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Rod Dentaria L. (kyčelnice) z čeledi Brassicaceae, někdy přiřazovaný k rodu
Cardamine (řeřišnice) je znám stejně jako pravé řeřišnice relativně častější hybridizací.
V České republice se vyskytují 3 druhy rodu – Dentaria enneaphyllos, D. glandulosa,
D. bulbifera a jeden mezidruhový hybrid D. ×paxiana (D. glandulosa × enneaphyllos).
Cílem práce bylo prozkoumat morfologickou variabilitu u výše zmiňovaných taxonů a
zjistit, jak si mezi nimi stojí jedna populace „zvláštních rostlin“ pravděpodobně
hybridního původu ze Vsetínska. Analyzovány byly znaky jak vegetativní, tak i
generativní. Celkem bylo analyzováno 16 znaků, z toho 13 kvalitativních a 3
kvantitativní. Dohromady byly znaky měřeny u 94 rostlin z 14 populací a 12 lokalit.
Data byla analyzována pomocí programů MS Excel 2010, NSCC 2007. Bylo zjištěno,
že jednotlivé druhy se dle morfologických znaků oddělily a částečně se překrývají
pouze D. glandulosa a D. ×paxiana. Výše zmiňovaná populace rostlin ze Vsetínska
vyšla morfologicky pomocí diskriminační analýzy jako intermediální mezi druhy D.
glandulosa a D ×paxiana. Dále byly zjištěno několik morfologických znaků, podle
kterých lze dobře odlišit hybridy od nehybridních rostlin.
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1. Úvod

1.1 Rod Dentaria
Rod kyčelnice (Dentaria, čeleď Brassicaceae) je tvořen asi dvaceti druhy disjunktně
rozšířenými ve třech biogeografických oblastech severní polokoule: ve východní části Severní
Ameriky, v západní části Severní Ameriky a v Evropě (s přesahem do západní Asie). Skupina
je velmi blízce příbuzná rodu Cardamine a často je považována za jeho součást. Rod Dentaria
popsal Carl Linné v díle Species plantarum v roce 1753 (Linnaeus 1753). Již Crantz (1769)
ale spojil rod Dentaria s rodem Cardamine. Někteří autoři rod přijímají jako samostatný
(např. Detling 1936, Fernald 1950, Spooner 1984, Wofford 1989 & Turrill et al. 1994), ale
jiní jej spojují s rodem Cardamine (např. Oi 1965, Al–Shehbaz 1988 & Jones & Akeroyd
1993). Analýzou chloroplastové DNA sekvence z trnL intronu a genu ndhF byly zjištěny
evoluční vztahy mezi tradičně rozlišovanými druhy kyčelnic a některými druhy Cardamine
sensu stricto (Sweeney & Price 2000). Výsledky ukazují na opakovaný vznik skupiny
Dentaria z rodu Cardamine. Pokud do rodu Cardamine zahrnujeme také druhy rodu
Dentaria, pak je celá skupina monofyletická a její sesterskou skupinou je blízce příbuzný rod
Nasturtium (Sweeney & Price 2000).
V České republice je tradičně přijímán rod Dentaria jako samostatný (viz např. Dostál
1989 & Slavík 2003). Na území ČR se vyskytují tři druhy a jeden kříženec: D. bulbifera, D.
glandulosa, D. enneaphyllos a D. ×paxiana, kterými se zabývá i tato práce.
Středoevropské kyčelnice jsou vytrvalé byliny s horizontálním až plazivým oddenkem.
Celá rostlina je dužnatá a oddenek bývá řídce nebo hustě porostlý adventivními kořeny. Listy
jsou na lodyze zdánlivě střídavě nebo zdánlivě v přeslenu. Tvar listů je dlanitý nebo zpeřený
s pilovitým okrajem. Kališní lístky jsou eliptické až vejčité, vnitřní jen nepatrně při bázi
vyduté, korunní lístky obvejčité, v nehet zúžené, delší než 1 cm, tyčinek 6 (někdy 4), bez
přívěsků, prašníky žluté, nektaria v úzký val sblížená. Plod je vřetenovitá, z boku zploštělá
šešule. Semena v pouzdrech elipsoidní až vejcovitá. Rostliny jsou entomogamní, alogamní a
autogamní (Slavík 2003).
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1.2 Studované taxony
Popis taxonů je převzat a upraven z Květeny ČR (Slavík 2003).

Dentaria bulbifera
Vytrvalá bylina s plazivým větveným oddenkem. Lodyha přímá, vyrůstající z konce oddenku,
nevětvená, 30–60 cm vysoká, v dolní části neolistěná, lysá nebo v dolní části krátce pýřitá,
dutá. Přízemní listy lichozpeřené s dlouhými řapíky. Jednotlivé úkrojky úzce kopinaté, na
vrcholu zašpičatělé. Lodyžní listy mají postavení střídavé, tvarově podobné listům přízemním.
Okraj jak přízemních, tak i lodyžních listů je hrubě pilovitý. V úžlabí většiny listů opadavé,
mahagonově hnědé až temně fialové pacibulky. Kališní lístky kopinaté se suchomázdřitými
okraji, korunní lístky obvejčité na konci zaokrouhlené. Barva korunních lístků se pohybuje od
světle fialové po růžovou až bělavou.
Typický druh pro květnaté bučiny, smíšené lesy s jedlí a bukem a lesy s habrem a dubem.

Obrázek 1: Dentaria bulbifera – a)+c) Celkový habitus rostliny (autoři: Marek Vojta a Tamara Horová), b) detail
květů (autor: Marek Vojta)
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Dentaria enneaphyllos
Vytrvalé byliny s bílým plazivým oddenkem hustě pokrytým šupinami. Lodyha přímá,
vyrůstající z konce oddenku, nevětvená, 20–30 cm vysoká, nezřetelně rýhovaná, lysá, plná
Lodyžní listy se nacházejí v horní části lodyhy, jsou střídavé, avšak zkrácením lodyžních
článků zdánlivě v přeslenu. Listy trojčetné 7–17 cm dlouhé, jednotlivé úkrojky vejčitě
kopinaté až kopinaté, zašpičatělé, okraj listu nestejně pilovitý. Hrozen tvořený 3–4 květy, za
plodu vzpřímený. Kališní lístky široce podlouhlé, korunní lístky obvejčité, na konci
zokrouhlené, bledě žluté. Šešule vzpřímené až přímo odstálé, 40–75 mm dl., 3,5–4,5 mm
široké, s 6–12(–16) semeny, s 10–18 mm dl. zobánkem, semena jsou vejcovitá, zploštělá,
hnědá a lesklá.
Druh se vyskytuje na mírně bazických až kyselých horninách. Dále na půdách bohatých na
živiny, často na suťových svazích s převrstveným humusem. Nejčastěji roste ve
společenstvech svazu Fagion Luquet .

