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Abstrakt 

Astřičky z druhových komplexů Symphyotrichum lanceolatum a S. novi-belgii pochází ze Severní 

Ameriky, odkud byly v 19. století zavezeny do Evropy jako okrasné rostliny parků a zahrad. 

Na mnoha místech však rostliny zplaňují a na březích velkých řek se staly invazivními druhy. 

Oba druhové komplexy jsou morfologicky a karyologicky velmi variabilní, což se odráží v jejich 

komplikované taxonomii. Klíčovou roli ve formování komplikované variability astřiček však 

hrají další faktory, konkrétně vnitrodruhová a mezidruhová hybridizace, polyploidní evoluce 

a fenotypová plasticita. Problematika biologické a ekologické diverzity astřiček je relativně dobře 

prostudována v původním areálu v Severní Americe, ovšem jen málo je známo o celkové 

variabilitě v invadovaném areálu na evropském kontinentu. Z původního areálu v Severní 

Americe je udáváno několik ploidních cytotypů, avšak z Evropy byla doposud publikována jenom 

jedna cytogeografická studie. Výsledky dané studie spolu s příležitostně publikovanými 

chromozomálními počty naznačují v Evropě existenci jen vyšších ploidií. Konkrétně se jedná 

o oktoploidní a hexaploidní cytotyp S. lanceolatum a hexaploidní u S. novi-belgii. Problematika 

karyologické variability těchto taxonů v Evropě si zaslouží pozornost vědecké studie.  

 

 

Klíčová slova: 

Symphyotrichum lanceolatum, Symphyotrichum novi-belgii, polyploidie, cytotypová variabilita, 

invazivní druhy, Evropa, Asteraceae 

  



 

 

Abstract 

Asters from Symphyotrichum lanceolatum and S. novi-belgii a species complexes are native to 

North America from where they were imported to Europe as ornamental plants during the 19th 

century. They were naturalized and later became invasive in the humid habitats along rivers and 

lakes. Both species groups are karyologically and morphologically highly variable what is 

reflected in their complex taxonomy. A crucial role in the formation of their intricated diversity 

play inter- and intraspecies hybridization, polyploid evolution as well as phenotypic plasticity. 

The biological and ecological diversity of Asters was thoroughly studied in their natural 

environment in North America, however only little is known about their variability in their new, 

invaded European habitats. Numerous polyploid cytotypes were reported from their native 

distribution range in North America, however, only a single cytogeographic study in Europe has 

been published to date. The outcomes of this study accompanied by occasional chromosome 

counts indicated the existence of higher ploidy levels only. Specifically hexaploid and octoploid 

cytotype was reported for S. lanceolatus while hexaploids in S. novi-belgii. The problem of the 

karyological variability of these taxa in Europe deserves attention and further research.  
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1 Úvod 

Na Zemi se vyskytuje nespočet různých druhů živých organismů, rostlin a živočichů nevyjímaje. 

Vyskytují se po celém světě v nejrůznějších podnebných pásech a ekologických podmínkách, 

v takzvaných biomech. Jsou to částkové oblasti biosféry charakterizované určitými biotickými 

a abiotickými podmínkami, například nadmořskou výškou, vlhkostí půdy nebo intenzitou 

slunečního záření, které jsou pro rozvoj a diverzitu ekosystémů velmi důležité. Biologická 

diverzita je totiž jedním z aspektů, který dokáže daný ekosystém ovlivnit hned z několika 

hledisek. Například pokud se na daném území vyskytuje méně druhů, rozklad látek je pomalejší 

a tím se mění i přísun živin (Townsend, Begon a Harper 2010: 372).  

Ovšem vlivů, které mohou negativně ovlivnit druhovou rozmanitost, je hned několik 

a jedním z nich může být paradoxně vstup nového druhu do ekosystému. Jakým směrem 

to ekosystém ovlivní, záleží na samotném vstupním organismu. Buď se druh může přizpůsobit 

podmínkám, aniž by ohrozil jiné druhy, v opačném případě, pokud je vstupní organismus 

agresivní a vysoce konkurenceschopný, může dojít k rozvratu biologické diverzity a potlačování 

původních, méně konkurenceschopných druhů. V katastrofických scénářích může docházet až 

k vytlačování původních druhů, snižování hustoty jejich populací nebo až k jejímu úplnému 

vymizení z daného území. Tyto druhy jsou známe pod označením „invazivní“ druhy. Mezi takové 

patří například astřičky z rodu Symphyotrichum Nees (Pyšek et al. 2012a; Pyšek et al. 2017), které 

jsou i hlavním tématem této bakalářské práce.  

Astřičky mají několik mechanismů, které jim zajišťují úspěšné invadování a šíření na 

nepůvodní území. Mezi ty nejdůležitější patří způsoby rozmnožování, jako produkce vysokého 

počtu semen schopných transportu na velké vzdálenosti nebo vegetativní rozmnožování 

a klonální růst. V neposlední řadě jim k tomu napomáhá i fenomén zvaný polyploidie neboli 

zmnožení celého genomu. Díky němu mají zástupci rodu Symphyotrichum více sad chromosomů, 

což jim poskytuje mnoho výhod v podobě vyšší odolnosti vůči patogenům, tolerance k širšímu 

rozpětí ekologických podmínek a tím i zvýšenou konkurenceschopnost (Suda 2009).  

Cílem této bakalářské práce je představení zástupců rodu Symphyotrichum, 

s konkrétnějším zaměřením na taxony dvou druhových skupin nejčastěji se vyskytujících 

v Evropě, a to S. lanceolatum a S. novi-belgii. Práce shrnuje informace o jejich celkové variabilitě 

a biogeografii jak v původní, tak i v invadované části areálu. Důležitou součástí práce je přehled 

informací o jejich karyologické variabilitě, cytogeografii a celkových vztahů polyploidie 

a invazivnosti jednotlivých cytotypů. V práci je také načrtnuta problematika vztahu pěstovaných 

kultivarů k invazivním a zplaňujícím populacím taxonů z obou druhových skupin.  
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2 Charakteristika a taxonomické zařazení studovaného rodu 

Symphyotrichum Nees 

Hvězdnice v širokém slova smyslu patří mezi nejznámější zástupce čeledi Asteraceae – jedné 

z největších čeledí mezi kvetoucími rostlinami. Z taxonomického hlediska všechny takzvané 

„astry“, tedy rody a jejich zástupci morfologicky připomínající hvězdnice, včetně samotného rodu 

Aster L., patří do řádu Astereae a zahrnují kolem 225 rodů a 3 100 druhů (Chen, Chen, Brouillet 

a Semple 2011). Zástupci námi studovaného rodu Symphyotrichum byli původně také řazeni mezi 

600 druhy taxonomicky vysoce heterogenního a široce chápaného rodu Aster L. Avšak výsledky 

molekulární systematiky ukázaly, že rod je polyfyletický a ve skutečnosti mnohé hvězdnice 

v úzkém slova smyslu patří do více jak 12 rodů z tribu Astereae (Noyes a Rieseberg 1999; 

Brouillet et al. 2001; Semple et al. 2002; Vaezi a Brouillet, 2009; Brouillet et al., 2009). Do úzce 

koncipovaného rodu Aster řadíme přibližně 180 druhů se základním chromozomovým číslem 

x=9, které pocházejí z Eurasie a Severní Ameriky (Brouillet et al, 2001; 2009). Podle nových 

koncepcí se hvězdnice (v širším slova smyslu) dělí na dvě neformální, ale evolučně samostatné 

geografické skupiny, 1) hvězdnice Starého světa a Jižní Ameriky a 2) hvězdnice Severní Ameriky 

(Semple 2014). Rod Symphyotrichum jako i další nově delimitované rody, byl odčleněn z rodu 

Aster na základě morfologických a cytogenetických znaků a patří do evoluční skupiny „Astry 

Severní Ameriky“, konkrétně do monofyletické podčeledi Symphyotrichinae (Noyes a Rieseberg 

1999; Vaezi et Brouillet 2009). Do této podčeledi se na základě molekulárních, karyologických 

a morfologických znaků kromě zástupců Symphyotrichum řadí také rody Almutaster Löve a D. 

Löve, Ampelaster G. L. Nesom, Canadanthus G. L. Nesom a Psilactis A. Gray (Nesom 1994b; 

Brouillet et al., 2006; Selliah a Brouillet 2008; Vaezi a Brouillet, 2009). 

2.2 Rod Symphyotrichum Nees 

Do rodu Symphyotrichum (astřička) se na základě nových taxonomických konceptů řadí kolem 

100 druhů původně rozšířených v Severní a Jižní Americe (Nesom 1994a, 1994b; 

Brouillet et al., 2001; 2006; 2009; Morgan a Holand 2012). Jedinou výjimku představuje několik 

druhů z okruhu S. ciliatum, které mají původní areál v temperátní Eurasii (Nesom 1994b). 

Nomenklatorickým typem vázaným na jméno Symphyotrichum je S. novi-belgii (L.) G. L. Nesom 

(= S. unctuosum Nees). Rod je vysoce variabilní nejen morfologicky, ale také karyologicky, 

jelikož obsahuje 5 diploidních cytotypů s odlišným základním chromozomovým číslem a tři 

diploidní cytotypy hybridního původu (Allen 1985; Nesom 1994b; Semple et al. 2002; Brouillet 

et al. 2009; Morgan a Holand 2012; Rice et al. 2014). Morfologicky si jsou jednotlivé taxony 

velmi podobné, odlišnosti jsou často minimální nebo se dají určit jen na základě kombinací 

několika znaků (Nesom 1994b; Semple et al. 2002; Semple a Hood 2005; Brouillet et al. 2006). 

Morfologická variabilita se nejčastěji projevuje například u tvaru listové čepele, chlupatosti 
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na stonku, typu větvení větví v květenství, velikost květů a zbarvení okvětních lístků (Wiegand 

1933; Semple a Brammall 1982; Dirkse, Duistermaat a Zonneveld 2014). Vnitrodruhové evoluční 

vztahy v rodu Symphyotrichum jsou také velice komplikované a stále nejsou uspokojivě vyřešené 

(Morgan a Holand 2012). Největší problém pro evoluční rekonstrukce představuje opakovaná 

mezidruhová hybridizace (Nesom 1994b; Brouillet et al. 2009; Morgan a Holand 2012). 

Důležitým evolučním mechanismem operujícím u rodu Symphyotrichum je také polyploidní 

evoluce, velká část druhů totiž obsahuje polyploidní cytotypy. Multiplikace celého genomu 

probíhá jak v rámci jednoho druhu (autopolyploidie), tak v propojení s hybridizací 

mezi příbuznými druhy (allopolyploidie) (Semple 1979; Brouillet et al. 2006; 2009; Rice et al. 

2014).  

2.3 Vnitrorodová taxonomie Symphyotrichum 

Vnitrorodová taxonomie je vzhledem k výše zmíněnému velice komplikovaná. Na základě 

nejnovějších taxonomických koncepcí do rodu patří pět podrodů (Obrázek č. 1) (Nesom 1994b; 

Sample a Hood 2005; Brouillet et al. 2006; Sample 2014). Vnitrodruhová klasifikace je 

postavena nejen na morfologických, ale také na karyologických znacích. Chromozomová čísla u 

astřiček korelují s významnými morfologickými charakteristikami, proto je možné je na základě 

chromozomového čísla zařadit do jednotlivých taxonomických úrovní (Jones 1980a). Základní 

chromozomální počty jsou u některých podrodů nevariabilní, zatímco u jiných je i několik 

základních chromozomových čísel (Nesom 1994b; Vaezi a Brouillet 2009; Semple et al 2002; 

Semple 2014). Vnitrodruhové dělení rodu Symphyotrichum podle Sample 2014: 

1) Symphyotrichum subg. Ascendentes (Rydb.) Semple 

Podrod Ascendentes je hybridogenního původu dvou podrodů Symphyotrichum 

a Virgulus. Taxony sem řazené jsou původem z Jižní a Severní Ameriky se základním 

chromozomovým číslem x=13 (subg. Symphyotrichum přispěl x=8, subg. Virgulus x=5). 

