpeřené, tvořené 4 - 7mi páry lístků, lístky
kopinaté se srdčitou bází. Kvete v úborech o průměru až 8cm, stopka bývá dlouhá 1,5cm,
paprsčitých kvítků bývá 13 - 20ks v barvě růžové až červené.

Mutisia spectabilis
Mutisia spinosa

synonyma: M. bridgesii, M. heterochroa, M. ilicifolia f. alata, M. ilicifolia f. paucidentata, M. ilicifolia
var. truncata, M. lechleri, M. pulchella, M. retusa var. glaberrima, M. retusa var. moyanoi, M. retusa
var. pulchella
oblasti: Argentina, Čile, J Argentina, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Čile a Argentině v podobě liány s délkou až 6m. Větve jsou v mládí trnitě křídlaté. Listy jsou
dlouhé do 6cm, široké 3,5cm, eliptické až vejčitěeliptické, báze srdčitá, poloobjímavá, okraje
celokrajné na konci s 1 - 2mi páry trnitých zubů, zakončené úponkou, spodní strana řídce ochlupená
nebo holá. Kvete v úborech o průměru až 6cm, mají až 8cm stopky a 8 - 10 paprsčitých kvítků v
barvě světlerůžové, zákrovní listeny jsou vejčité až kopinaté, holé, na vrcholu mají čárkovitý
přívěsek. Plodem je válcovitá nažka délky 1,5cm s bílým chmýrem.
Vyhovují ji křoviny.

Mutisia splendens
Mutisia stuebelii
Mutisia subspinosa

synonyma: Guariruma subspinosum

Mutisia subulata

synonyma: M. versicolor
oblasti: Čile, Jižní Amerika, Střední Čile, Z Jižní Amerika
Roste v Čile v podobě nízkého až plazivého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Kmínky jsou ochlupené.
Listy jsou dlouhé do 7cm, široké 1mm, čárkovitě šídlovité, zakončené trnem nebo úponkou, přisedlé,
podvinuté a celokrajné. Kvete v úborech o průměru až 7,5cm, jsou krátce stopkaté, paprskových
kvítků bývá 10 a jsou červené.

Mutisia tridens
Mutisia venusta
oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Peru v podobě šplhavého keře. Větve jsou ochlupené. Listy jsou dlouhé 6 - 15cm, na konci
3klané, jednoduché i zpeřené, tvořené 6 - 10ti páry lístků, lístky vstřícné nebo téměř vstřícné,
přisedlé, holé, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 0,8 - 1,5cm. Kvete v paprsčitých úborech, kalich je válcovitý,
dlouhý 6 - 9cm, široký 1,5 - 2cm, kališní listeny jsou v 7 - 8mi řadách, jsou holé, vnitřní kopinaté,
špičaté, dlouhé 6,5- 8cm, široké 5 - 6mm, kvítky 2tvárné, paprsčité po 7 - 8mi ks, trubka dlouhá 6 7mm, dlouze jazýčkovitá, jazýček kopinatý, 3zubý, dlouhý 3 - 4cm, široký 0,8 - 1cm, terčové kvítky
po 18 - 20ks, koruna 2pyská, trubka dlouhá 1 - 1,2cm a vnější pysk je 3zubý. Plodem je válcovitá
holá nažka s 2,4cm chmýrem.

Mutisia vicia
Mutisia viridis
Další informace:
http://botany.cz/cs/mutisia-acuminata/
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2120

http://www.rostliny.net/