Obrázek 2: Dentaria enneaphyllos a) Detail květu (autor Jiří Kameníček), b)+c) Celkový habitus rostliny (autoři
Lukáš Konečný a Jan Richtr)
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Dentaria glandulosa
Vytrvalé byliny s plazivým a větveným oddenkem. Ke konci kyjovitě ztlustlý až na 6 mm
v průměru. Lodyha přímá, vyrůstající z konce oddenku, nevětvená, (12–)18–30(–33) cm
vysoká, rýhovaná. lysá, dutá. Přízemní listy vyvinuty vzácně, 11–16 cm dl., dlouze řapíkaté
(řapík až o polovinu delší čepele), jinak podobné lodyžním; lodyžní listy 3 (vzácně 4), ve
zdánlivém přeslenu v horní části lodyhy, krátce řapíkaté (řapík 2–4 x kratší čepele), 3 četné 4–
12 cm dlouhé. Hrozen mírně skloněný, za plodu vzpřímený, stopky plodní šikmo odstálé, 6–
16 mm dl. Kališní lístky podlouhlé, 7–8 mm dl., zpravidla tmavě fialové. Semena široce
vejcovitá zploštělá.
Vyskytuje se v horských květnatých bučinách a jedlobučinách. Roste na hlinitých humózních,
čerstvě vlhkých půdách, na stinných stanovištích, v konkávních tvarech reliéfu. V ČR
rozšířena v mezofytiku a oreofytiku severní a severovýchodní Moravy, ojediněle zasahuje na
Hanou.

Obrázek 3: Dentaria glandulosa a)+c) Celkový habitus, b) Detail květu (autor fotografií Marek Vojta)
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Dentaria ×paxiana
Kříženec druhů D. enneaphyllos a D. glandulosa. Oddenek intermediálního charakteru mezi
oběma rodiči. Lodyha vyšší než u obou rodičů. Lodyžní listy vetší než u druhu D. glandulosa,
spíše podobné D. enneaphyllos. Hrozen 7–10 květý. Kališní lístky bledě špinavě žluté;
korunní lístky bělavě až žlutavě růžové.
Kříženec se občas vyskytuje ve smíšených populacích rodičovských druhů.

Obrázek 4: Dentaria ×paxiana a)+c) Celkový habitus rostliny včetně květů, b) Dužnaté oddenky (autor fotografií Martin
Dančák)

Obrázek 5: Morfologie jednotlivých oddenků u výše popisovaných kyčelnic – a) D. bulbifera, b) D.glandulosa, c)
D.enneaphyllos
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1.3 Hybridizace u rostlin
Křížení rostlin je pro lidstvo důležité již od doby neolitu, kdy začala zkulturňování a šlechtění
některých rostlin a živočichů (Zirkle 1935). Přinejmenším v rostlinné říši byla hybridizace
úmyslná a někdy i neúmyslná, protože v této době nebyla příliš známá u rostlin sexualita.
Umělé opylení dvoudomých datlových palem ve starém světě a kukuřice v novém světě jsou
výjimky, protože neexistují jiné doklady o převedení tohoto objevu na jiné rostlinné druhy
(Rieseberg & Carney 1998). V důsledku toho znalost a studium rostlinné hybridizace

zaostávala za hybridizací u zvířat až do 16. století (Rieseberg & Carney 1998). Novodobá
historie hybridizace u rostlin byla zahájena Camerariem, který v roce 1694 spekuloval o tom,
zda by bylo možné oplodnit samičí rostliny jednoho druhu pylem samčí rostliny z jiného
druhu (Zirkle 1935). První písemnou zmínku o spontánní hybridizaci u rostlin lze nalézt
v dopise amerického učence a spisovatele Cottona Mathera z roku 1716, kde popisuje
samovolně vzniklé křížence mezi různými formami kukuřice (Zirkle 1935). První záměrně
uměle vytvořený hybrid však pravděpodobně vypěstoval anglický zahradník Thomas
Fairchild zkřížením hvozdíku Dianthus caryophyllus a hvozdíku Dianthus barbatus. Někdy je
prvenství vytvoření prvního umělého křížence připisováno C. Linnému, který prováděl
experimenty na kozí bradě Tragopogon v roce 1759, ale toto tvrzení je chybné, protože
Fairchild zemřel v roce 1737, a tudíž musel svůj hybridní hvozdík vytvořit o několik desítek
let dříve než Linné (Rieseberg & Carney 1998).
Významnější studie o hybridizaci se začaly objevovat po publikování Kolreuterových
hybridizačních experimentů (Roberts 1929). Kolreuter zjistil, že kříženci z mezidruhových
hybridizací jsou sterilní a nazval je „botanickými mulami“. Na základě tohoto zjištění došel
Kolreuter k závěru, že hybridní rostliny lze pěstovat jen s obtížemi a je nepravděpodobné, že
se vyskytují v přírodě bez předešlého lidského zásahu (Rieseberg & Carney 1998). Kolreuter
též ukázal, že kříženci mají obvykle intermediální morfologii mezi rodičovskými druhy
(Rieseberg & Carney 1998). Dále zjistil, že další generace hybridů mají tendenci vracet se
zpět do formy jednoho nebo druhého rodičovského druhu. Tento objev vyvrátil dřívější tezi
Linného, že kříženci jsou konstantní (Linnaeus 1760).
Od druhé poloviny 18. století a začátku 19. století byla vyvinuta celá řada
hybridizačních technik, které byly a jsou široce uplatňovány pro šlechtění rostlin. Brzy se
hybridizace u rostlin stala také kritériem pro definování taxonomického druhu (Roberts 1929).
Výsledky těchto prvních hybridizačních studií byly shrnuty Fockem v roce 1881 (Rieseberg
& Carney 1998). Focke také zjistil, že některé taxonomické skupiny lze křížit snadno, zatímco
jiné nikoli. Později bylo také zjištěno, že počty spontánních hybridů v jednotlivých skupinách
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jsou nenáhodné. Alespoň jeden spontánní hybrid je přítomný u 16 – 34% čeledí zkoumaných
flór, do výzkumu byly zahrnuty flory Britských ostrovů, Skandinávie, Amerického
středozápadu, Amerických velkých plání a Havajských ostrovů. (Ellstrand, Whitkus &
Rieseberg, 1996). Focke dále zjistil, že rostliny s květy zygomorfními lze křížit s větší
pravděpodobností, než rostliny s květy aktinomorfními (Stebbins 1957). Konečně Focke
předpokládal, že přírodní hybridizace je s největší pravděpodobností možná, když počet květů
jednoho z rodičovských druhů je v menšině, oproti květům druhého rodiče (Rieseberg &
Carney 1998). Zkreslené poměry rodičovských druhů rostlin mohou být způsobeny
nevyrovnaným počtem jednoho z rodičů druhů na dané lokalitě, nebo jejich rozdílnou dobou
kvetení (Rieseberg & Carney 1998). Nedávné studie na hybridech kosatce potvrzují Fockeho
hypotézu a naznačují, že mezidruhová pylová kompetice vytváří mechanismus, který do
značné míry zabraňuje vzniku hybridních rostlin, i když kvetoucí exempláře obou
rodičovských druhů jsou na lokalitě časté (Carney, Cruzan & Arnold 1994).
V 19. století se také velmi diskutovalo o evoluční roli hybridů, například Naudin
(1863) uvažoval o tom, že znaky hybridů mohu být u pozdějších generací stabilizovány, a
tudíž by mohlo dojít k vytvoření nového druhu (Rieseberg & Carney 1998). Tuto myšlenku
rozšířil Kerner, který diskutoval roli biotopu při vzniku hybridních druhů (Kerner 1894 in
Rieseberg & Carney 1998). Kerner si uvědomil, že i hybridy vznikaly často v přírodě, a že
jejich úspěšné rozšíření vyžaduje vhodné a dostupné biotopy, které nejsou obsazeny ani
jedním z rodičovských druhů (Kerner 1894 in Rieseberg & Carney 1998). To byl významný
přínos, protože ekologické faktory hrají důležitou roli v současných modelech hybridní
speciace (Rieseberg & Carney 1998).
Na počátku 20. století byly publikovány tři studie, které se staly základem pro moderní
evoluční studie hybridizace (Rieseberg & Carney 1998). První studie ukázala, že nové
konstantní hybridní druhy mohou vznikat díky duplikaci genomů u křížence, tj.
allopolyploidizací (Rieseberg & Carney 1998). Druhým významným objevem bylo, že
rekombinace v chromozomech je náhodná a může vést k vytvoření zcela nové variabilní
populace, která má jedinečnou kombinaci faktorů určujících sterilitu nebo fertilitu. Nová
hybridní populace byla plodná, stabilní a na stejné ploidní úrovni jako její rodiče, přesto
částečně reprodukčně izolovaná od obou rodičovských druhů z důvodu chromozomální
inkompatibility (Muntzing 1930). Třetím významným objevem bylo potvrzení skutečnosti, že
produkty mezidruhové hybridizace, zejména ty, které pocházejí ze zpětného křížení neboli
introgrese, mohou být zvýhodněné výběrem, čímž přispívají k adaptivnímu vývoji v rámci
populace (Anderson & Hubricht 1938).
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Hybridizace může mít pro evoluční biology několik různých významů. Termín
hybridní může být omezen na organismy tvořené vzájemným obohacováním mezi jedinci
různých druhů (Rieseberg & Carney 1998). Alternativně však může být hybridů mezi
potomky více, než mezi jednotlivci z určitých skupin, kteří se liší na základě jednoho nebo
více dědičných znaků (Harrison 1990 in Rieseberg & Carney 1998). Stejně tak může být
introgrese definována úzce jako pohyb genů mezi druhy zprostředkovaný zpětným křížením
nebo obecněji definována jako přenos genů mezi geneticky rozlišenými populacemi. Já však
dávám přednost širší definici hybridizace a introgrese, neboť poskytují větší flexibilitu v
použití.