Tento podrod se nedělí do žádných sekcí a podsekcí a zahrnuje 2 druhy. 

2) Symphyotrichum subg. Astropolium (Nutt.) Semple 

Podrod Astropolium je původem ze Severní a Jižní Ameriky a jeho základním 

chromozomovým číslem je x=5. Tento podrod se nedělí do žádných sekcí a podsekcí 

a obsahuje 10 druhů. 

3) Symphyotrichum subg. Chapmaniani (Semple) Semple 

Podrod Chapmaniani je původem ze Severní Ameriky, konkrétněji z jihovýchodu 

Spojených státu amerických a jeho základní chromozomové číslo je x=7. Tento podrod 

se nedělí do žádných sekcí a podsekcí a obsahuje 1 druh.  
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4) Symphyotrichum subg. Symphyotrichum (Nees) 

Podrod Symphyotrichum zahrnuje většinu druhů rodu Symphyotrichum. 

Původem je ze Severní Ameriky a jeho základními chromozomovými čísly 

jsou x=7 a x=8. Podrod obsahuje 56 druhů, které jsou rozděleny do 3 sekcí, 

Symphyotrichum (52 druhů), Conyzopsis (3 druhy) a Turbinelli (1 druh), 

přičemž sekce Symphyotrichum zahrnuje 5 podsekcí (Symphyotrichum, 

Heterophylli, Occidentales, Dumosi a Porteriani). 

5) Symphyotrichum subg. Virgulus (Raf.) Nesom 

Podrod Virgulus je původem ze Severní Ameriky, konkrétněji z východních 

Spojených států amerických a západní Severní Ameriky (od Aljašky 

po severní Yukon až po jižní Mexiko) a jeho základní chromozomové číslo 

je x=4 a x=5. Podrod obsahuje 24 druhů, které jsou rozděleny do 5 sekcí: 

Concolores (5 druhů), Grandiflori (7 druhů), Patentes (5 druhů), Polyliguli 

(1 druh) a Ericoidei (2 druhy). Rozdělení do podsekcí je u sekce Grandiflori 

(Grandiflori a Mexicanae) a Patentes (Patentes a Brachyphylli). 

Obrázek č. 1: Porovnání dvou klasifikací pro rod Symphyotrichum navrženými Nesomem 

(1994) a Samplem (2005). Dvojitá čára odděluje rody, jednoduchá celistvá čára podrody a 

přerušovaná čára sekce. (Převzato z Vaezi a Brouillet, 2009) 
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2.4 Taxonomie na druhové úrovni a evoluční faktory způsobující problémy 

při taxonomické determinaci astřiček 

Zařazovaní jedinců do druhů nebo nižších taxonomických úrovní je také velmi složité. Existuje 

mnoho faktorů, a především jejich kombinací, které vedou k vysoké morfologické variabilitě 

jednotlivých taxonů a komplikují jednoznačné přiřazení jedince k danému taxonu. Takže ačkoliv 

některé astřičky patří do stejného komplexu druhů (například S. lanceolatum), mohou se 

jednotliví jedinci lišit v morfologických znacích. Mezi nejdůležitější faktory zodpovědné 

za komplikace při delimitaci tedy patří již zmíněné celkově malé rozdíly v morfologii, 

hybridizace a polyploidní evoluce. Následkem kombinace těchto faktorů vznikají různé 

morfologicky a karyologicky intermediární linie či jedinci, jejichž zařazení je ke konkrétnímu 

taxonu velice obtížné. 

Významnou roli v evoluci a vzniku diverzity u astřiček hrají slabé reprodukční bariéry 

mezi taxony. Astřičky jsou autosterilní a tedy cizosprašné, což umožňuje rozsáhlou 

mezidruhovou, ale také vnitrodruhovou hybridizaci (Jones a Young 1983; Semple et al. 2002; 

Kovanda a Kubát 2004). Křížení dokonce může probíhat i mezi jedinci vyšších taxonomických 

úrovní, například mezi jednotlivými podrody Symphyotrichum (Allen 1985; 1986). Problematika 

hybridizace je ještě umocněna cíleným šlechtěním kultivarů (Semple et al. 2002; Kovanda 

a Kubát 2004). U invazivních druhů astřiček, které pronikly do Evropy ze Severní Ameriky, se 

tedy komplikují taxonomická zařazení do (pod)druhů také důsledkem křížení s okrasnými 

kultivary a varietami astřiček pěstovanými pro okrasu v zahradách a parcích. Následkem 

sekundárních kontaktů hybridizují za vzniku hybridogenních shluků jedinců, kteří nemají 

jednotlivé taxonomické ujasnění (Fehér 2008). Kultivary v zahradách se však od planě rostoucích 

populací většinou odlišují celkovou výškou, mohou být výrazně vyšší nebo také nižší a s květy 

různých a často výraznějších barev než jedinci ve volné přírodě (Hoffmann 1996). Komplikace 

nastávají také kvůli cytotypové variabilitě při křížení sympatrických druhů (kultivarů) na stejné 

nebo různé úrovni ploidie, které jsou schopné produkovat životaschopné hybridy (Allen, Dean 

a Chambers 1983). Následně se těžko dohledává spojitost s původními severoamerickými druhy. 

Tato problematika bude podrobněji rozebrána v jiné kapitole (Hybridizace u rodu 

Symphyotrichum).  

Astřičky jsou také fenotypově plastické, což znamená, že se dokáží přizpůsobovat 

širokému spektru podmínek. Tento fenomén se následně podepisuje na vysoké variabilitě 

jednotlivých morfologických znaků (Semple a Brammall 1982). Morfologická variabilita 

jednotlivých orgánů může být proměnlivá dokonce i v jednotlivých ontogenetických 

a fenologických stádiích, kdy je zřejmá odlišnost tvarů listů (heterofylie) a stejně tak tomu může 

být i v případě barvy květů, která se často mění s ontogenetickým stádiem kvetení (Brouillet 

et al. 2006). Odlišnost jedinců může být výrazně ovlivněna i složením půdy nebo frekvencí záplav 
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v záplavové oblasti (Fehér 2008; Hoffmann 1996). K fenotypové plasticitě astřiček významně 

přispívá také jejich široké rozšíření napříč několika kontinenty (Severní a Jižní Amerika 

a Eurasie) (Semple a Chmielewski 1987a), tak jako i snadné šíření pomocí vegetativního 

rozmnožování za vzniku klonů (Prach a Jedlička 2006). 

2.5 Morfologická charakteristika rodu Symphyotrichum  

Zástupci rodu Symphyotrichum jsou vytrvalé dvouleté, vzácně jednoleté rostliny. Kořen je buď 

trsnatý a bohatě větvený nebo je v podobě plazivého oddenku (Nesom 1994b), ze kterého 

vyrůstají výhonky, které jsou základem pro novou lodyhu (Kovanda a Kubát 2004). Lodyhy 

dorůstají 2-200 cm a jsou zpravidla přímé nebo krátce vystoupavé. Pro většinu druhů je typická 

redukce trichomů na lodyze, s výjimkou několika drobných chloupků, které jsou uspořádané 

do pravidelných řad. Druhy jsou většinou nežlaznaté, avšak některé druhy mohou mít stopkaté 

žláznaté trichomy (Brouillet et al. 2006).   

Druhy rodu Symphyotrichum jsou heterofylní, některé dokonce velmi výrazně. Rozdíl je 

znatelný hlavně v průběhu sezóny s postupným růstem rostliny. Na začátku sezóny je zřejmá 

přízemní růžice, která je v době kvetení rostliny většinou uvadlá. Na stonku jsou listy uspořádané 

střídavě, jsou přisedlé nebo s řapíky a jejich okraje mohou být celistvé a zřetelně ohraničené nebo 

až hrubě zubaté. Čepel je srdčitá, eliptická, vejčitá až kopinatá. Na abaxiální straně mohou být 

listy purpurové.  

Květenství se skládá z úborů uspořádaných do bohatě chocholičnatých lat. Zákrov je 

polokulovitý až krátce válcovitý se špičatými, kopinatými nebo tupými nestejně dlouhými 

zákrovními listeny. Ty se střechovitě překrývají až dojde k ustálení jejich délky do stejných 

rozměrů. Na vnější straně jsou holé nebo chlupaté, vzácně se stopkatými žlázami. Lůžko úboru 

je lysé a plné, ploché až mírně vypouklé bez plevek. Okrajové jazykovité květy uspořádané 

do jedné řady jsou samičí a dvouramenná blizna vyčnívá z korunní trubky. Barva jazykovitých 

květů je velmi variabilní od modrofialové, červenofialové přes růžovou až bělavé nebo bílé, 

ve vzácných případech mohou okrajové květy chybět úplně, čemuž také odpovídá způsob opylení 

v podobě entomogamie (Kovanda a Kubát 2004; Brouillet et al., 2006). Květy samotného terče 

jsou trubkovité oboupohlavné a stejně jako u okrajových květů dvouramenná blizna vyčnívá 

z koruny. Barva terčovitých květů je obvykle žlutá nebo krémově bílá, ale také se může po čas 

kvetení měnit. 

Plodem rodu Symphyotrichum je chlupatá nebo lysá nažka. Je vejčitá až zploštělá, 

našedlá, světle hnědá až hnědá, někdy až nafialovělá. Hrubé paprsky chmýru jsou bělavé 

až žlutavé, nažloutlé až zlatohnědé, uspořádané do jedné nebo dvou řad, kdy vnější řada paprsků 

je zřetelně kratší (Nesom 1994; Brouillet et al. 2006).  

Chmýr se skládá ze tří větví; primární vnitřní s mnoha štětinami, sekundární vnitřní 

s několika zužujícími štětinami o délce 50-70% délky primární vnitřní větve a primární vnější 
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dosahující délky o 5-10 % kratší než primární vnitřní větev. Ačkoliv je chmýr u většiny druhů 

rodu Symphyotrichum trojitý, jsou případy, kdy nažka měla pouze jednu krátkou štětinu. Jedním 

z takových případů je S. lanceolatum, subsp. hesperium (Semple a Hood 2005).  

2.6 Rozmnožování a způsob šíření u rodu Symphyotrichum  

Druhy rodu Symphyotrichum se dokáží rozmnožovat generativně i vegetativně. Astřičky jsou 

alogamické a jejich oplození je zajištěno entomogamií (Kovanda a Kubát 2004). Generativním 

rozmnožováním vzniká velké množství semen, které rostlině zajistí vyšší pravděpodobnost 

úspěšného šíření. K tomu přispívá i samotný typ plodu astřiček, kterým je ochmýřená nažka. Díky 

chmýru se dobře přenáší nejen větrem (anemochorie), ale i vodou (hydrochorie), protože se nažka 

drží na její hladině (Fehér 2008; Kovanda a Kubát 2004). Díky tomu se astřičky často vyskytují 

i v záplavových oblastech (Fehér 2008). Data, která byla získána na území České republiky, 

ukazují, že jeden jedinec dokáže vytvořit až 4 000 květů s 250 000 nažkami za jedno vegetační 

období. Větší populace pak dokáže vytvořit za stejný čas více než 1 milion nažek (Fehér 2008).  

