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1. Úvod
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila zpracování kutikul vybraných recentních
semenných rostlin. S touto problematikou jsem se poprvé seznámila ve druhém ročníku
pedagogické fakulty na odborném semináři vedeným doktorem Teodoridisem. Jelikož mě toto
téma zaujalo, rozhodla jsem se jej zpracovat do diplomové práce s důrazem kladeným na
multimediální atlas kutikul recentních semenných rostlin. Kutikulární analýza je velmi
specifické téma, proto i využití mé práce je doplňkovým materiálem pro studenty biologie na
pedagogické fakultě nebo pro studenty středních škol, jako rozšiřující informativní učivo.
Tato práce navazuje na diplomové práce kolegů Mgr. Jindřicha Částky a Mgr. Pavla
Vávry, kteří zpracovali využití makro a mikrofotografie ve výuce anatomie a morfologie
rostlin ve svých diplomových pracích z roku 2003 (Částka 2003, Vávra 2003).
Celá práce je členěná do dvou částí. První část je teoretická a zabývá se vlastní metodou
kutikulární analýzy, historií vzniku, typy metod kutikulární analýzy, dále anatomickou
stavbou listu a popisem postupu preparační techniky kutikulární analýzy. Druhá část se
zabývá systematikou a vlastním popisem jednotlivých kutikul.
Tato práce je prvním pokusem o vytvoření atlasu kutikul recentních semenných rostlin,
proto byla také podpořena grantem č. 3239/2004-IV.-GAUK. Součástí práce je i
terminologický slovníček využívaný v kutikulární analýze.
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2. Kutikulární anazalýza

Kutikulární analýza je především metoda paleobotanického výzkumu, která se využívá
к determinaci rostlinných fosilií listové povahy na základě mikroskopických znaků
pokožky.Dále kutikulární analýza rozšiřuje informace o morfologické struktuře recentních
taxonů. Paleobotanika je věda o rostlinném životě v minulých geologických dobách. Objekty
jejího výzkumu jsou fosilizované zbytky rostlinných soustav. Primárním cílem paleobotaniky
je rekonstrukce vývoje rostlinného života na Zemi a podmínek jeho života. V botanice má
kutikulární analýza pouze informativní a doplňující charakter.

„Předpokladem úspěšné aplikace metody kutikulární analýzy je takový způsob zachování,
při kterém není během fosilizace, zejména oxidačními procesy, rozrušena jinak velmi
rezistentní vnější vrstvička pokožky, proniklá kutinem. Tato kutinizovaná blána (cuticular
membrane) na své vnější části (= kutikula sensu stricto, cuticle) nese v mnohých případech
různě utvářené ornamentace ve formě vrásek, rýhování nebo zbytky voskového povlaku,
směrem dovnitř listu proniká kutinizace obvykle podél buněčných stěn pokožky, vzácněji až
do subepidermálních pletiv, do hypodermis, takže i po destrukci celulózy zůstává půdorysný
tvar epidermální buněk (včetně průduchů) zachován ve formě žebrování na vnitřní straně
kutinizované části pokožky. Pro zjednodušení se v paleobotanické praxi běžně používá termín
kutikula (sensu lato) ve smyslu zahrnující celou kutinizovanou blánu. V případě, že jsou
kutinizovány i stěny chlupů a vnějších žlázek, zůstávají i tyto útvary nebo jejich části
zachovány.S výjimkou řídkých případů, kdy kutikuly fosilních rostlin jsou vymacerovány
přirozenou cestou již během fosilizace, je nutno je izolovat a připravit pro mikroskopické
pozorování chemickými postupy. V příznivých případech, např. při nízkém stupni
prouhelnění zbytků, lze po příslušné chemické úpravě sledovat i některá pletiva listu
vyztužená ligninem (sklereidy, vodivá pletiva) nebo obsahující pryskyřičné sekrety.
Vyjmenovaný okruh anatomických znaků významným způsobem doplňuje charakteristiku
fosilních rostlinných druhů založených na listech a do jisté míry dovoluje zpřesnit nebo i
zásadně revidovat jejich příbuzenské vztahy. Je třeba zdůraznit, že i v případě utváření
pokožky je nutné počítat s homeomorfií, tj. s výskytem obdobných znaků u příbuzensky
vzdálených taxonů. К docílení uspokojivých výsledků je proto nutno používat kutikulární
analýzu v kombinaci s detailním srovnávacím studiem žilnatiny, utváření okraje a dalších
makroskopických znaků listu. Pokud je to možné, lze doporučit, konfrontovat získané
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představy o složení zkoumané lokální flóry s hodnocením nálezů reprodukčních orgánů, které
bezpochyby poskytují spolehlivější vodítka к určení systematických vztahů." (Kvaček, 1985,
str. 8-9)