1.4 Hybridizace v rodech Dentaria a Cardamine
Hybridizace není u řeřišnic vzácný jev a v rodě Cardamine s. str. je známa celá řada
mezidruhových hybridů (Lihová & Marhold 2006). U řeřišnic je známo několik
hybridizačních událostí, jak na diploidní, tak i na polyploidní úrovni a právě ty byly v
poslední době předmětem podrobných studií řešených pomocí některých morfologických a
molekulárních technik (Urbanska et al. 1997, Marhold et al. 2002).
Hybridizací mezi dvěma druhy středoevropských kyčelnic (D. glandulosa a D.
enneaphyllos) se detailně věnovala práce Lihové et al. (Lihová, Kochjarová & Marhold 2007).
Autoři studovali morfologickou a molekulární variabilitu a pylovou fertilitu domnělého
křížence Dentaria (Cardamine) ×paxiana z početných populací v Západních Karpatech. U
studovaných populací bylo zjištěno kontrastní uspořádání morfologické, molekulární i
karyologické variability, které bylo vysvětleno rozdíly v příbuznosti a evoluční historii
rodičovských druhů, genomovou (in)kompatibilitou, různým počtem chromozómů, způsobem
rozmnožování atd. (Lihová, Kochjarová & Marhold 2007). Zjištěno bylo, že podobně jakou u
jiných hybridů, byla významným indikátorem hybridního původu u studovaných populací
morfologická intermedialita a vysoká sterilita pylu (Lihová, Kochjarová & Marhold
2007). Avšak u hybridů toto neplatí vždy, kříženci mohou být morfologicky mnohem blíže k
jednomu z rodičů nebo mohou vykazovat přechodové fenotypové vlastnosti (Rieseberg &
Carney 1998).
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1.5 Polyploidizace u čeledi Brassicaceae
Polyploidie je jedním z nejčastějších způsobů diverzifikace a speciace u rostlin. Otto &
Whitton (2000) uvádějí, že polyploidie může být nejjednodušším mechanismem sympatrické
speciace. Navíc recentní studie ukazují, že většina rostlin prošla ve své evoluční historii
jedním nebo více případy polyploidizace (Marhold & Lihová 2006). Pro mnoho polyploidních
rostlin, které mají více předků, bylo prokázáno, že mají větší genetickou rozmanitost a
složitost, zatímco v jiných případech je složitost a diverzita výrazně menší (Marhold &
Lihová 2006). Celkově lze tvrdit, že hybridní speciace je velmi důležitý evoluční jevem u
rostlin. Vyskytuje se ve dvou různých formách, buď jako allopolyploidní, nebo jako
homoploidní hybridní speciace (Hegarty & Hiscock 2005).
Hybridizační a polyploidizační události jsou též obvykle spolu pevně spojené. Tyto procesy
často mají za následek síťový model evoluce. V případě polyploidních rostlin je u síťového
modelu evoluce vždy podezření, že může jít o homoploid vytvořený hybridní speciační
událostí a tudíž je velmi obtížné jej identifikovat (Linder & Rieseberg 2004). Vriesendorp a
Bakker poukazují na to, že evoluční historie mnoha rostlinných skupin nevyplývá z odlišných
evolučních modelů, ale těžko může být rozpad některých evolučních stromů přikládán vadám
modelů (Vriesendorp & Bakker 2005). Spíše je to jako síť, která vykazuje určité druhy
síťových evolučních událostí. Čeleď Brassicaceae není výjimkou, polyploidie jistě hraje
jednu z klíčových rolí ve vývoji této čeledi. To je jasně vidět na nedávno objeveném ztrojení
geonomu, které je považováno za hlavní evoluční směr, který formoval celou čeleď
Brassiceae do podoby, jakou má dnes (Lysák, Koch & Pečinka 2005).
S příchodem nových molekulárních technik, zejména v posledním desetiletí, je naše
chápání výše uvedených evoluční fenoménů výrazně posunuto (Marhold & Lihová 2006).
Novinky ve výzkumu čeledi Brassicaceae v tomto ohledu byly nedávno uvedeny Kochem
(Koch et al. 2003a). Drtivá většina studií o polyploidním původu a následné evoluci genomu
se zaměřila na evoluci modelových druhů rostlin. Neustále rostoucí množství genetických
informací o genomu pro Arabidopsis thaliana, používaného jako modelového druhu,
poskytuje možnost přenést znalosti z této modelové rostliny na příbuzné skupiny (Marhold &
Lihová 2006). Stejně jako využití metodických postupů při srovnávacích studiích s
příbuznými rody (Marhold & Lihová 2006).
Mnoho příkladů hybridizace, introgrese a hybridní speciace popisovaných z čeledi
Brassicaceae naznačuje, že se jedná v této čeledi o významnou evoluční sílu. Komplexní
práce zabývající se hybridizaci taxonů vyskytujících se na Britských ostrovech (Stace 1975 in
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Marhold & Lihová 2006) poskytly údaje o 39 mezidruhových hybridech v této skupině.
Nedávné studie pomocí molekulárních metod prokázaly původ části domnělých hybridních
rostlin. Některé rody byly podrobeny důkladné studii zkoumající mezidruhový tok genů, a je
zřejmé, že hybridizace významně přispěla k jejich vývoji a druhové rozmanitosti. Čeleď
Brassicaceae určitě patří k nejlépe prostudovaným hybridním systémům u rostlin a poskytuje
zajímavé příklady mezidruhové hybridizace a hybridní speciace (např. hybridy u rodu
Rorippa, Bleeker & Hůrka 2001, Bleeker 2003 a Cardamine schulzii, Urbanska et al. 1997).
Mezidruhová hybridizace je často potvrzena jako zdroj genetické variability a genetických
novinek. V některých případech úspěšné hybridizační události podporovaly rychlou radiaci
(Seehausen 2004). Toto se zdá i v případě Australského a Novozélandského druhu rodu
Lepidium pocházejícího z období Pliocénu / Pleistocénu, u kterého byl hybridní genom
odhalen teprve nedávno (Mummenhoff et al. 2004 in Marhold & Lihová 2006). Při dávném
transoceánském šíření z Kalifornie a jižní Afriky často docházelo k hybridizaci rodu Lepidium
s místními druhy příbuzných rostlin. Na základě nízké pozorované divergence mezi druhy z
Austrálie a z Nového Zélandu se autoři domnívají, že zde v krátké době radiace došlo
k hybridizační události, jak je vidět ze současné druhové rozmanitosti v této oblasti
Mummenhoff et al. 2004 in Marhold & Lihová 2006).