Vegetativnímu rozmnožování dominuje tvorba polykormonů, díky níž vzniká hustá 

klonální síť. Většina studovaných astřiček zpravidla tvoří velké husté kolonie, které jsou schopné 

přežívat i přes několik desetiletí (Huston a Smith 1987; Briggs, Block a Jennings 1989; Fehér 

2008). 

 Polykormony u astřiček jsou útvary tvořeny z oddenků, které mohou dosahovat délky 

až jednoho metru a nadzemních výhonků a každým rokem se obnovují. Z oddenků pak vyrůstají 

výhonky s přízemní růžicí, které jsou základem pro nové rostliny. Celý tento komplex zůstává 

propojen a tím vzniká hustá síť stonků tvořící polykormony (Brouillet et al. 2006; Fehér 2008). 

Biomasa vzniklá vegetativním rozmnožováním zpravidla bývá mohutnější než biomasa vzniklá 

z rozmnožování generativního. Vyšší objem biomasy následně vede k dalšímu vegetativnímu 

rozmnožování za vzniku vyššího objemu biomasy. V rámci jednoho cyklu vegetativního 

rozmnožování dokáže jedna rostlina vytvořit až 12 nových oddenků, ovšem záleží na okolních 

podmínkách (Fehér 2008).  

Kombinací těchto dvou způsobů rozmnožování dochází k úspěšnému šíření a zvýšení 

konkurenceschopnosti astřiček, které můžeme i na základě těchto znaků označit jako takzvaný 

super druh neboli „super-species“ (ve smyslu Huston a Smith 1987). Toto označení náleží velkým 

rostlinám s rychlým růstem a efektivním rozmnožováním, které následně dokáží být úspěšné 

v kompetici s jinými druhy. 
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2.7 Rozšíření a ekologie rodu Symphyotrichum v původním areálu 

Původním areálem rodu Symphyotrichum jsou biotopy převážně v mírném pásu severní 

polokoule, především v Severní Americe, ale také v Číně (Brouillet et al. 2006; Fehér 2008). 

V Severní Americe se vyskytují především v opadavých lesích v porostech s topoly, jasany 

a olšemi. 

Typickými místy výskytu jsou také břehy vodních toků protékající zejména na prériích, 

mokré louky, ale také příkopy podél cest (Yeo, Merxmüller a Schreiber 1976; Bergmann 2013). 

Některé druhy se vyskytují na písčitých a štěrkových územích na mořském pobřeží (Grulich 

2013). V horských oblastech ve vyšších nadmořských výškách roste v jehličnatých lesích, jako 

jsou například světlé borové lesy a podél horských cest a pěšin (Grulich 2013; Bergmann 2013). 

Zástupci rodu Symphyotrichum se nejčastěji objevují na místech s nadmořskou výškou okolo 

1000 metrů nad mořem (Petrova, Vladimirov, a Georgiev 2013). Zástupci rodu Symphyotrichum 

na původním území obsazují i záplavové oblasti (Catling 2005).  

2.8 Původ, rozšíření a ekologie rodu Symphyotrichum v Evropě 

Ve Střední Evropě můžeme najít neofytní astřičky, které původně pocházejí ze Severní Ameriky, 

konkrétněji z Kanady a severovýchodních států USA (Fehér 2008; Kovanda a Kubát 2004; Yeo, 

Merxmüller a Schreiber 1976). První zmínky o astřičkách v Evropě se objevily roku 1637, kdy 

zde byl vysazen druh Aster tradescantii (L.) Nesom. Té se poměrně brzy podařilo rozšířit 

ze zahrad do volné přírody, protože už roku 1718 existují v Německu záznamy o volně se 

vyskytujících populacích astřičky A. tradescantii (Fehér 2008; Prach a Jedlička 2006).  V druhé 

polovině 18. století se začaly v zahradách vysazovat i další druhy astřiček, které se začaly křížit 

jak mezi sebou, tak i s druhy ve volné přírodě (Fehér 2008; Hoffmann 1996).  

Pro invazivní druhy rodu Symphyotrichum je typická vysoká konkurenceschopnost. Proto 

je v Evropě můžeme najít rozšířené na velkých územích především v okolí velkých vodních toků 

nebo v biotopech silně narušených lidskou činností (Kovanda a Kubát 2004; Fehér 2008). 

V Evropě je rod Symphyotrichum reprezentován 16 invazivními druhy, přičemž mezi ty 

nejběžnější patří například S. lanceolatum, S. novi-belgii, S. novae-angliae, S. laevis a S. dumosus 

(Yeo, Merxmüller a Schreiber 1976; Kovanda a Kubát 2004). Zástupci rodu Symphyotrichum 

kolonizují především otevřené bylinné porosty, kde také výrazně dominují. Vysoká míra 

konkurenceschopnosti astřiček může být způsobena nejen tolerancí vůči široké škále podmínek, 

ale také přítomností allelopatie (Fehér 2008; Abd-ElGawad et al. 2020). Allelopatie je schopnost 

organismu produkovat do svého okolí jednu nebo více biochemických látek, které mohou 

pozitivně nebo negativně ovlivnit například klíčivost, růst nebo reprodukci ostatních organismů 

vyskytujících se v blízkém okolí (Muller 1966). Díky tomu dokáže být Symphyotrichum silně 

konkurenceschopné a tím snadno pronikat na území již zarostlá původní vegetací. Právě kvůli 
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allelopatii je území s nižší hustotou populace invazivního druhu rodu Symphyotrichum druhově 

bohatší než území, kde je hustota populace invazivního druhu vysoká (Fehér 2008).  

Druhy rodu Symphyotrichum v nepůvodním evropském areálu prosperují na slunných 

a vlhkých stanovištích, kde je sypká půda bohatá na dusík, ovšem pro svou širokou ekologickou 

toleranci dokáže růst i na jiných typech půd. I přesto, že nerostou v konstantně zavodněných 

oblastech, některé druhy dokáží přežít i záplavy. Nejčastěji astřičky rostou v aluviálních lesích 

a loukách mezi dalšími vysokými bylinami, podél břehů řek, jezer a cest (Obrázek č. 2) (Kovanda 

a Kubát 2004; Prach a Jedlička 2006; Fehér 2007). Druhy rodu Symphyotrichum však lze najít 

především na místech ovlivněných rukou člověka jako jsou zanedbaná pole, nedávno zoraná půda 

nebo neobhospodařované louky a pastviny (Chmielewski a Semple 2001; Bergmann 2013; 

Grulich 2013). Dalšími místy jsou rumiště, skládky a zanedbané městské části (Chmielewski 

a Semple 2001; Prach a Jedlička 2006; Bergmann 2013; Grulich 2013) 

2.9 Zástupci rodu Symphyotrichum v Evropě 

V Evropě nalezneme druhy rodu Symphyotrichum kromě jedné výjimky buď jako cíleně 

pěstované kultivary nebo naturalizované invazivní taxony. Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) 

G. L. Nesom je jediný zástupce rodu Symphyotrichum subg. Symphyotrichum, který je v Evropě 

původní. Vyskytuje se ve východní Evropě v Ukrajině, Moldavsku a v evropské části Ruska 

severozápadně od Kazachstánu. V Novém světě se S. ciliatum vyskytuje v severním Ontariu 

v Severní Americe (Brouillet et al. 2006). Symphyotrichum ciliatum je jednoletá rostlina 

dosahujíc výšky 7-70 cm. Stonek je lysý, načervenalé, namodralé nebo nažloutle zelené barvy. 

Listy jsou řapíkaté a celistvé s ostrými konci (Brouillet et al. 2006). Druh obvykle roste 

na sprašových kopcích, v zavlažovacích kanálech, u železnic a zanedbaných oblastí. V létě roste 

na místech ustupujících prérijních jezírek, ale také prosperuje na místech s vyšším obsahem soli, 

takže například na vlhkých brakických půdách, slaných bažinách nebo lemuje v zimě solené 

Obrázek č. 2: Rozšíření rodu Symphyotrichum spp. (druhů S. lanceolatum a S. novi-belgii) 

v České republice (převzato z Pyšek et. al 2017) 
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silnice (Brouillet et al. 2006). Ostatní druhy rodu Symphyotrichum jsou v Evropě nepůvodní (Yeo, 

Merxmüller a Schreiber 1976; Nesom 1994b). 

Ve výčtu druhů jsou údaje o chromozomových počtech excerpovány z Chromosome 

Count Database (http://ccdb.tau.ac.il/; Rice et al. 2014). Seznam neobsahuje hybridní taxony, ty 

budou rozebírány v samostatné kapitole o hybridizaci. 

1) Často pěstované, ale zřídka zplaňující druhy v Evropě 

Druh S. cordifolium (L.) G. L. Nesom se řadí do subg. a sekce Symphyotrichum 

a podsekce Heterophylli. Je pěstován po celé Evropě. Udávané chromozomové počty jsou 2n=16, 

32, 48. 

Druh S. laeve (L.) Löve & D. Löve je řazen do subg. a sekce Symphyotrichum a podsekce 

Heterophylli. Druh je pěstován po celé Evropě, naturalizovaný je především v západní Evropě. 

Udávané chromozomové počty jsou 2n=24, 40, 48, 54. 

Druh S. novae-angliae (L.) G. L. Nesom se řadí do subg. Virgulus a sekce Polyliguli. 

Druh je pěstován po celé Evropě, přičemž jeho kultivary jsou velmi různé. Udávaný 

chromozomový počet je 2n=10. 

2) Vzácněji pěstované, ale zřídka zplaňující druhy v Evropě 

Druh S. pilosum (Willd.) G. L. Nesom se řadí do subg. a sekce Symphyotrichum 

a podsekce Porteriani. Druh je pěstovaný a naturalizovaný v západní Evropě a udávaná 

chromozomová čísla jsou 2n=32, 35, 40, 42, 48. 

Druh S. puniceum (L.) Á. Löve & D. Löve je řazen do subg. sekce a podsekce 

Symphyotrichum. Pěstovaný je v Evropě například v Polsku a Velké Británii. Udávaná 

chromozomová čísla jsou 2n=16, 32, 36. 

Druh S. tradescanti (L.) G. L. Nesom se řadí do subg. a sekce Symphyotrichum a podsekce 

Dumosi. V Evropě je druh pěstován, ale i občas zplaňuje. Udávané chromozomové číslo je 2n=48. 

3) Často pěstované a často zplaňující a invazivní druhy v Evropě 

Druh S. novi-belgii (L.) G. L. Nesom je řazen do subg., sekce a podsekce 

Symphyotrichum. Druh je rozšířen a naturalizován po celé Evropě a často je pěstován jako 

kultivar. Udávané chromozomové číslo je 2n=48. 

Druh S. lanceolatum (L.) G. L. Nesom se řadí do subg. a sekce Symphyotrichum 

a podsekce Dumosi. Druh je rozšířen po celé Evropě, je naturalizovaný a vysoce invazivní. 

Udávané chromozomové počty jsou 2n= 32, 40, 48, 54, 64, 80. 

Druh S. lateriflorum (L.) Á. Löve et D. Löve je řazen do subg. a sekce Symphyotrichum 

a podsekce Dumosi. Druh je pěstován a naturalizován především v západní Evropě a je invazivní. 