Využití kutikulární analýzy dovoluje v mnohých případech osvětlit příbuzenské vztahy a
systematické postavení taxonů na nich založených. Anatomické znaky napomáhají к doplnění
celkové charakteristiky fosilního druhu nebo vnitrodruhových taxonů a vymezení jejich
variability. Dále slouží к rozpoznání a zdůvodnění přirozených vztahů, jako je zařazení do
rodu, čeledí nebo vyšších systematických jednotek a dále к rozpoznání konvergencí - tj.
sbíhavost znaků (Jones,Rowe, 1999). U příbuzensky velmi vzdálených skupin organismů se
díky podobnému prostředí vyvinou podobné morfologické, fyziologické a často i etologické
»

znaky - podobné tvary a orgány. U skupin s nevýraznou listovou morfologií (např.
Lauraceaé) je jediným spolehlivým vodítkem pro bližší identifikaci druhů právě anatomická
stavba.
„Je pochopitelné, že takovéto studie vyžadují co nejúplněji zachované fosílie, rozsáhlou
sbírku recentního materiálu a v neposlední řadě úzkou součinnost s týmem specialistů
v dalších paleobotanických disciplínách, především paleokarpologii. Teprve po zvládnutí
tohoto úkonu se může kutikulární analýza uplatnit prakticky, tj. při determinaci drobných
úlomků listů, případně dispersních kutikul ve vrtných vzorcích, v uhelných slojích apod. Pak
teprve je možno porozumět přirozené skladbě vegetace a charakteru fosilního prostředí a
využít takové fosilní soubory pro stratigrafické, paleoekologické a jiné interpretace. Obrácený
přístup к tomuto problému, kdy inventarizace taxonů byla započata na základě dispersních
kutikul, se ukázal méně vhodný, neboť pouhý izolovaný útržek pokožkového pletiva obvykle
neposkytuje dostatečné množství informací к učení příbuzenských vztahů toho kterého
fosilního taxonu." (Kvaček, 1985, str.6)
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3. Historie vzniku kutikulární analýzy
Již v první polovině 19. století badatelé preparovali a pozorovali kutinizované části pletiv
, ale technické prostředky pozorování i preparace byly na velmi nízké úrovni.
Nejdříve se kutikulární analýza jako vědecká metoda osvědčila při výzkumu mesozoických
gymnosperm, jejichž kožovité xeromorfní listy poskytovaly nejlépe zachované struktury
(Jones, 1999).
První pokusy, které prováděli např. Bornemann, Schenk, byly poznamenány
nedostatečnými zkušenostmi a malou prozkoumaností listové anatomie recetních rostlin.
V roce 1867 použil známý lipský profesor botaniky Schenk k maceraci listů Schulzeho
směs, která se využívá dodnes.

í

Švédský paleobotanik Nathorst zdokonalil a sjednotil metody macerace i preparace listů.
V roce 1931 evropský paleobotanik R. Florin, žák Nathorsta, popsal ve své práci morfologii
konifer a kordaitů, tato práce položila základy jednotného postupu při popisování morfologie
a anatomických struktur epidermis.
Plné využití kutikulární analýzy se plně rozvinulo až v první polovině minulého století, a
to zejména pro taxonomii fosilních cykasovitých, ginkovitých rostlin a jehličnanů.
Největší rozvoj využití kutikulární analýzy nastal po druhé světové válce, kdy se
kutikulární analýza stala standardní metodou pro studium olistění fosilních rostlin. Velmi
významně se na těchto studiích podíleli práce dvojice Kvaček - Knobloch.
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4. Typy kutikulární analýzy
Kutikulární analýza využívá tři základní metody analýzy kutikul.
(Kvaček, 1985)