1.6 Hybridní speciace
Široce akceptovaným modelem pro homoploidní hybridní speciaci je rekombinační model
(Rieseberg & Carney 1998). V krátkosti se jedná o uspořádání rodičovských chromozómů a
faktorů genové sterility, tak aby populace rostoucí ve vhodných podmínkách mohla vytvořit
nový hybridní druh (Rieseberg & Carney 1998). Zmiňovaný nový hybridní druh je
homozygotní pro nějakou kombinaci rodičovských faktorů sterility (Rieseberg & Carney
1998). Nová hybridní linie může být fertilní, avšak přinejmenším intersterilní vůči
rodičovským druhům (Rieseberg & Carney 1998). Faktory, u kterých se zdá, že hrají zásadní
roli v případě rekombinační speciace, zahrnují silný přírodní výběr pro většinu fertilní nebo
životaschopné populace segregačních hybridů, významná chromozomální evoluce a
dostupnost vhodných habitatů pro vznik hybridního nového druhu (Rieseberg & Carney
1998).
Vznik nového hybridního druhu při sympatrickém výskytu obou rodičů. I když
hybridní speciace musí být zahájena sympatricky, Charlesworth (1995) argumentuje, že tento
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režim nastává pouze tehdy, když skupina hybridních rostlin kolonizuje novou lokalitu a má
šanci být prostorově a ekologicky izolována od rodičovských druhů. Tak může být na
hybridního zakladatele pohlíženo jako na ohnisko nové speciace (Rieseberg & Carney 1998).
Možnost, že druhotný hybrid může být upevněn parapatrickou nebo alopatrickou speciací, by
neměla být vnímána jako snižování důležitosti rozvoje reprodukčních bariér (Rieseberg &
Carney 1998). Druhotní hybridi založení na pevném zavedení a expandování do jejich
geografické distribuce se pravděpodobně dostanou do kontaktu se svými rodiči. Lze
předpokládat, že existence reprodukčních bariér bude dovolovat přežití pomocí sympatrické
speciace (Rieseberg & Carney 1998).
Experimenty s hybridní speciací jsou užitečné, protože může být testováno provedení
rekombinačního modelu, stejně jako nahlédnutí do podmínek evoluce, ve kterých je speciace
nejčastější (Rieseberg & Carney 1998). První přesná experimentální studie provedená
Stebbinsem (1957), popisuje křížení mikrospecií dvou rodů trav, Elymus L. a Sitanion Raf.
Většina jedinců z F1 generace byla sterilní a nemohla produkovat semena, kromě čtyř rostlin,
které produkovaly malé množství semen. V těchto třech případech semena z F1 generace
nebyla použitelná, protože rostliny z nich vypěstované byly morfologicky překryté vzhledem
k jejich samičímu rodiči, ovlivněného polyploidizací nebo sterilní. Avšak u jednoho semena
ze čtvrté generace F1 se zdálo, že výsledky ze zpětného křížení, směřují k E. glaucus. Tato
rostlina měla 30 % fertilitu semen a semena byla po dvě generace jednobarevná. Výsledné
potomstvo bylo vitální a mělo fertilitu semen 88 – 90 %. Kromě toho, křížení s původním
rodičovským druhem E. glaucus ukazovalo na skoro kompletní reprodukční izolaci a pylovou
fertilitu u potomků tohoto křížení, který byl 0–3 %. Tyto experimenty pouze neověřují
uskutečnitelnost rekombinačně speciačního modelu, ale i ukazují, že původně homoploidní
hybrid je pravděpodobně spojen zpětným křížením, kdy F1 hybridy jsou vysoce sterilní
(Rieseberg & Carney 1998). Zpětné křížení potomku s rodiči je typické a daleko snazší pro
vytváření více fertilních jedinců, než samooplození nebo klonování mladých hybridních
generací (Rieseberg & Carney 1998).
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2. Cíle práce
Hlavním cílem práce bylo nalézt morfologické znaky, které jsou využitelné při identifikaci
rostlin z hybridních populací kyčelnic. Dílčím cílem byl také pokus o morfologickou
identifikaci rostlin z domněle hybridní populace nalezené na východní Moravě ve Vsetínské
kotlině.