Udávané chromozomové počty jsou 2n=16, 32, 48, 64. 

4) Nepěstované, ale zplaňující a invazivní druhy v Evropě 

Druh S. sqamatum (Spreng.) G. L. Nesom se řadí do subg. Astropolium. Druh je 

naturalizován v mediteránní Evropě a je invazivní. Udávaný chromozomový počet je 2n=18. 

http://ccdb.tau.ac.il/
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3 Charakteristika druhu Symphyotrichum lanceolatum WILLD. – 

astřička kopinatá 

3.2 Morfologická charakteristika 

Symphyotrichum lanceolatum je vytrvalá bylina dosahující výšky v rozmezí 50-120 (130) cm 

s dlouhým plazivým oddenkem. Zelená až načervenalá lodyha je přímá a lysá, někdy od listů nebo 

listenů vede řada pravidelných jemných chloupků. Přízemní listy jsou eliptické až kopinaté 

řapíkatě zúžené a až 15 cm dlouhé. Větší listy a listeny jsou celokrajné nebo jen mělce zubaté, 

zřídka špičaté. Na bočních větvích se listy směrem od stonku zmenšují (Chmielewski a Semple 

2001; Kovanda a Kubát 2004; Fehér 2008). 

Oproti S. novi-belgii jsou květy v úborech menší o průměru 15 mm, ovšem to je 

vykompenzováno větším počtem úborů, kterých může být až 1000 na jedné rostlině. Stopky úborů 

jsou lysé nebo jemně ojíněné s několika listeny. Okrajové jazykovité květy mívají bílou nebo 

světle modrofialovou barvu, terčovité květy jsou žluté. Jedinci stejného druhu se mohou lišit 

ve velikosti úborů a typu větvení (Obrázek č. 3 a 4) (Fehér 2008; Hoffmann 1996; Kovanda 

a Kubát 2004). Symphyotrichum lanceolatum obvykle kvete od srpna do října (Chmielewski 

a Semple 2001).  

3.3 Rozšíření a ekologie 

Druh S. lanceolatum původně pochází z východní části Severní Ameriky, kde se vyskytuje 

na širokém území od západní části ostrova Newfoundland přes kanadskou provincii 

Saskatchewan, stát Severní Karolína, Západní Virginie až ke státům Kentucky, Missouri a Kansas 

(Chmielewski a Semple 2001). Poprvé se v Evropě začal tento druh objevovat v roce 1837 (Fehér 

2008; Hoffmann 1996; Pyšek et al. 2017) a v polovině 19. století se začal zkoumat jeho růst 

ve volné přírodě (Pyšek, Sádlo a Mandák 2002). Symphyotrichum lanceolatum se začal šířit 

Obrázek č. 3: Symphyotrichum lanceolatum, 

Confluence park a okolí zavlažovacího kanálu, 

Calgary, Alberta, Kanada (Bergmann, 2013, 

botany.cz) 

 

Obrázek č. 4: Symphyotrichum lanceolatum, 

Confluence park a okolí zavlažovacího kanálu, 

Calgary, Alberta, Kanada (Bergmann, 2013, 

botany.cz) 
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napříč kontinentem od jihozápadní Francie, přes nejjižnější Skandinávii do středního Ruska 

(Pyšek et al. 2017).  

Dnes je S. lanceolatum po střední Evropě hojně rozšířený nejen jako okrasná rostlina, ale 

i v podobě plané trvalky (Kovanda a Kubát 2004; Fehér 2008; Prach a Jedlička 2006). Původně 

zde byly druhy vysazovány v zahradách jako okrasné rostliny, které později začaly pronikat 

do volné přírody, kde obsadily různé typy prostředí (Pyšek et al. 2017). Dnes jsou rozšířeny téměř 

po celé Evropě (Obrázek č. 5).  

Astřička kopinatá obsazuje vlhké půdy s vyšším obsahem dusíku. Najdeme ji v nížinných 

oblastech na březích velkých řek (kde dokáže dobře prosperovat i mezi vysokou vegetací, 

například rákosy), dále na polopřírodních stanovištích, na okrajích cest a železnic a zanedbaných 

místech jako například travnaté nevyužívané plochy ve městech (Prach a Jedlička 2006; Pyšek 

et al. 2017). Ve střední Evropě S. lanceolatum obsazuje břehy velkých řek, kterými jsou například 

Dunaj nebo Morava (Pyšek et al. 2017). Co se týče České republiky roste především na jižní 

Moravě a v severních Čechách, kde se její přítomnost negativně podepisuje na ostatních druzích 

rostlin (Pyšek et al. 2017). Pokud je hustota populace S. lanceolatum vysoká, bývají jednotlivé 

kolonie formovány do prstence, kdy jedinci ve středu útvaru polehávají nebo zcela leží. Naopak 

jedinci rostoucí na okraji tohoto útvaru velmi dobře prosperují a dosahují vyššího vzrůstu (Fehér 

2008).  

Astřička kopinatá velmi snadno proniká do již osídlených území, což poukazuje na její 

vysokou schopnost invaze. Vzhledem k úspěšnému šíření S. lanceolatum v nivách větších řek 

a teplejších nížinách můžeme v budoucnu očekávat i další šíření po České republice (Prach 

a Jedlička 2006).  

 

Obrázek č. 5: Mapa rozšíření druhu 

Symphyotrichum lanceolatum v Evropě 

(Převzato z The Euro+Med PlantBase) 

 

Obrázek č. 6: Mapa rozšíření druhu 

Symphyotrichum novi-belgii v Evropě (Převzato 

z The Euro+Med PlantBase) 
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4 Charakteristika druhu Symphyotrichum novi-belgii L. – astřička 

novobelgická 

4.2 Morfologická charakteristika 

Symphyotrichum novi-belgii je vytrvalá bylina dosahující výšky v rozmezí 60-140 cm, jejíž 

oddenek se bohatě větví. Přímá lysá lodyha se od poloviny stonku větví, což může připomínat 

útvar okolíku. Listy jsou v dolní části stonku (ob)kopinaté až eliptické, 4x-10x delší než široké 

a na bázi se zužují do krátké stopky. Listy umístěné na stonku o něco výše jsou celokrajné až ostře 

pilovité a dorůstají délky v rozmezí 4-17 cm. Na stonku se listy směrem vzhůru zmenšují, stejně 

tomu tak je i na postranních větvích. V horní části stonku listy přechází v listeny s poloobjímající 

a ouškatou bází. 

Květy tvoří na rostlině úbory 30 mm velké v průměru, které jsou na stonku v latnatém 

až chocholičnatém uspořádání. Jeho listeny dosahující 4x-10x větší délky než šířky, jsou 

podlouhle až čárkovitě kopinaté a směrem vzhůru po stonku se zmenšují. Květenství bývá alespoň 

pod horními listeny jemně ojíněné, zatímco zákrovní listeny jsou lysé. Okrajové květy mohou být 

fialové, modravé, růžové a ve vzácných případech i bílé (Obrázek č. 7 a 8) (Hoffmann 1996; 

Fehér 2008; Kovanda a Kubát 2004). Jedinci stejného druhu se mohou lišit v různých prvcích, 

jako například výškou vzrůstu, typem větvení laty a počtu úborů na rostlině a velikosti listů 

(Kovanda a Kubát 2004). 

4.3 Rozšíření a ekologie 

Symphyotrichum novi-belgii pochází ze Severní Ameriky, konkrétněji z východního pobřeží od 

Appalačského pohoří až do severní Kanady (Fehér 2008; Kovanda a Kubát 2004; Pyšek et al. 

2017). Jeho rozšíření zasahuje od ostrova Newfoundland přes jižní část provincie Quebec až ke 

státu Georgie. První zmínky o S. novi-belgii v Evropě pochází 18. století (Fehér 2008; Hoffmann 

1996), kdy hlavními centry výskytu byly pobřežní oblasti řeky Dunaj v Bratislavě. Ovšem větší 

populace tohoto druhu byla na tomto území pozorována až v 60.-70. letech 20. století. Dnes se na 

Obrázek č. 7: Symphyotrichum novi-belgii, 

Český Brod, střední Čechy (Hoskovec, 2012) 

 

Obrázek č. 8: Symphyotrichum novi-belgii, 

Český Brod, střední Čechy (Hoskovec, 2012) 
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tomto území vyskytuje i druh S. lanceolatum (Fehér 2008). V Evropě se ve volné přírodě S. novi-

belgii vyskytuje od severní Itálie po jižní Skandinávii. V západní Evropě roste ve Velké Británii 

a Severním Irsku a ve Francii (Obrázek č. 6) (Fehér 2008; Petrova, Vladimirov, a Georgiev 2013; 

Pyšek et al. 2017). Oba zde uváděné druhy, S. lanceolatum a S. novi-belgii, jsou uvedeny na 

seznamu nejvíce rozšířených invazivních druhů v Evropě, které se vyskytují ve více než 25 

regionech (Gudžinskas a Petrulaitis 2016).  

Stejně jako S. lanceolatum je i S. novi-belgii oblíbenou okrasnou rostlinou často 

vysazovanou v zahradách, ze kterých uniká a proniká do volné přírody. Druh nejčastěji obsazuje 

břehy řek a jezer a další vlhká území s vytrvalou vegetací kde dominuje nad ostatními (Fehér 

2008), ovšem můžeme ho najít i na polopřírodních stanovištích jakými jsou například aluviální 

louky nížinných řek (Fehér 2007; Pyšek et al. 2017).  

5 Polyploidie a karyologie u S. lanceolatum a S. novi-belgii 

5.2 Polyploidie a její role u rostlin 

Polyploidie patří k nejdůležitějším mechanismům evoluce a diverzifikace rostlin (Soltis et al. 

2009, Weiss-Schneeweis et al. 2013; Van de Peer et al. 2017). Polyploidizace neboli 

celogenomová multiplikace je proces, kdy v somatických buňkách dochází ke zmnožení sad 

chromozomů a následkem toho se v somatických buňkách nachází více než dvě identické sady 

chromozomů. Mnoho organismů na Zemi je polyploidních, proto není od věci citovat profesora 

Jana Sudu, který ve svém článku zmínil, že „život je z velké části polyploidní fenomén“ (Suda 

2009). Člověk využívá velké množství polyploidních plodin jako stravu jak pro sebe, tak pro 

hospodářská zvířata. Mezi takové rostliny patří například pšenice, rýže, kukuřice nebo sója (Suda 

2009). Navíc takové duplikace genů mohou být přínosné v evoluci pro využívání různých funkcí 

zajišťující přežití druhu. Jedna část genů ponese funkci zajišťující přežití organismu, zatímco 

jejich kopie budou moci mutovat, což může vést k novým speciacím druhů a vývoji nových funkcí 

(Suda 2009).  

Podle způsobu, jakým polyploidní organismus vznikne, jsou vzniklí jedinci nazývání buď 

jako autopolyploidní nebo allopolyploidní. Autopolyploidie vzniká znásobením počtu 

chromozomů v rámci jednoho druhu, zatímco allopolyploidie vznikají kombinací genetických 

materiálů od minimálně dvou odlišných rodičovských druhů. Polyploidie má z evolučního 

hlediska velký význam, protože je považována za jeden z nejčastějších mechanismů 

zodpovědných za rozrůznění druhů rostoucích společně na jednom území, za takzvanou 

sympatrickou speciaci (Flagel a Wndel 2009; Taylé a Parisod 2013; Kolář et al. 2017). Mnohé 

změny v morfologii nebo fyziologii, které vznikly v přímém vztahu s polyploidizací mají 

adaptivní charakter a mohou významně zvyšovat evoluční potenciál nově vzniklých 

polyploidních linií. Celkově mohou být polyploidní druhy morfologicky variabilnější díky 
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většímu podílu polymorfních lokusů (Suda 2009). U polyploidních organismů je například 

pozorovatelné značné zvětšení objemu a povrchu buněk, což vede ke zvýšené intenzitě 

metabolických procesů, a proto následně bývají znatelně robustnější než diploidi stejného rodu či 

druhu (Stebbins 1971; Suda 2009). Toto zvětšení se projevuje jak u vegetativních, tak 

generativních částí rostliny. Ovšem na druhou stranu jsou u polyploidních rostlin zřejmé 

zpomalené ontogenetické procesy a také kvetou později (Suda 2009).  