Hromadná (bulk) analýza
Tato metoda byla původně určena pro výzkum dispersních kutikul v uhlí. Po úplném
rozmacerování vzorku uhlí se z roztoku vybírali útržky pletiv včetně kutikul. Při tomto
postupu se uplatňuje podobný princip jako u pylové analýzy.
Analýza fragmentu
Pro tento postup se zlomky listů získávají plavením a macerací, tak se získá spodní i
svrchní epidermis a mezofyl.
Analýza kutikul in situ
Při této metodě je к dispozici kompletní morfologie listu s možností epidermální analýzy
s komplexním vyhodnocením fosilního materiálu.
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5. Anatomická stavba listu
List (phylloma)
List je postranní orgán prýtu. Zakládá se exogenně na vzrostlém vrcholu stonku a má
většinou omezený růst (tab.l, obr. 1 a 2).
Funkce listu
Původní funkcí listu je fotosyntéza (asimilace C0 2 ), transpirace (odpařování vody)
a výměna plynů mezi rostlinou a prostředím (Nultsch, 1971).

5.1 Vnější stavba listu
Většina listů je ke své asimilační a transpirační funkci přizpůsobena svým tvarem. List je
tvořen obvykle do plochy rozšířenou čepelí a řapíkem (-detailně viz. např. Nultsch, 1971, str.
161-166 , Dostál, 1998, str. 28- 36).

5.2. Vnitřní stavba listu
Vnitřní stavba listu v dospělém stavu je odlišná od vnitřní stavby stonku, přestože list
svým vývinem souvisí se stonkem. Na povrchu listuje pokožka, uvnitř jsou vodivá pletiva
a základní pletivo, které je označované jako mezofyl.
Jednovrstevná pokožka je tvořena těsně к sobě přiléhajícími pokožkovými buňkami, které
u většiny rostlin neobsahují chloroplasty (výjimkou jsou kapradiny a ponořeně rostoucí vodní
rostliny). Pokožkové buňky svrchní nebo spodní strany listu (nebo obou) vybíhají u některých
rostlin v papily, jindy jsou na listech nejrůznější typy trichomů, obdobně jako na stonku. Na
Povrchu je pokožka kryta tenkou vrstvou kutikuly. Pokožkové buňky na dlouhých úzkých
listech jsou obvykle protáhlé rovnoběžně s podélnou osou listu. Protáhlé pokožkové buňky
bývají také nad žilkami u listů, kde ostatní pokožkové buňky jsou izodiametrické. Delší stěny
pokožkových buněk bývají často zvlněné, zejména na spodní straně listů. Mezi pokožkovými
buňkami jsou průduchy. U dřevin jsou průduchy většinou na spodní straně listů. U
suchozemských bylin jsou průduchy obvykle na spodní i na svrchní straně listů, zatímco u
vodních bylin s listy plovoucími na hladině jsou průduchy většinou jen na svrchní straně listů.
Přebytečná voda je z listů vytlačována vodními skulinami - hydatodami, které jsou na
S

PÜce listů nebo na okrajích vroubků nebo zoubků. Hydatody jsou nejčastěji tvořeny dvěma

svěracími buňkami (obvykle většími než u průduchů) a skulinou, jež zůstává trvale otevřena.
U

některých rostlin je přebytečná voda z tracheid vytlačována přímo do dutiny pod skulinou,
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u vyšších rostlin jsou obvykle vrcholové tracheidy napojeny na zvláštni parenchymatické
pletivo s velkými mezibuněčnými prostorami (Dostál,1998, Hendrych, 1986, Nultsch,1971,
Rosypal,1998, Skýbová,2003 ).