3. Metodika

3.1 Obecný úvod do metodiky měření
Rostliny byly sbírány na dvanácti lokalitách na střední a severovýchodní Moravě a
v jižním Polsku (přehled a popis lokalit – viz níže). Výběr lokalit byl proveden se zřetelem k
výskytu hybridních populací. Na každé rostlině bylo měřeno cca 48 znaků (viz níže). Měření
probíhalo na generativních i vegetativních orgánech. Měření na generativních orgánech bylo
vždy kombinováno s měřením na vegetativních orgánech. Kombinované měření probíhalo
z důvodu větší morfologické variability vegetativních orgánů.
Vlastní měření rostlin probíhalo na sebraných čerstvých exemplářích v laboratoři
pomocí stereolupy a posuvného měřítka. Měření muselo probíhat co nejrychleji, z důvodu
rychlého vadnutí sebraných rostlin. Pro zpomalení rychlého vadnutí rostlin, byly rostliny
skladovány ve vlhčených igelitových pytlích při snížené teplotě. Pokud rostliny byly lehce
zavadlé, nedaly se použít k měření, a proto nemohly být do statistiky zahrnuty. Klasickým
projevem zaschnutí bylo zkroucení a zmenšení korunních lístku. Tyto jedince tak nebylo
možné objektivně změřit. Pro prodloužení vitality rostlin bylo nutné je sbírat včetně
dužnatého oddenku.
Na rostlinách byly měřeny tyto vegetativní znaky :
-

výška lodyhy

-

délka prostředního úkrojku listu,

-

délka řapíku dolních třech listů

-

přítomnost žlázek na listech
Na generativních orgánech byla měřena:
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-

délka a šířka korunních lístků

-

délka vnitřních tyčinek
Současně probíhalo hodnocení barvy korunních a kališních lístků.
Pro hodnocení přítomnosti žlázek byla použita stupnice 0,1,2
-

0 – žlázky nejsou přítomny,

-

1 – žlázky přítomny jsou, ale velmi sporadicky

-

2 – žlázky jsou přítomny často

Zmiňované žlázky se u kyčelnic vyskytují na spodní straně výkrojků listů. U druhu D.
glandulosa jsou žlázky přítomny často a nejsou zakrslé na rozdíl od D. bulbifera a D.
enneaphyllos. U hybridního druhu D. ×paxiana jsou žlázky opět zakrslé. Probíhalo hodnocení
barvy květu, které bylo prováděno pouze orientačně a jeho smyslem bylo zjištění, zda existuje
nějaký významný rozdíl v barvě u hybridů oproti nehybridním populacím.
Názvy rostlin bez uvedeného autora jsou dle Klíče ke květeně České republiky (Kubát 2002).
Dokladové exempláře měřených rostlin jsou k dispozici v herbariu katedry botaniky na PřF
UP v Olomouci (OL).

3.2 Popis a charakteristika populací na studovaných lokalitách
1. Dentaria sp. (domnělý hybrid): CZ, 80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín):
údolí Velký Skalník, smíšený les v JZ části údolí, asi 2,5 km V od centra města, 49°20'43"N,
18°01'36"E, 460 m. n. m., datum sběru 11.4.2010. Lokalita se nachází ve smíšeném lese
(Carpinus betulus, Abies alba, Picea abies, Tilia cordata) na prudkém svahu se
severovýchodní orientací v nadmořské výšce přibližně 460 m. n.m. Na lokalitě rostou pouze
druhy Dentaria glandulosa a D. bulbifera. Druh D. enneaphyllos neroste ani v blízkém okolí.
Na lokalitě s vyskytuje jeden větší polykormon rostlin zřetelně odlišných od D. glandulosa,
který morfologicky připomíná hybrida mezi druhy D. glandulosa a D. bulbifera.
2+3. Dentaria ×paxiana: CZ, 84a. Beskydské podhůří, 6475a, Tichá (distr. Nový Jičín):
severozápadní svah Tichavské hůrky, asi

2,3 km SZ od kostela v obci,

49°34'58"N,

18°11'55"E, 440 m n. m, datum sběru 9.4.2011. Lokalita se nachází v bučině na prudkém
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svahu se severozápadní orientací v nadmořské výšce přibližně 440 m n m. Na lokalitě
se vyskytují všechny tři druhy rodu Dentaria a na několika místech také polykormony hybrida
D. ×paxiana.
4. Dentaria ×paxiana: CZ, 76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový
Jičín): dubohabřina (Černý les) na západní úpatí Červeného kamene (nad železniční tratí), asi
2 km JV od centra města, 49°34'35"N, 18°08'05"E, 380 m n. m., datum sběru 9.4.2011.
Lokalita se nachází v karpatské dubohabřině na mírném svahu se západní orientací. Na
lokalitě se vyskytují všechny tři druhy rodu Dentaria a na několika místech také polykormony
hybrida D. ×paxiana.

5+9+12. Dentaria bulbifera + Dentaria enneaphyllos + Dentaria glandulosa: CZ, 82
Javorníky, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): severozápadní okraj rezervace Prales
Razula, asi 1,9 km jihozápadně od odbočky na Prales Razulu z obce Leskové,
49°21'43.874"N, 18°22'39.733"E, 688 m. n. m., datum sběru 16.5.2010 – D. bulbifera,
1.5.2011 – D. enneaphyllos

a D. glandulosa. Lokalita se nachází v jedlobukovém lese

s občasným výskytem smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus).
Na lokalitě se vyskytuje Dentaria bulbifera, Dentaria enneaphyllos a Dentaria glandulosa.
6. Dentaria bulbifera: PL, Duszniki Zdroj: svah na kraji města, asi 1 km jihozápadně od
středu města Duszniki zdroj, 50°23'3.439"N, 16°23'6.219"E, 620 m. n. m., datum sběru
23.5.2010. Vlastní lokalita je umístěna ve svahu v lese, tvořeném převážně smrkem ztepilým
(Picea abies) se sporadickým výskytem jedle bělokoré (Abies alba) a bukem lesním (Fagus
sylvatica). Na lokalitě se vyskytuje pouze Dentaria bulbifera.
7. Dentaria bulbifera: CZ, 81 Hostýnské vrchy, 6672b, Hošťálková (distr. Vsetín): paseka
podél silnice vedoucí přes sedlo Troják, 4,1 km západně od budovy obecního úřadu
v Hošťálkové, 49°21'10.698"N, 17°48'46.912"E, 584 m. n. m., datum sběru 5.5.2011. V okolí
sběru rostlin bukový les, rostliny na osluněné pasece. Na lokalitě se vyskytuje Dentaria
bulbifera, v těsném okolí i D. enneaphyllos.
8. Dentaria bulbifera: PL, Orlické hory, vrchol Vrchmezí: podél silnice směrem na hraniční
přechod Čihalka, severovýchodní svah kopce Vrchmezí, vzdáleno 900 m na sever od obce
Zieleniec, 50°21'24.342"N, 16°22'29.641"E, 910 m. n. m., datum sběru 12.5.2012. Rostliny
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byly sbírány ve smíšeném horském lese (Picea abies, Sorbus aucuparia, Fagus sylvatica,
Abies alba, Acer pseudoplatanus).
10+13. Dentaria enneaphyllos + Dentaria glandulosa: CZ, 82 Javorníky, 6775a, Kychová
(distr. Vsetín): asi 600 od památníku v Kýchové směrem na Papajské sedlo, les v těsném
sousedství cesty, 5,1 km od obce Huslenky 49°16'40.195"N, 18°10'24.079"E, 610 m. n. m.,
datum sběru 5.5.2011. Převážně smrkový les, rostliny byly sbírány podél potoka Kychová. Na
lokalitě se vyskytuje Dentaria enneaphyllos a Dentaria glandulosa, v blízkém okolí jistě i D.
bulbifera.
11. Dentaria enneaphyllos: CZ, 81 Hostýnské vrchy, 6672b, Chvalčov (distr. Kroměříž):
podél silnice směrem na Tesák, okraj rezervace Smrdutá, asi 2,7 km jihovýchodně od konce
obce Chvalčov, 49°22'16.585"N, 17°45'1.237"E, 550 m. n. m., datum sběru 11.4.2012.
Sbíráno v listnatém lese s převažujícím bukem lesním (Fagus sylvatica). Na lokalitě se
vyskytuje pouze Dentaria enneaphyllos, v těsném okolí i D. bulbifera.
14. Dentaria glandulosa: CZ, 21b Hornomoravský úval, 6469d, Grygov (distr. Olomouc): les
Království, okraj rezervace v těsném sousedství železniční trati, 1,9 km jižně od železniční
stanice v Grygově, 49°31'3.826"N, 17°18'44.754"E, 202 m. n. m., datum sběru 3.4.2012.
Rostliny byly sbírány v pozůstatku lužního lesa (Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia
cordata, Populus nigra). Na lokalitě se vyskytuje jenom Dentaria glandulosa.
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3.3 Analýza dat
Data, která jsem získal, byla vkládána do programu MS Excel 2007 a pomocí programu
NCSS 2007 byla analyzována. Pro analýzu byla použita jedna matice ve které byly jak znaky
vegetativní, tak znaky generativní.
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4. Výsledky
4.1 Morfologická analýza změřených dat
D. bulbifera