Další z výhod, které jsou propojeny s polyploidií jsou například odolnost vůči různým 

patogenům nebo možnost osidlovat širší spektrum podmínek na základě vyšší tolerance vůči 

výkyvům podmínek z ekologického optima, které je pro dané území charakteristické (Soltis 

a Soltis 2000). Jinými slovy, polyploidní cytotypy pak mají širší ekologickou amplitudu, dokáží 

kolonizovat nové biotopy a jsou konkurenceschopnější než původní diploidní linie (Parisod et al. 

2010; Husband et al. 2013). Z pohledu invazivních rostlin může tedy duplikace genomu zvyšovat 

invazivní potenciál daného druhu nebo linie a tím hraje důležitou roli při biologických invazích 

(Schierenbeck a Ellstrand 2009; Pandit et al. 2014, te Beest et al. 2012). 

V neposlední řadě je polyploidie úzce propojena se způsoby reprodukce. U polyploidů je 

častější podíl samoopylování a také je u nich známá vysoká frekvence výskytu apomixie. 

Apomoxie je vznik semen bez oplození, takže výslední potomci jsou geneticky identičtí 

s mateřskou rostlinou. Polyploidní evoluce je také spjatá s vegetativním rozmnožováním, 

klonální růst může významně přispívat ke stabilizaci a přežívání nově vzniklých polyploidních 

linií (Herben et al. 2017; Van Drunen a Husband 2019).  

5.3 Karyologická variabilita u astřiček 

Astry v širokém slova smyslu jsou karyologicky vysoce variabilní a obsahují nesčetné 

polyploidní linie (Semple, Chmielewski a Chinnappa 1983, 2015, 2019; Semple 1984; Rice et al. 

2014). Co se ale týče základního chromozomového čísla, je velmi vzácné narazit na rod z řádu 

Astereae, který by měl základní chromozomové číslo jiné než x=9. Pokud se u aster ze Starého 

světa najde taxon s nižším základním chromozomovým číslem než x=9, jsou odvozeny od předků 

právě s x=9 (Nesom 1994b). Proces snižování základního chromozomového čísla se označuje 

jako sestupující aneuploidie a je jedním z primárních procesů evoluční změny v počtu 

chromozomů. Během redukce počtu chromozomů dochází k přerozdělení chromatického 

materiálu na menší počet chromozomů bez ztráty genetického materiálu (Gottlieb 1981). 

Vzestupná aneuploidie u řádu Astereae není častá, jednou z výjimek jsou však některé americké 

rody včetně rodu Symphyotrichum, u kterých se tento jev objevil hned 4x nezávisle na sobě: 

v případě Symphyotrichum subg. Virgulus (x=5), Symphyotrichum subg. Symphyotrichum (x=8), 

ale také u zástupců rodů Eurybia (x=7) a Psilactis se základním chromozomovým číslem x=4 

(Nesom 1994b).  
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Rod Symphyotrichum je s ohledem na základní chromozomové počty karyologicky 

vysoce variabilní (Nesom 1994b; Semple et al. 2002; Brouillet et al. 2009; Morgan a Holand 

2012; Rice et al. 2014). Z pohledu základních chromozomových čísel si taxonomie rodu 

Symphyotrichum v posledních desetiletích prošla několika změnami. Nejprve rod zahrnoval 

druhy se základními chromozomovými čísly x=8 a x=7, později byla k rodu přiřazena skupina 

Oxytripolium (Symphyotrichum subg. Astropolium), která rod Symphyotrichum obohatila 

o základní chromozomová čísla x=6 a x=5. Další druhy s x=5 přibyly z rodu Virgulus 

(Symphyotrichum subg. Virgulus) (Nesom 1994b). Rod tedy obsahuje 5 základních diploidních 

cytotypů s odlišným základním chromozomovým číslem (x=4, 5, 6, 7, 8) (Nesom 1994b; Semple 

et al. 2002; Brouillet et al. 2009; Morgan a Holand 2012; Rice et al. 2014). Kromě toho, druhy 

z rodu Symphyotrichum subg. Ascendentes se základními chromozomovými čísly x=13, 18 a 21 

jsou považovány za allopolyploidní hybridy mezi různými zástupci porodů Symphyotrichum 

a Virgulus (Allen 1985, 1986).  

Rod Symphyotrichum čítá asi 91 druhů, přičemž více než polovina z nich je polyploidní 

a zahrnuje ploidní stupně od 4x až po 12x (Jones 1980b; Semple 1979; Semple 1985). Polyploidie 

je u zástupců rodu Symphyotrichum poměrně častá a může také usnadňovat proces 

mezidruhového křížení a vzniku homo i heteroploidních hybridů (Nesom 1994b). Polyploidní 

cytotypy u astřiček jsou tedy jak autopolyploidního, tak i allopolyploidního původu (Semple, 

Chmielewski a Chinnappa 1983). Oba námi studované okruhy druhů mají základní 

chromozomové číslo x=8 (Nesom 1994b).  

Symphyotrichum lanceolatum se základním chromozomovým číslem x=8 tvoří 5 

cytotypů: tetraploid (2n=4x=32), pentaploid (2n=5x=40), hexaploid (2n=6x=48), heptaploid 

(2n=7x=56) a oktoploid (2n=8x=64) (Semple 1979; Semple, Chmielewski a Chinnappa 1983; 

Chmielewski a Semple 2001; Fehér 2008; Kubešová et al. 2010; Dirkse, Duistermaat, 

a Zonneveld 2014). Zmíněné ploidní série jsou považovány za autopolyploidní deriváty. 

Nejčastějšími místy výskytu těchto cytotypů jsou kanadské provincie Quebec, Ontario, Nové 

Skotsko a Nový Brunswik. V USA jsou nejčastějšími místy výskytu státy New York, Illinois, 

Missouri, a Východní Virginie (Semple a Brouillet 1980; Semple, Chmielewski a Chinnappa 

1983). Komplex S. lanceolatum je skupina, které náleží 4 poddruhy: hesperius, lanceolatus, 

interior a laifolius. Vnitrodruhové taxony tohoto druhu společně zahrnují cytotypy 4x, 5x, 6x, 7x 

a 8x (Tabulka č. 1) (Semple, Chmielewski a Chinnappa 1983; Semple a Chmielewski 1987b; 

Dirkse, Duistermaat, a Zonneveld 2014). Rostliny s lichou úrovní polyploidie jsou výsledkem 

hybridizace dvou rostlin s odlišnou ploidní úrovní (Semple a Chmielewski 1987b; Dirkse 

Duistermaat a Zonneveld 2014).   

Symphyotrichum novi-belgii se základním chromozomovým číslem x=8 se v přírodě 

vyskytuje v podobně hexaploida (2n=6x=48) (Tabulka č. 1). Ten se nejčastěji vyskytuje 

ve Spojených Státech Amerických, kterými jsou Connecticut a Nový Hampshire, v Kanadě se 
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vyskytuje v provinciích Nové Skotsko, Nový Brunswik a Quebec (Semple a Brouillet 1980; 

Semple, Chmielewski a Chinnappa 1983). 

Ostatní údaje uváděné v chromozomálních databázích (Rice et al. 2014) byly 

zaevidované Labrecque a Brouillet (1996) a jsou považovány za chybné nebo šlo o záměny 

s jinými druhy. Později publikované údaje pro S. novi-belgii ze Slovenska s chromozomovým 

počtem 2n=54 (Feráková et al. 1977) jsou nepotvrzené a vyžadují ověření.  

Druh Chromozomový 

počet 2n 

Ploidní 

úroveň 

Místo výskytu 

S. lanceolatum 32 4x Wisconsin, USA7,8, Virginia, USA12 

Ontario, Kanada10,11 

40 5x Ontario, Kanada11 

48 6x Indiana, USA5, Missouri, USA5, Pensylvánie, 

USA6, Arkansas USA8, Illinois, USA8 

Ontario, Kanada7,10,11 

56 7x Ontario11 

64 8x New York, USA3, Severní Dakota, USA3, Virginie, 

USA5,12, Arizona, USA7, Wisconsin, USA7, Illinois, 

USA8, Indiana, USA8, Kentucky, USA8, Alabama, 

USA8, Nové, Mexiko, USA9, Colorado, USA9 

Ontario, Kanada4, 5, 7, 11, Quebec, Kanada6, Nové 

Skotsko, Kanada,6, Nový Brunšvik, Kanada5,6 

S. novi-belgii 48 6x Connecticut, USA6, Nový Hampshire, USA5,6, 

Severní Karolína, USA5, Maine, USA8,  

Ontario, Kanada4, 7, 11, Nové Skotsko, Kanada1,5,6, 

Quebec, Kanada5, Nový Brunšvik, Kanada1,5 

Tabulka č. 1: Výpis cytotypů druhů S. lanceolatum a S. novi-belgii a místo jejich výskytu; 1: Jones 

1980b; 2: Hill 1983; 3: Semple, Chmielewski a Lane 1989; 4: Semple 1985; 5: Semple, 

Chmielewski a Chinnappa 1983; 6: Semple a Brouillet 1980; 7: Semple, Chmielewski a Xiang 

1992; 8: Semple, Zhang, a Xiang 1993; 9: Semple a Chmielewski 1987b; 10: Chmielewski 1986; 

11: Semple 1979 

 

U zástupců rodu Symphyotrichum je pozorovatelná i takzvaná aneuploidie, což je stav 

neobvyklého počtu chromozomů, kdy nějaký chybí nebo přebývá. Nejedná se tedy o rozdíl 

v rámci celé sady chromozomů, nýbrž jen o jednotlivé chromozomy (Santaguida a Amon 2015).  

Publikací, které by se věnovali polyploidii a chromozomovým počtům druhů 

S. lanceolatum a S. novi-belgii v Evropě je značný nedostatek. Z okolí řek Nizozemska 

a hraničního Německa jsou dostupná data ohledně výskytu druhu S. lanceolatum, a to hned 

v několika ploidních úrovních. Jedná se konkrétně o hexaploidní (2n=6n=48), heptaploidní 



18 

 

(2n=7x=56) a oktoplodní (2n=8x=64) (Dirkse, Duistermaat, a Zonneveld 2014). Ve stejném roce 

vyšla polská publikace uvádějící výskyt druhu S. lanceolatum s 2n=8x=64 a druhu S. novi-belgii 

s 2n=7x=54 (Góralski et al. 2014). Na Slovesku je pro S. lanceolatum úváděn počet 2n=8x=64 

a pro S. novi-belgii 2n=54 (Rice et al. 2014). Mapování distribuce cytotypů a sbírání dat ohledně 

chromozomových čísel těchto dvou invazivních druhů v Evropě by se určitě měla věnovat širší 

pozornost.  