5.2.1 Mezofyl
Mezofyl je základní pletivo mezi svrchní a spodní pokožkou (tab. 1,obr. 1). U velkého
počtu rostlin je rozlišen na parenchym palisádový a parenchym houbový. Palisádový
parenchym je pod svrchní pokožkou ( na adaxiální straně listu), houbový parenchym je pod
spodní pokožkou (na abaxiální straně listu). U monofaciálních listů je palisádový parenchym
pod svrchní i spodní pokožkou, uprostřed je houbový parenchym.
»

Parenchymatické buňky palisádového parenchymu jsou orientovány kolmo к povrchu
listu, jsou protáhlé a podél stěn obsahují velké množství chloroplastů. V listech různých druhů
rostlin je jedna nebo více vrstev palisád. Jejich počet bývá také ovlivněn zejména světlem,
takže u téhož druhu může být různý. U stínobytných rostlin a u některých cévnatých
výtrusných rostlin jsou palisádové buňky krátké, takže se tento parenchym téměř neliší od
ostatního mezofylu. Houbový parenchym je bohatý na mezibuněčné prostory, takže převážná
část buněk mezofylu se stýká mezibuněčnými prostorami. To je významné pro fotosyntézu,
neboť tak je zaručen příjem CO2 buněčnými stěnami a tím i zásobování chloroplastů (Dostál,
1999, Rosypal, 1998).
5.2.2 Žilnatina (venatio)
Soubor cévních svazků probíhajících listem (listovou čepelí) je označován jako listová
žilnatina . Cévní svazky vystupující ze stonku do listu zachovávají v listu svou původní
polohu, t. j. xylém, který je orientován ve stonku centrálně, je v listu na svrchní straně
(adaxiální). Nejmenší žilky jsou tvořeny obvykle jen několika tracheidami a několika
sítkovicemi. Větší svazky dvouděložných rostlin jsou obklopeny zvláštním základním
pletivem, které se liší od mezofylu tvarem i velikostí buněk a obsahuje málo chloroplastů.
Toto pletivo vyniká nad povrch listu a tvoří, spolu s cévními svazky, žebro, někdy ještě
vyztužené mechanickými pletivy. Ostatní cévní svazky jsou obklopeny jednou nebo více
vrstvami kompaktně spojených buněk, které tvoří pochvu cévního svazku. Cévní svazek tak
není nikdy vystaven působení vzduchu z mezibuněčných prostor.
Jehličnaté dřeviny mají v listech obvykle jen jedinou střední žilku. Nej původnějším typem
Žilnatiny je žilnatina vidličnatá, dodnes zachovaná u některých kapradin a například u jinanu.
11

U většiny rostlin jednoděložných je žilnatina rovnoběžná, tvořená téměř stejně tlustými
žilkami probíhajícími souběžně obloukem od báze к vrcholu listu. Tyto žilky jsou někdy
navzájem spojovány tenčími žilkami, které jsou označovány jako spoje neboli anastomózy,
jinde tyto spoje chybí.
U rostlin dvouděložných se vyskytuje nejčastěji žilnatina zpeřená a dlanitá, vzácněji
žilnatina znožená. Pro zpeřenou žilnatinu je charakteristická jedna hlavní žilka probíhající
podélnou osou listu a z ní odbočující žilky postranní, které se dále větví. U dlanité žilnatiny
vystupuje již z báze listu paprsčitě několik žilek, které se dále větví. Pro znoženou žilnatinu je
charakteristické odbočování jen jediné tlusté žilky po každé straně z hlavní žilky a každá
z těchto žilek má opět na vnější straně jen jednu postranní žilku. U všech typů žilnatiny
dvouděložných jsou časté spoje, které ohraničují drobná políčka a tvoří v listové čepeli síť,
»

výraznou zejména u listu již z části zetlelých. Žilnatina, pro kterou je charakteristický výskyt
spojů, je souborně označována jako síť ovitá. Síť ovitou žilnatinu s množstvím spojů
označujeme také jako uzavřenou, zatímco žilnatinu, která je bez spojů (některé jednoděložné)
je nazývána otevřená žilnatina (Hendrych, 1986, Nultsch 1971, Rosypal,1998).
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6. Preparační technika
Preparační technika je podrobně popsána např. v publikacích Kvaček 1985, Jones a Rowe
1999.