D. enneaphyllos

D. glandulosa

D. ×paxiana

Počet sbíraných populací

4

3

3

4

Celkový počet měřených rostlin

20

26

25

21

Celkový počet všech změřených rostlin

92

Tabulka 1: Celková sumarizace počtů jednotlivých měřených druhů rodu Dentaria.

Celkem bylo změřeno 92 rostlin ze 14 populací viz.Tabulka 1. Dle diskriminační analýzy se
rostliny signifikantně rozdělily do čtyř skupin dle druhů (obr. 9, 10). Předpokládané skupiny
dle sledovaných znaků byly rozděleny s téměř 100% jistotou do všech čtyř správných druhů.
Jako výhodnější morfologické ukazatele pro klasifikaci se ukázaly generativní znaky. Korunní
lístky má nejdelší druh D. glandulosa a nejkratší D. bulbifera (obr. 5). Šířka korunních lístků
byla jako v případě jejich délky největší u D. glandulosa a stejně tak nejmenší u D. bulbifera
(obr.6). Nejdelší vnitřní tyčinky měl druh D. enneaphyllos a nejkratší D. bulbifera. Jako druh
s největším počtem květů se ukázal D. enneaphyllos nejmenší počet květů byl zjištěn u D.
glandulosa. Jako nejstabilnější v počtu květů se ukázal druh D. glandulosa, u ostatních druhů
byla variabilita značně vyšší (tab.2). Z dalších generativních znaků byly zjišťovány počty
nevyvinutých květů. V tomto směru dosahovala maxima D. bulbifera a na opačném pólu stála
D. glandulosa (tab.2). Již tyto sledované znaky výrazně přispěly k diverzifikaci dat do výše
zmiňovaných skupin.
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Dentaria
bulbifera

Dentaria enneaphyllos

Dentaria
glandulosa

Dentaria
×paxiana

Délka korunních
lístků [mm]

13,464 ±2,22

13,993 ±1,72

18,662 ±3,05

16,59 ±4,22

Šířka korunních
lístků [mm]

4,994 ±1,13

5,884 ±0,99

8,438 ±1,42

6,538 ±1,62

Délka vnitřních
tyčinek [mm]

5,542 ±1,55

13,127 ±1,80

8,663 ±0,87

9,604 ±2,54

Celkový počet květů

8,1 ±6,27

8,647 ±1,88

2 ±0,63

5,667 ±4,03

Počet nevyvinutých
květů

2,071 ±0,88

1,049 ±0,38

0,912 ±0,28

1,254 ±0,76

Tabulka 2: Celkové shrnutí měřených a počítaných generativních znaků. U každého znaku je spočítaný aritmetický průměr a
směrodatná odchylka.

Box Plot
24.0

DKLis

18.7

13.3

8.0
D. bulbifera

D. enneaphyllos D. glandulosa

D. paxiana

Obrázek 6: Box Plot znázorňující rozpětí délky korunních lístku u všech měřených taxonů rodu Dentaria.
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Box Plot
12.0
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8.7

5.3

2.0
D. bulbifera

D. enneaphyllos D. glandulosa

D. paxiana

Obrázek 7: Box Plot znázorňující šířku korunních lístků u měřených taxonů rodu Dentaria

Box Plot
16.0

DVTyc

11.3

6.7

2.0
D. bulbifera

D. enneaphyllos D. glandulosa

D. paxiana

Obrázek 8: Box Plot znázorňující délku vnitřních tyčinek u měřených taxonů rodu Dentaria
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V případě vegetativních znaků byla zjištěna větší morfologická variabilita. Pro lepší
představu uvádím měřené znaky. Největší délka lodyhy byla zjištěna u druhu D. bulbifera a
nejmenší u druhu D. glandulosa (obr. 9). Délka řapíků se u druhu D. bulbifera zcela
jednoznačně zmenšovala apikálním směrem. U ostatních druhů byl tento znak nejednoznačně
interpretovatelný, vzhledem k uspořádání listů ve zdánlivém přeslenu (tab. 3) (cf. Slavík
2003). Co se týká přítomnosti žlázek okrajích na listů, tak byly u D ×paxiana v menším
množství než u D. glandulosa, a vůbec se nevyskytly u D. bulbifera a D. enneaphyllos. Délka
prostředních úkrojků u třech spodních listů byla v průměru nejdelší u D. enneaphyllos a
nejkratší u D. glandulosa (tab. 3). Jejich šířka byla maximální u druhu D. enneaphyllos a
minimální šířky dosahoval druh D. bulbifera (tab. 3). Údaje získané z měření vegetativních
orgánů tak potvrdily celkové rozdělení rodu Dentaria do výše zmiňovaných skupin.
Dentaria bulbifera Dentaria enneaphyllos

Dentaria glandulosa Dentaria ×paxiana

Výška lodyhy

459,7 ±88,9

250 ±44,72

208,7 ±58,27

241,5 ±62,94

Délka řapíku
listu 1
Délka řapíku
listu 2
Délka řapíku
listu 3

29 ±6,37

30,2 ±12,73

18,6 ±6,61

28,2 ±5,71

28,1 ±7,6

25,2 ±7,71

21,1 ±15,59

25,5 ±5,58

18,8 ±5,67

22,8 ±6,35

16,8 ±6,52

20,3 ±6,63

Délka listu 1

73,8 ±11,33

108,6 ±18,53

64,2 ±15,23

82,6 ±22,07

Délka listu 2

74,4 ±9,38

107,5 ±20,66

67,1 ±11,32

81 ±21,35

Délka listu 3

73,6 ±9,86

101,8 ±20,22

62 ±15,09

82 ±20,38

Šířka listu 1

18,4 ±3,25

39,9 ±10,82

24,7 ±4,42

27,5 ±9,53

Šířka listu 2

17,2 ±3,61

38,2 ±11,18

26,2 ±12,05

27,7 ±9,06

Šířka listu 3

16,5 ±2,98

37,8 ±14,1

22,6 ±4,3

24,9 ±6,53

Tabulka 3: Zjištěné naměřené vegetivní znaky na rostlinách, uveden je aritmetický průměr a směrodatná odchylka.
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Box Plot
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Obrázek 9: Box plot znázorňující délku řapíků nejspodnějšího listu u zkoumaných taxonů rodu Dentaria.