Pro studii karyologické variability druhů S. lanceolatum a S. novi-belgii je důležitý 

i takzvaný relativní a absolutní obsah DNA. Absolutní obsah DNA vyjadřuje veškeré množství 

DNA obsažené ve všech chromozomech dané buňky. Relativní obsah DNA představuje proporci 

genomu odpovídající jenom jeho části, množství AT nebo CG bází obsažených v genomu daného 

jedince (Snustad a Simmons 2009). 

Genom je formulován jako sekvence nukleotidů, obsahující velké množství nekódujících 

sekvencí, které se nepřepisují do proteinů (Flavell 1980). Definice pojmu velikost genomu 

(v angličtině genome size) nebyla mezi autory vždy jednotná. Ovšem dnešní jednotná definice 

definuje velikost genomu jako obsah DNA nereplikovaného jádra s jednou haploidní sadou 

chromozomů (Bennett 1998).  

Chromozomové počty a ploidní úroveň jsou u rostlin odvozovány od takzvané 2C-

hodnoty (v angličtině 2C-values). To je pojem vyjadřující obsah celkové DNA v jádře každé 

somatické buňky a je uváděn v pikogramech (pg). Takzvaná Cx-hodnota je definována jako 

množství DNA obsažené v haploidní sadě (Bennett a Leitch 1975; Greilhuber a Doležel 2009). 

Z toho logicky vyplývá, že 2C-hodnota je 2x větší než Cx-hodnota. Tato Cx-hodnota je množství 

DNA nezávislé na stupni ploidie. V souvislosti s ploidní úrovní je velikost genomu vyjádřena 

jako 2C-hodnota vydělená ploidní úrovní 

V případě astřiček je velikost genomu prostudována relativně málo (Garnatje et al. 2011; 

Leitch et al. 2019). Nejvíc údajů o velikosti genomu u astřiček bylo zatím publikováno v rámci 

studie zaměřené na přehled variability obsahu DNA různých zástupců flóry USA (Bai et al 2012).  

Absolutní obsah DNA byl zjištěn pro 12 druhů severoamerických astřiček a 2C-hodnoty se 

pohybovaly od 1,7 do 7,0 pg. Ploidní úroveň pro jednotlivé taxony však ve studii uvedena nebyla. 

Dirkse et al. (2014), měřil 2C-hodnoty pro dva cytotypy druhu S. lanceolatum, a to pro hexaploida 

(2=48) a oktaploida (2=64). Pro hexaploida vyšla průměrná 2C-hodnota 4,30 pg a pro oktaploida 

vyšla průměrná 2C-hodnota 5,84 pg. 

5.4 NOR chromozom a jeho přínos v taxonomii 

NOR chromozomy jsou chromozomy nesoucí NOR oblast 

(Nucleolus Organizer Region), která je zodpovědná za organizaci jadérka uvnitř jádra buňky. 

NOR oblast se obvykle se nachází v blízkosti centromery, v jiných případech může být umístěna 

na krátkém rameni chromozomu. NOR oblast má pak stejnou, větší nebo menší velikost, než je 
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proximální část krátkého raménka chromozomu. (Semple a Brouillet 1980). Na základě 

pozorování severoamerických aster byly definovány 3 odlišné typy NOR chromozomů na základě 

morfologie NOR oblastí a proximální části krátkého raménka chromozomu: primitive type, u nějž 

jsou NOR oblast a proximální část krátkého raménka stejné délky; euaster type, kde je NOR 

oblast značně delší než proximální část krátkého raménka; a virguloid type, kde je NOR oblast 

kratší než proximální část krátkého raménka. Pro zástupce rodu Symphyotrichum jsou typické 

NOR chromozomy typu euaster (Nesom 1994b).  

Huziwara (1967) ve svém pozorování zjistil, že chromosomy asijských a evropských 

druhů jsou odlišné od těch amerických. Zástupci čeledi Asteraceae mají NOR chromozomy 

s charakteristickou morfologií, která se u druhů Nového Světa nevyskytuje. NOR chromozomy 

u zástupců ze Starého Světa mají mnohem kratší NOR oblast než zbytek raménka chromosomu, 

ovšem je stále delší než NOR oblast u typu virguloid (Nesom 1994b). Rozeznání výše uvedených 

typů morfologické variability NOR chromozomu může být přínosné při taxonomické klasifikaci 

při stanovení limitů monofyletických skupin. Ovšem k úplnému stanovení taxonomického 

postavení je potřeba znát další jednoznačné homologie, protože pouhé karyotypové rozdíly 

nestačí (Nesom 1994b). 

5.5  Hybridizace u rodu Symphyotrichum  

Hybridizace podobně jako už zmíněná polyploidní evoluce také patří ke klíčovým 

mechanismům formujícím evoluci a diverzitu rostlin (Mallet 2007; Soltis a Soltis 2009). Existují 

dva způsoby vzniku nových taxonů a linií za pomoci hybridizace, a to již zmíněnou 

allopolyploidizací nebo také homoploidní hybridizací tedy křížení jedinců (druhů) se stejnou 

ploidní úrovní. Odhaduje se, že přibližně 25 % rostlinných druhů dokáže hybridizovat s jiným 

druhem (Mallet 2005). 

Mezidruhové i vnitrodruhové křížení včetně heteroploidní hybridizace (křížení mezi 

různými ploidními úrovněmi) představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů, které jsou 

spoluzodpovědné za komplikovanou morfologickou variabilitu u zástupců rodu Symphyotrichum 

(Allen et al. 1983; Allen 1985; Nesom 1994a; Fenneman 2019). Právě hybridizaci se připisuje 

velká váha v ohledu obtížnosti zařazování jednotlivých druhů do příslušných taxonů. Hybridi 

vznikají mezi taxony, jejichž geografické rozmístění se navzájem překrývá, tedy jsou alespoň 

částečně sympatrické. To nám dokazuje, že případné izolační mechanismy, které by hybridizaci 

mohly bránit nejsou vnitřní, ale spíše vnější, a to především geografické (Nesom 1994a).  

Přestože hybridizace má na obtížnosti zařazování druhů značný podíl, není rozsah 

mezidruhové hybridizace tak extrémně rozsáhlý, jak se obecně předpokládá. Za nemalou část 

komplikované vnitrodruhové variability zodpovídá právě fenotypová plasticita (Nesom 1994a). 
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5.6  Mezidruhová hybridizace u rodu Symphyotrichum 

U zástupců rodu Symphyotrichum najdeme plodné hybridy jak u druhů s homobazickými rodiči 

(mají shodné základní chromozomové číslo) tak i mezi heterobazickými druhy (mají odlišné 

základní chromozomové číslo) (Allen et al. 1983; Semple, Chmielewski a Chinnappa 1983; Allen 

1985; Nesom 1994a; Brouillet et al. 2006; Fenneman 2019). Vznik hybridogenních jedinců 

spadajících do rodu Symphyotrichum je díky snadnému vnitrodruhovému křížení velmi častý, což 

znesnadňuje určování vzniklých potomků (Obrázek č. 9). Mezi nejvýznamnější hybridy 

vznikající ve volné přírodě v evropském areálu patří S. × salignum a S. × versicolor (Yeo, 

Merxmüller, a Schreiber 1976; Kovanda a Kubát 2004).  

Co se týče nepůvodního Evropského areálu můžeme hybridní astřičky rozdělit do dvou 

základních skupin podle výskytu a to následovně:  

1) Hybridní druhy a jejich kultivary pěstované jako okrasné rostliny v zahradách 

či parcích, které zplaňují ojediněle: 

Aster × dumosus hort. non L. 

Z morfologického hlediska jsou tyto hybridi vysoce variabilní, co se týče nejen výšky 

rostlin, ale především velikosti, barvy a počtu soukvětí. V zahradnické literatuře se s nimi 

setkáváme pod označením „Dumosus Group“ nebo „Dumosus-Hybrids“. Celosvětově patří 

k nejčastěji pěstovaným zástupcům astřiček a jsou také důležité v květinářském průmyslu jako 

řezané květy (Halevy 1999). Jejich skutečný původ je problematický a nejasný, potencionálními 

rodiči jsou pravděpodobně druhy z okruhu S. novi-belgii a S. dumosum. Pěstované jsou po celé 

Evropě. Chromozomové číslo a ploidní úroveň jsou neznámé. 

Symphyotrichum ericoides hort. non (L.) G. L. Nesom 

Jde pravděpodobně o kultivary zahradního původu vzniklé v Evropě. Identita 

potenciálních rodičů není jasná, předpokládá se, že by mohlo jít o S. dumosum, S. lateriflorum, 

S. pilosum nebo S. racemosum. Používání druhového epiteta „ericoides“ se nevztahuje 

k původnímu druhu S. ericoides (L.) G. L. Nesom ze Severní Ameriky, je proto nesprávné, avšak 

v zahradnické literatuře přetrvává. Pěstované jsou po celé Evropě. Chromozomové číslo a ploidní 

úroveň jsou neznámé. 

2) Hybridní jedinci vznikající spontánně ve volně rostoucích populacích naturalizovaných 

a invazivních druhů: 

Symphyotrichum salignum (Willd.) G. L. Nesom 

Druh je pravděpodobně nejběžnějším hybridem ve střední Evropě a vznikl výsledkem 

křížení zde řešených druhů S. lanceolatum a S. novi-belgii. Jeho původ se logicky podepisuje 

i na jeho morfologické variabilitě, která se pohybuje v rozmezí obou rodičů (Kovanda a Kubát 

2004; Pyšek et al. 2017).  K jeho vzniku údajně došlo v anglické zahradě, kde byl původně 

pěstován jako okrasná rostlina, později se rozšířil do volné přírody, kde došlo k jeho naturalizaci. 
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Symphyotrichum × salignum je téměř sterilní druh, proto jeho šíření dominuje vegetativní 

rozmnožování. V České republice je rozšířen téměř po celém území, kde se nejčastěji vyskytuje 

v pobřežních křovinách (Pyšek et al. 2017; Miháliková et al. in prep) vzácněji obsazuje okraje 

silnic a ruderální stanoviště (Kovanda a Kubát 2004).  

Symphyotrichum × versicolor (Willd.) G. L. Nesom 

Tento hybrid také původně pochází z anglických zahrad a vznikl zkřížením druhů S. novi-

belgii a S. laeve. V Evropě je hojně pěstován, ale občas i zplaňuje, avšak nejeví se jako typická 

invazivní rostlina. Vyskytuje se například na kompostu zahrádek nebo hřbitovech, dále pak 

na březích vod a v přilehlých křovinách (Kovanda a Kubát 2004, Pyšek et al. 2017). 

Chromozomové číslo a ploidní úroveň jsou 2n=2x=18 (Rice et al. 2014). Údaj je kontroverzní 

a chromozomové číslo i ploidní úroveň bude nutné ověřit.  