Box Plot
70.0

X1SL
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D. enneaphyllos D. glandulosa
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Obrázek 10: Box plot znázorňující šířku prostředního úkrojku nejspodnějšího listu taxonů rodu Dentaria.
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Box Plot
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D. bulbifera

D. enneaphyllos D. glandulosa
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Obrázek 11: Box plot znázorňující variabilitu délky lodyhy u jednotlivých měřených taxonů rodu Dentaria
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113.3
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D. bulbifera

D. enneaphyllos D. glandulosa

D. paxiana

Obrázek 12: Box plot znázorňující délku prostředního úkrojku listu u zkoumaných taxonů rodu Dentaria.
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Canonical-Variates Scores
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D. enneaphyllos
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0.00

5.00

10.00

Score2
Obrázek 13: Diskriminační analýza pro zařazení jednotlivých druhů do skupin. Do analýzy byly zahrnuty znaky vegetativní
i generativní.

4.2 Analýza populace D. ×paxiana z Velkého Skalníku u Vsetína
Populace rostlin z Velkého Skalníku se morfologicky ukázala na rozhraní druhu D.
glandulosa a D ×paxiana, a netvořila samostatnou skupinu v rámci rodu Dentaria. Vzhledem
k tomu, že není pravděpodobné zpětné křížení, jedná se pravděpodobně o mezidruhového
křížence D. × paxiana. Tuto teorii ale nepodporuje fakt, že na lokalitě chybí jeden
z rodičovských druhů (D. enneaphyllos). Též pomocí diskriminační analýzy se tento hybrid
zvláště nevyčlenil.
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Canonical-Variates Scores
10.00

Druh
D. bulbifera
D. enneaphyllos
D. glandulosa
D. paxiana
D. paxiana_hybr

Score1

5.00

0.00

-5.00

-10.00
-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

Score2
Obrázek 14: Diskriminační analýza pro zařazení jednotlivých druhů do skupin, s označenou populací z Velkého Skalníku
(D. paxiana_hybr) Pro analýzu byla použita matice se znaky vegetativními i generativními.
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5. Diskuze:
Morfologická analýza je běžně využívanou metodou při zjišťování variability nejen u rostlin.
Konkrétní metody získávání dat se značně liší. V mé práci jsem použil dostupné měření
pomocí posuvného měřítka a stereolupy. Též jsem určoval barvy korunních, které jsem však
nakonec do výsledů neuvedl z důvodu značné subjektivity hodnocení barvy.

5.1 Hodnocení a srovnání generativních znaků
Za nejobjektivnější hodnocení považuji měření se stereolupou, kterou jsem zjišťoval délku
tyčinek a šířku korunních lístků. Zde jsem zjistil průměrnou délku tyčinek u D. bulbifera
5,540 mm, u D. ×paxiana 9,604 mm u D. enneaphyllos 13,130 mm a u D. glandulosa 8,663
mm. U D. bulbifera jsou měřené hodnoty poněkud nižší, než je uváděno v literatuře (Slavík
2003). U D. ×paxiana dosahují mnou změřené údaje opět nižších hodnot. V případě druhu D.
enneaphyllos je moje měření v rozsahu údajů zjištěných Slavíkem 2003 a o málo menší než
uvádí Lihová, Kochjarová & Marhold 2007. U D. glandulosa jsem zjistil podobný výsledek
jako uvádí Slavík 2003, avšak dle Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 mnou změřené údaje
vykazují nižší průměr. Toto srovnání ukazuje na značnou druhovou variabilitu v rámci rodu
Dentaria, ale je stále v rámci zjištěných směrodatných odchylek.
Porovnání šířky korunních lístků s výsledky uváděnými v literatuře je obtížnější, vzhledem
jednomu zjištěnému zdroji (Lihová, Kochjarová & Marhold 2007). Hodnocení výsledku
vychází obdobně jako v předešlém případě. Při porovnání dalších zjištěných znaků
s literaturou. Měření zjištěná pomocí stereolupy vykazují značnou objektivitu i vzhledem k
údajům uváděným v literatuře.
Další srovnání znaků na generativních orgánech se nachází v tab. 4, ale bylo měřeno pomocí
posuvného měřítka (délka korunních lístku) a hodnoceno kvantitativně (počet květů
v hroznu). Délka korunních lístků ukazuje značně signifikantní v rámci naměřených hodnot a
jejich porovnáním s literaturou (tab. 4). Počet květů v hroznu ukazuje značné rozpětí
měřených hodnot a jako determinační znak se nejeví příliš vhodný. I mnou měřené znaky
vykazovaly značnou morfologickou variabilitu. Za zmínku stojí větší průměrný počet květů u
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D. ×paxiana a menší průměrný počet květů u D. glandulosa. Menší počet květů u D.
glandulosa, je kompenzován jejich větší velikostí.
Délka korunních lístků
Lihová, Kochjarová & Marhold
2007
Vojta 2012

D. ×paxiana

D. bulbifera

D. enneaphyllos

D. glandulosa

16.69 ±2.51

–

15.24 ±1.80

20.04 ±2.17

16,59 ±4,22

13,464 ±2,22

13,993 ±1,72

18,662 ±3,05

Slavík 2003

–

(10)12 – 16 (18)

(8)12 – 16 (20)

12 – 18

Tabulka 4: Srovnání mnou naměřených hodnot délek korunních lístků a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj
nahrazen pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a
Vojta 2012 je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí
standardní variability včetně maxima a minima.

Šířka korunních lístků
Lihová, Kochjarová &
Marhold 2007
Vojta 2012

D. ×paxiana

D. bulbifera

D. enneaphyllos

D. glandulosa

7.24 ±1.24

–

5.95 ±0.95

7.53 ±0.96

6.54 ±1,62

4,994 ±1,13

5.88 ±0,99

8,44 ±1,42

Tabulka 5: Srovnání mnou naměřených hodnot šířek korunních lístků a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj nahrazen
pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a Vojta 2012
je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí standardní
variability včetně maxima a minima.

Délka vnitřních tyčinek

D. ×paxiana

D.bulbifera D. enneaphyllos

Lihová, Kochjarová & Marhold 2007

12.59 ±2.04

–

15.71 ±1.94

Vojta 2012

9.604 ±2,54

5.54 ±1,55

13.13 ±1,8

Slavík 2003

–

6.5 – 8.0

(8)12 – 16 (20)

D. glandulosa
11.17 ±1.34
8,663 ±0,87
9 – 10

Tabulka 6: Srovnání mnou naměřených hodnot délek vnitřních tyčinek a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj
nahrazen pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a
Vojta 2012 je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí
standardní variability včetně maxima a minima.