 

Obrázek č. 9: Hybridizace mezi taxony rodu Symphyotrichum vyskytující se v Britské Kolumbii; 

silné čáry označují hybridizaci mezi druhy vyskytující se v Britské Kolumbii a slabé čáry 

označují hybridizaci mezi druhy nalezenými i mimo Britskou Kolumbii. Diagram obsahuje dva 

taxony hybridního původu a to S. x columbianum (označené trojúhelníkem) a S. x maccallae 

(označené čtvercem). ASC = S. ascendens; BOR = S. boreale; BRA = S. bracteolatum; CAM = 

S. campestre; FRO CAU = S. frondeum var. caurinum; FRO FRO = S. frondeum var. frondeum; 

CHI = S. chilense; CILIA = S. ciliatum; CILIO = S. ciliolatum; CUS = S. cusickii; DOU = S. 

douglasii; ERI = S. ericoides var. pansum; FAL = S. falcatum (both var.); FRO = S. frondosum; 

HEN = S. hendersonii; LAE = S. laeve subsp. laeve; LAN = S. lanceolatum var. hesperium; NOV 

= S. novi-belgii var. novibelgii; PIL = S. pilosum var. pilosum; PUN = S. puniceum var. puniceum; 

SPA = S. spathulatum var. intermedium; SUB = S. subspicatum. (Převzato z Fenemann 2019) 
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6 Invazivní druhy 

Invazní druhy jsou ty, které byly zavlečené na území mimo jejich přirozený výskyt a negativně 

ovlivňují původní biologickou rozmanitost a fungování ekosystému tohoto území. Jsou příčinou 

snižování biologické rozmanitosti a vymírání druhů na invadovaném území. V krajních případech 

mohou oblast narušit natolik, že přírodní stanoviště nebude schopné úspěšně odolávat změnám 

klimatu, které vytvoří ještě příznivější podmínky pro invazi nepůvodních druhů (Pyšek et al. 

2004; van der Valde et al. 2006; IUCN, www.iucn.org). 

Úroveň invaze je vyjádřena jako celkový počet nepůvodních (invazivních) rostlinných 

druhů nebo jejich podíl na celkové druhové bohatosti (Lonsdale 1999). Úroveň invaze může být 

ovlivněna například invazibilitou habitatu, tedy náchylností prostředí k invazi invazivními druhy 

z jiných oblastí světa (Davis et al. 2005). Zpravidla pak platí, že čím je území náchylnější 

ke kolonizaci invazivními druhy, tím je úroveň invaze na tomto území vyšší. A naopak, na území 

s nižší invazibilitou nedosahuje invaze tak vysokých úrovní (Chytrý, Jarošík, et al. 2008). Dalším 

důležitým měřítkem úrovně invaze je takzvaný propagule pressure, čili měřítko počtu jedinců 

invadujících do nového území, kde nejsou původní (Johnston Piola a Clark 2009). Dále mají 

na úroveň invaze vliv také ekologické a geomorfologické charakteristiky invadovaného prostředí 

jako například typ prostředí nebo nadmořská výška. Pokud je druh adaptován na široké spektrum 

podmínek, například se vyskytuje na loukách, ale také v lesích, je velká pravděpodobnost, že bude 

úspěšným invazivním druhem (Hejda et al. 2015).  

Invazivní a nepůvodní druhy rozdělujeme dle doby zavlečení na území na archeofyty 

(druhy zavlečené do Evropy od začátku Neolitu do konce Středověku; před objevením 

amerického kontinentu Evropany) a neofyty (druhy zavlečené do Evropy v moderní době; 

po objevení Ameriky) (Pyšek, Sádlo a Mandák 2002). Invazivní archeofyty a neofyty lze rozdělit 

na casuals (ty co se vyskytují jen občas, jsou příležitostné) a naturalized species (úspěšně se u nás 

šíří). Procentuální zastoupení naturalizovaných a občasných invazivních druhů je u archeofyt 

60,6 % ku 39,4 % a u neofyt 23,3 % ku 76,7 % (Pyšek et al. 2012). Rozdílný procentuální poměr 

mezi těmito dvěma skupinami je dán tím, že počet archeofytů je definitivní, už nebude stoupat 

(berou se v potaz druhy zavlečené do roku 1500) (Pyšek et al. 2005). Tento fakt je také důvodem, 

proč počet archeofytů klesá, zatímco počet neofytů stoupá (Lososová a Simonová 2008). Když 

bychom nebrali ohled na rozdělení do skupin archeofyt a neofyt, naturalizovaných druhů je 

32,3 % (469) a občasných druhů 67,7 % (985) (Pyšek et al. 2017).  

Pro lepší přehlednost významů různých druhů rostlin a živočichů existují různé seznamy 

a databáze, které tyto informace shrnují. Například takzvaný červený seznam obsahuje výpis 

ohrožených druhů. Pro nepůvodní druhy jsou vytvořené podobné seznamy, které mají shrnout 

a upozornit nebezpečí jednotlivých druhů vůči ekosystému a dalším druhům, které jsou 

na určitém místě původní. Pro nepůvodní druhy existují 4 různé seznamy; černý (Black), šedý 

http://www.iucn.org/
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(Grey), varovný (Watch nebo Alert) a bílý (White). Na černých seznamech jsou zaznamenány 

druhy, jejichž agresivita, rychlost šíření a vliv na ostatní organismy je tak významný, že likvidace 

a management těchto druhů je prioritní a jejich výzkumu by měla být věnována velká pozornost. 

Šedé seznamy čítají druhy, jejichž vliv na ostatní organismy není tak veliký jako u předchozích 

druhů, ovšem není ani zanedbatelný a omezování a dohled na tyto druhy by se neměl podcenit. 

Varovný seznam udává druhy, které se v dané krajině zatím nevyskytují, ale jejich zavlečení by 

mohlo znamenat narušení a ohrožení původních druhů. Na bílém seznamu jsou nepůvodní druhy, 

které se na daném území vyskytují, ale nepředstavují pro ekosystém hrozbu a lze je tedy pokládat 

za bezpečné (Pergl et al. 2016).  

6.2 Ekologie invazivních druhů rostlin 

Typickými oblastmi, kde se invazivní druhy rostlin vyskytují, jsou místa s narušenou krajinou 

nebo oblasti s kolísavými zdroji živin, jako je například voda nebo světlo (Chytrý, Maskell et al. 

2008). Naopak v oblastech, kde není fluktuace živin tak výrazná, jako například suché, mokré 

louky nebo místa se slanou půdou nebo širokolisté opadavé lesy, bývají vůči invazním druhů 

odolné. Pokud má však invazivní druh vysoký propagule pressure, může se vyskytnout i v těchto 

oblastech (Chytrý, Jarošík et al. 2008). 

Invazivní neofyty a archeofyty se nejčastěji vykytují v nížinných zemědělských 

oblastech, méně pak lesích. Mimo zemědělské oblasti jsou invazivní rostlinné druhy nejčastější 

v nížinných písčitých oblastech a v koridorech řek (Chytrý, Pyšek et al. 2009). Při důkladnějším 

zkoumání se archeofyty častěji vyskytují v bylinné vegetaci suchých až mezických půd 

a pro neofyty je typičtější stromovitá vegetace s občasnými disturbancemi a mokřiny (Chytrý et 

al. 2005; Chytrý, Maskell et al. 2008).  

Naopak v horách se invazivní druhy vyskytují jen zřídka, zvláště pokud jsou zalesněné 

(Chytrý, Wild et al. 2009). Neofyty se nejvíce vyskytují ve výšce 250-400 metrů nad mořem, 

odkud se pak případně šíří do vyšších nadmořských výšek. Invazivní druhy, které obsazují vyšší 

nadmořské výšky, a tudíž mají k vyšším nadmořských výškám větší toleranci patří mezi ty, které 

byli na území zaznamenané mezi prvními (pravděpodobně byly na území i mezi prvními 

zavlečeny) (Pyšek et al. 2011).  

Dále se ve vysoké frekvenci invazivní druhy vyskytují kolem velkých měst, velkých řek, 

v záplavových těžbou narušených oblastech. V České republice konkrétně v severnějších 

oblastech a teplých nížinách na východu Středních Čech a na Jižní Moravě (Obrázek č. 10) (Pyšek 

et al. 2017). Typickými místy výskytu jsou zemědělské oblasti, převážně obdělávaná orná pole, 

města a vesnice, stromové porosty v nížinách a záplavové oblasti (Matějček 2008; Vymyslický 

2004). 

V měřítku celé Evropy jsou data velmi podobná, největší hustota invazivní flory je 

v severnějších a západnějších regionech jako Estonsko, Belgie a Spojené království Velké 
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Británie a Severního Irska, kde se vyšší hodnota invazivních druhů vyskytuje na územích 

s druhově chudou původní vegetací (Pyšek et al. 2017). Česká republika spadá v oblasti střední 

Evropy mezi nejvíce invadované země (Chytrý, Pyšek et al. 2009).  

6.3 Charakteristika invazivních druhů v České republice 

Podle posledních výzkumů složení flory se v České republice nachází 1454 invazivních taxonů 

(zahrnujíce i hybridy a kultivary, druhy, poddruhy, variace) (Pyšek et al. 2012). Pokud nebereme 

v potaz kultivary a variace, je číslo nižší a to okolo 1434, jak uvádí Danihelka (2013). K roku 

2013 Danihelka uvádí, že naší květeně cévnatých rostlin připadá 5 422 položek rostlin (počítaje 

i druhové agregáty), z toho 329 druhů jsou pěstované rostliny, kultivary. Problémem je, že počet 

pěstovaných okrasných rostlin se stále mění v důsledku křížení a zplaňování, a právě z prvního 

důvodu se musí s kultivary při statistikách počtu rostlin počítat (Danihelka 2013). 

Richardson (2000) aktualizoval koncept, podle něhož je invaze nového území 

rozdělitelná do 3 fází: zavlečení, naturalizace a invaze (INIC; z anglického introduction, 

naturalization, invasion). Tento koncept říká, že při zavlečení do určitého území musí druh 

překonat několik bariér, aby mohl úspěšně invadovat, případně se následně naturalizovat. 

Zavlečení (introduction) znamená, že se druh dokázal dostat na území i přes hlavní geografickou 

bariéru, kterou jsou opatření vytvořená člověkem. Naturalizace (naturaliation) znamená, že druh 

překonal i přírodní bariéry, které mu nebrání v přežití a rozmnožování. Poté je druh považován 

za úspěšně naturalizovaný. Invaze (invasion) je situace, kdy druh překoná biotické a abiotické 

podmínky a na základě toho se dokáže rozšířit na další území mimo to, kam byl původně zavlečen 

(Richardson et al. 2000). Na základě konceptu INIC vychází, že 408 taxonů (což je 28,1 % 

ze všech invazivních rostlin) je naturalizováných, ale zatím ještě ne invazivních. Dalších 61 

taxonů (4,2 % z veškeré invazivní flory) nesou status invazivních druhů (Pyšek et al. 2017). 

Obrázek č. 10: Úroveň invaze u velkých měst na základě výskytu 40 invazivních neofytů (Pyšek 

et al. 2017) 
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Ze záznamů (Danihelka, Chrtek a Kaplan 2012; Pyšek et al. 2012), které obsahují data o všech 

taxonech zaznamenaných na území České republiky (včetně vyhynulých původních druhů 

a zmizelých invazivních) vychází 1454 invazivních taxonů a 2945 (66,9 %) původních taxonů 

(Obrázek č. 11) (Pyšek et al. 2017).  

6.4 Česká a Evropská flóra jako zdroj invazivních druhů 

Invazivní druhy mají tendenci obsazovat typově podobná území jako ta, ze kterých 

původně pocházejí (Pyšek et al. 2017). Proto stejně tak, jako je invadovaná česká flora, mohou 

i druhy z ČR snadno obsazovat nepůvodní území. Dostál et al. (2013) zjistili, že původní druhy 

z České republiky se širokou ekologickou nikou a pocházející z produktivních oblastí se snadnější 

invadují do nepůvodního území než jiné druhy. A naopak oblasti, které jsou v Evropě hlavními 

zdroji invazivních druhů (odtud invazivní druhy pocházejí), prodělávají vyšší invazi nepůvodních 

druhů z ostatních regionů (Kalusová et al. 2014).  