D. ×paxiana

D. bulbifera

Vojta 2012

5,667 ±4,03

8,1 ±6,27

8,647 ±1,88

2 ±0,63

Slavík 2003

7–10

(1) 3–8 (12)

3–4

(1) 2–5 (8)

Lihová, Kochjarová & Marhold 2007

6.21 ±2.13

–

6.94 ±1.85

3.08 ±1.12

Počet květů v hroznu

D. enneaphyllos

D. glandulosa

Tabulka 7: Srovnání mnou zjištěných počtů květů v hroznu a počtů uváděných v literatuře. Pokud je údaj nahrazen
pomlčkou, nebyl k dispozici. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a Vojta 2012 je vždy uveden aritmetický
průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí standardní variability včetně maxima a
minima.
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5.2 Hodnocení vegetativních znaků

Z vegetativní znaků byla měřena výška lodyhy, která může být je ovlivňována, jak
předpokládáme, řadou faktorů z prostředí, což potvrzuje mé měření, tak jeho porovnání
s údaji v literatuře (Lihová, Kochjarová & Marhold 2007; B. Slavík 2003)
Délka řapíku opět vykazuje značnou variabilitu, zajímavé z taxonomického hlediska je, že
délka řapíku u D. ×paxiana je prokazatelně delší než u D.glandulosa, což by mohl být,
vzhledem k jejich morfologické podobnosti, důležitý determinační znak (tab. 5). Naměřené
údaje se shodují i s literaturou (Lihová, Kochjarová & Marhold 2007).
Oproti tomu délka prostředního úkrojku listu vykazuje značnou variabilitu, což potvrzuje i
srovnání s údaji v literatuře. Opět lze pozorovat stejnou tendenci jako v případě řapíků. Tj.
průměrná délka prostředních úkrojků u lodyžních listů je u D ×paxiana větší, než u D.
glandulosa.
Důležitým faktorem při získávání uvedených údajů o kyčelnicích, je doba mezi utrhnutím
rostliny a konkrétním měřením. Rostliny velice rychle po utrhnutí vadnou a tím mohou být
některé měřené údaje zkreslené. Pro srovnání je důležité používat čerstvý rostlinný materiál.
U velmi zavadlého materiálu jsou měření zatížena velkou chybou. Použité metody měření,
doba měření a stav rostlin při sběru faktory relevantních dat použitelných pro další
zpracování.

Výška lodyhy
Lihová, Kochjarová & Marhold
2007
Vojta 2012
Slavík 2003

D. ×paxiana D.bulbifera D. enneaphyllos
320.51
–
330.75 ±50.37
±70.05
241,5 ±62,94 459,7 ±88,9
250 ±44,72
–

300 – 600

200–300

D. glandulosa
230.77 ±40.52
208,7 ±58,27
(120)180–300(330)

Tabulka 8: Srovnání mnou naměřených hodnot výšky lodyhy a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj nahrazen
pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a Vojta
2012 je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí
standardní variability včetně maxima a minima.
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Délka řapíků

D. ×paxiana

D. bulbifera D. enneaphyllos

D. glandulosa

Lihová, Kochjarová & Marhold 2007

24.25 ±8.01

–

22.48 ±7.91

15.46 ±4.61

Vojta 2012

24.74 ±6.81

25.29 ±8.05

26.1±9.84

18.84±10.62

Tabulka 9: Srovnání mnou naměřených hodnot délek řapíků a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj nahrazen
pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a Vojta
2012 je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí
standardní variability včetně maxima a minima.

D. ×paxiana

D. bulbifera

D. ennephyllos

D. glandulosa

Vojta 2012

81.82 ±21.37

73.96 ±10.23

106.68 ±20.88

65.89 ±12.32

Lihová, Kochjarová & Marhold 2007

79.78 ±22.76

–

77.94 ±20.36

62.21 ±14.00

Délka prostředního úkrojku listu

Tabulka 10: Srovnání mnou naměřených hodnot délek prostředních úkrojků a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj
nahrazen pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a
Vojta 2012 je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí
standardní variability včetně maxima a minima.

Šířka prostředního úkrojku listu
Vojta 2012
Lihová, Kochjarová & Marhold
2007

D. ×paxiana

D. bulbifera

D. enneaphyllos

D. glandulosa

26.84 ±8.7

17.38 ±3.38

39.88 ±13.11

23.87 ±5.67

28.04 ±9.57

–

26.76 ±8.32

19.32 ±5.10

Tabulka 11: Srovnání mnou naměřených hodnot šířek prostředních úkrojků a hodnot uváděných v literatuře. Pokud je údaj
nahrazen pomlčkou, nebyl k dispozici. Všechny údaje jsou uváděny v mm. V případě Lihová, Kochjarová & Marhold 2007 a
Vojta 2012 je vždy uveden aritmetický průměr a směrodatná odchylka a v případě Slavík 2003 je vždy uvedeno rozpětí
standardní variability včetně maxima a minima.

Výběr měřených znaků pro morfologické analýzy byl stanoven na základě práce Lihová,
Kochjarová & Marhold (2007) tak, aby bylo možné přímé porovnání získaných dat.
Porovnání prokázalo značnou variabilitu srovnatelnou s údaji z literatury téměř ve všech
sledovaných znacích.
Potvrzení nového hybridního druhy z lokality Velký Skalník nebylo ze získaných dat možné,
vzhledem k malému počtu sebraných jedinců a malé vyhraněnosti morfologických znaků.
Celkově bylo potvrzeno několik zajímavých trendů (velikost orgánů, počet a velikost květů u
hybrida D ×paxiana v porovnání s velmi podobným druhem D. glandulosa). Tyto znaky by
mohly napomoci a usnadnit determinaci těchto druhů.
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6. Závěr

1. V práci byla potvrzena značná variability mezi jednotlivými studovanými taxony rodu
Dentaria, stejně tak jako značná variabilita v rámci jednoho druhu.
2. Více variabilní a tím hůře hodnotitelné se ukázaly znaky na vegetativních orgánech, než na
generativních.
3. Identifikace rostlin z Velkého Skalníku se morfologickou analýzou nedala příliš
jednoznačně prokázat z důvodu malého počtu měřených rostlin a velké podobnosti s D.
glandulosa a D. ×paxiana.
4. Morfologická analýza zcela jednoznačně vyčlenila na základě dodaných dat rostliny do
správných skupin dle taxonů.
5. Práce ukazuje, že pro analýzu byly vybrány vhodné morfologické znaky, v převážné míře,
s taxonomickým významem.
6. Z důvodu časté hybridizace v čeledi těchto rostlin je velmi obtížné je analyzovat, jelikož
jejich morfologické znaky nejsou dostatečně průkazné. Myslím, že morfologický výzkum by
bylo vhodné kombinovat s dalšími taxonomickými metodami jako je například sekvenování
chloroplastové DNA a jiné.
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