Hejda et al. (2015) ve své studii uvádí, že evropské travinné druhy jsou úspěšnějšími 

při invazi do celého světa a jejich dopad na původní biotu má vyšší vliv (Hejda, Štajerová a Pyšek 

2017) než druhy z ostatních kontinentů, které invadují do Evropy. Naopak druhy ze Severní 

Ameriky vyskytující se v mokřadech jsou úspěšnějšími v invazích v rámci Evropského 

kontinentu (Hejda et al. 2015). Vzorec úrovně invaze je mezi Českou republikou a Severní 

Amerikou velmi podobný, přesto je Česká republika v měřítku území více invadovaná než 

Severní Amerika (Kalusová et al. 2015).  

Kubešová et al. (2010) provedla analýzu genomů napříč flórou České republiky. Ukázalo 

se, že druhy naturalizované v ČR mají značně menší genom než druhy stejného rodu, o kterých 

Obrázek č. 11: Složení flory České republiky z hlediska invazivních a původních, 

současných a historických taxonů (převzato z Pyšek et al. 2017) 
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není známo, že by invadovaly nebo se naturalizovaly v jiných částech světa. Tento fenomén byl 

pozorován i na vyšších taxonomických úrovních, kdy invazivní druhy naturalizované v ČR mají 

v průměru menší genom, než je průměrná hodnota velikosti genomu pro neinvazivní druhy 

vyskytující se ve stejné čeledi. V neposlední řadě se tímto výzkumem dokázalo, že malé genomy 

napomáhají druhům při invazi nepůvodního území (Kubešová et al. 2010). 

Mezi nejběžněji zplaňující nepůvodní druhy ze zástupců rodu Symphyotrichum na území 

ČR patří právě S. lanceolatum a S. novi-belgii. Kromě nepůvodních druhů pocházejících 

ze Severní Ameriky se v ČR vyskytují další druhy a kříženci, které zplaňují ze zahrádek a dalších 

míst kultivace a následně mohou zplaňovat ve volné přírodě. Patří mezi ně nepůvodní druhy jako 

S. novae-angliae a S. laevis a hybridi jako například S. × versicolor, S. × salignus nebo 

S. × dumosus (Yeo, Merxmüller, Schreiber 1976; Kovanda a Kubát 2004). 

Invazivní druhy, které na invadovaném území ohrožují existenci původních druhů, se 

vyskytují na všech kontinentech. Mezi nejznámější a nejvýznamnější invazivní druhy v České 

republice patří například Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) 

nebo Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera Royle) (Ministerstvo životního prostředí 

https://www.mzp.cz/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy). 

7 Závěr 

Astřičky z rodu Symphyotrichum jsou z biosystematického i biogeografického hlediska velice 

zajímavou, ale také vysoce komplikovanou skupinou. V Evropě patří mezi významné invazivní 

cévnaté rostliny. Přestože existuje mnoho studií o morfologické, karyologické, ekologické 

a genetické variabilitě jednotlivých zástupců rodu, nadále zůstává mnoho nezodpovězených 

otázek spojených s evolucí, variabilitou či invazním potenciálem jednotlivých taxonů. 

Rekonstrukce jejich evoluční historie je stejně jako jejich taxonomická determinace extrémně 

složitá. K tomu přispívá hned několik faktorů, kterými jsou především polyploidní evoluce, často 

provázena vznikem cytotypových řad nebo hybridizace na všech taxonomických úrovních 

od mezipopulační až po mezidruhovou. Fenomén polyploidie a schopnost hybridizace poskytují 

astřičkám mnoho výhod, například usnadnění kolonizace širšího spektra podmínek, zvýšení 

odolnosti vůči patogenům nebo zrychlení metabolických procesů vedoucích k robustnější stavbě 

rostlinného těla a ve výsledku větším množstvím biomasy.  

Další komplikace do systematiky a biogeografie astřiček vnáší fenotypová plasticita, 

která se projevuje jak na vegetativních, tak generativních orgánech a znesnadňuje jednoznačné 

určení daného jedince či populace a tím i mapování reálného rozšíření taxonu. K určení 

a správnému zařazení jedinců do příslušných taxonomických úrovní je potřeba kombinace znaků 

a charakteristik jak morfo-anatomických tak i karyologických, genetických nebo ekologických.  

Významnou problematikou u astřiček je jejich schopnost šíření, která je úzce propojena 

s invazním chováním některých taxonů. Mezi takové patří především námi studované druhové 

https://www.mzp.cz/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy
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komplexy S. lanceolatum a S. novi-belgii. Významnými aspekty v přežívání a šíření se u zástupců 

rodu Symphyotrichum jsou tedy jejich reprodukční strategie zahrnující rozmnožování jak 

vegetativní, tak i generativní. Výsledkem generativního rozmnožování je vznik velkého množství 

semen se schopností šíření na velké vzdálenosti. Vegetativní rozmnožování, a to především tvorba 

husté sítě polykormonů, jim umožňuje nejen rychlou kolonizaci nových území, ale také 

dlouhodobé setrvávání na dané lokalitě. Dále představuje jeden z nejdůležitějších faktorů 

zodpovědných za jejich vysokou konkurenceschopnost, snadné obsazení rozsáhlých území, kde 

se mohou stát nebezpečnými invazními organismy. Významnou roli při kolonizaci, invazivnosti 

a také dlouhodobém setrvání astřiček na nových územích může paradoxně představovat její 

oblíbenost jako trvalek pěstovaných v zahradách a parcích, a tím spojené úmyslné šlechtění 

nových kultivarů. Sekundární kontakty zplaněných jedinců s jedinci pěstovaných kultivarů 

astřiček mohou vést k hybridizaci a obohacení genetické variability beztak invazních populací. 

To může vést k dalšímu navýšení jejich invazního potenciálu a schopnosti adaptovat se novým 

podmínkám, čím se stávají ještě větší hrozbou pro původní, často zranitelné skupiny rostlin nebo 

i jiných organismů.  

Vzhledem k tomu, jak snadno tyto druhy dokáží zplaňovat a invadovat nepůvodní 

prostředí, dochází k ohrožování přirozených společenstev původních rostlin. Pokud by docházelo 

k čím dál intenzivnějšímu šíření těchto nepůvodních druhů, mohlo by to mít až katastrofické 

následky, co se týče zachování biodiverzity na těchto územích. Na místech, kde ještě nedošlo 

k masovému šíření, by bylo vhodné určitá území před agresivními invazivními druhy do určité 

míry chránit kombinací pravidelného sečení před vysemeněním rostlin a použití herbicidů 

(Mlíkovský a Stýblo 2006:56).  

Problematika celkové diverzity astřiček je relativně dobře prostudována v jejich domácím 

prostředí, tedy v Severní Americe. Vzhledem k jejich invaznímu potenciálu je ale paradoxně málo 

známo o jejich variabilitě v novém invadovaném areálu evropského kontinentu. Daná 

problematika rozhodně stojí za pozornost a je třeba zkoumat celkovou variabilitu invazních druhů 

astřiček v Evropě a také studovat jejich vztahy s pěstovanými druhy.  

8 Navazující diplomová práce 

Diplomová práce, jež bude navazovat na tuto bakalářskou práci se zaměří především 

na aspekt karyologické variability invazivních druhů astřiček, konkrétně druhů Symphyotrichum 

lanceolatum a Symphyotrichum novi-belgii. Jinými slovy v rámci své diplomové práce budu 

studovat cytogeografický pattern, tedy jejich variabilitu v počtech chromozomů, ploidních úrovní 

a také relativního a absolutního obsahu DNA. Je nutno podotknout, že práce se bude zabývat 

taxonomickou identitou zkoumaných populací jenom okrajově, protože tak jak už vyplývá 

z bakalářské práce, přesné zjištění identity jednotlivých rostlin a populací by vyžadovalo 

rozsáhlou multidisciplinární studii využívající kromě molekulárních, karyologických a morfo-
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anatomických analýz také získání porovnávacího materiálu z typových lokalit jednotlivých 

taxonů ze Severní Ameriky. Přiřazení studovaných jedinců a populací ke konkrétním taxonům 

bude založena na morfologických znacích a charakteristikách uvedených v původních popisech 

druhů. Pokud to bude možné, determinace bude probíhat také porovnáním materiálu z evropského 

a také původního areálu výskytu. Cílem diplomové práce bude získání prvního uceleného pohledu 

na cytogeografickou variabilitu zkoumaných druhových komplexů ve střední Evropě. Důležitou 

částí bude zjištění cytotypové variability pěstovaných kultivarů astřiček a zjištění jejich 

potencionálních vztahů a interakcí s planě rostoucími populacemi invazivních astřiček.  

Zpracování dat a sběr vzorků bude realizován v rámci střední Evropy, konkrétně se budou 

data sbírat na území Slovenska a České republiky, dále také ze sousedních států jako je Maďarsko, 

Polsko, Rakousko, Rumunsko či Německo.  Sběr a analýza dat bude probíhat ve spolupráci 

s pracovníky Centra Biologie Rastlín a Biodiverzity SAV v Bratislavě (Ing. Jaromír Kučera, Ph.D 

a Mgr. Tatiana Miháliková), kteří už se daným tématům věnují v rámci projektu Flora Slovenska. 

Mezi testované populace budou zařazeny i kultivary, které budou získány zakoupením 

v komerčních zahradnických firmách nebo také v rámci spolupráce s Botanickou zahradou 

hl. m. Prahy (spolupráce s RNDr. Vlastimilem Rybkou, Ph.D).  

Praktická část diplomové práce bude spočívat ve sběru vzorků populací druhů 

S. lanceolatum a S. novi-belgii, konkrétně budeme odebírat minimálně 10 jedinců na populaci. 

V případě zjištění karyologické a morfologické variability bude počet studovaných jedinců 

navýšen. Vzhledem k tendenci astřiček vytvářet husté klonální sítě, budou jedinci z jedné 

populace sbíráni ve vzdálenostech, aby bylo možné, co nejvíce předejít sběru jednoho klonu. 

K takovému typu sběru bude využíváno přírodních bariér oddělujících od sebe jednotlivé jedince, 

jakými může být například porost křovin, stezky nebo jiné geomorfologické útvary. Brán bude 

ohled na přítomnost zahrádek v okolí sběru, které by mohly být potenciálním zdrojem 

pěstovaných kultivarů studovaných nebo příbuzných druhů astřiček, což bude zaznamenáno 

u každého místa sběru.  

Následně pomocí metody průtokové cytometrie (anglicky flow cytometry; FCM) bude 

u jednotlivých jedinců určována nejen DNA-ploidní úroveň, ale také relativní a absolutní obsah 

DNA. Tato metoda je z hlediska potřebného materiálu velice výhodná, protože na samotnou 

analýzu je potřeba jen malé množství pletiva rostliny. Díky tomu nedojde k velké devastaci 

testovaného jedince. Pro stanovení relativního obsahu DNA bude použit jako fluorescenční 

barvivo 4',6-diamidin-2-fenylindol, neboli DAPI, zatímco absolutní obsah bude měřen pomocí 

propidium jodidu. Jako testovací pletivo budou sloužit mladé neporušené lístky. Všechny zjištěné 

DNA-ploidní úrovně jako i chromozomální počty budou potvrzovány pomocí přímého počítání 

chromozomů ve spolupráci s Lenkou Mártonfiovou z Botanické zahrady Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košicích.  
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