Postup při preparaci kutikul záleží na stupni oxidace listové laminy. Jako optimální
způsob zachování listové laminy se prokázaly prouhelněné listy. Pokud je stupeň prouhelnění
nízký, případně okolní hornina obsahuje písčitou příměs (driftové listové vrstvičky), je
vhodné izolovat listy po předchozím změkčení a rozvolnění vzorku v H 2F2 (rozpuštění
anorganických nečistot) nebo u zcela nezpevněných hornin pouhým rozplavením vodou,
případně s přídavkem H2O2.

»

Izolace listů se provádí ve fotomiskách v čisté vodě pod preparační lupou pomocí jehel a
štětců, neboť vrstvičky stlačených listů je třeba oddělovat od sebe mechanicky. Neprůhledné
prouhelněné listy se přenesou pomocí lopatky nebo sítka do 3-5% H2O2, kde se po 24
hodinách prosvětlí. V tomto stavu jsou fosílie velmi choulostivé, výměnu roztoků a
následující promytí vodou je nejlépe provádět odsátím střičkou a opatrným napouštěním . Pak
je nutné listy přenést na vhodném ohebném podkladu (papír, plastové nástroje) na podložní
sklo příslušného formátu a uzavírat do glycerinželatiny.
Vzácně se vyskytují přirozeně mumifikované listy již dostatečně izolované od sebe
v hornině. V takovém případě se použije roztok KOH jako bělidlo.
Je-li prouhelnění listů natolik vysoké, že se při izolaci z horniny uhelná hmota rozpadá na
kousky, musí se předtím zpevnit lakem nebo koloidem. Pak je bezpodmínečně nutné odebrat
vzorek laminy pro preparaci kutikul ještě před přelakováním, neboť zatvrdlý film se obtížně
odstraňuje a při mikroskopickém pozorování ruší. Pokud je to možné, má se takový materiál
uchovat ve vlhkém stavu až do doby preparace, nebo je možné odebrat dostatečné vzorky
laminy zvlášť a přechovat je v glycerinu.
U materiálu typu otisků bývá v příznivém případě (hořlavé a diamantové jílovce)
zachována kutikula v podobě hnědavého, často nespojitého povlaku, a to na negativu
z adaxiální (svrchní) listové strany, na pozitivu abaxiální (spodní) listové strany. Stejně
mohou zůstat lpět na otisku části trichomů. Siné kutikuly se pak často samy odchlipují neboje
lze odebrat mechanicky. V opačném případě se osvědčilo přenášení zbytků kutikul pomocní
koloidového filmu. Vybraný úsek otisku potřeme roztokem kolodia, ještě před úplným
zaschnutím mechanicky odrýpneme i s částí podkladní horniny a přeneseme do H2F2
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(u vápnitých hornin do zředěné HCl), kde se film se zbytkem kutikuly oddělí od horniny.
Někdy je třeba opatrné mechanické očištění a rozpuštění zbytku huminu v 5% KOH. Vzorky
na kolodiovém filmu vyžadují intenzivní vypírání v destilované vodě, aby se při změnách
roztoků zabránilo vytvoření krystalků, které při pozorování ruší.
U otisků ve velmi jemných horninách (silicity, vypálené pelity) se mohou anatomické
struktury zachovat v podobě mikroreliéfů, které lze sejmout pomocí kolodiové repliky.
V silicitech bývá zachován vnitřní reliéf kutikuly, u otisků v pelitech spíše vnější povrch,
případně odění. Roztokem kolodia se potře vybrané místo na otisku a nechá se úplně
zaschnout, až se film sám oddělí vlivem smrštění. Repliky se montují nasucho mezi skla.
Stavba kutikul se zachovává také v uzavřeninách v jantarech. Tento zvláštní případ
zachování dovoluje i přímé pozorování struktur ve výbrusech.
»

6.1 Izolace kutikul, příprava preparátů
Vzorky listové laminy před vlastní macerací je nutné zbavit anorganických nečistot, které
by později rušily při pozorování, a to ponořením na několik minut do kyseliny
fluorovodíkové.
Můžeme rozeznat trojí způsob izolace kutikul v závislosti na tloušťce kutinizované vrstvy:
1. U kožovitých listů je obvykle kutikula natolik silná, že dovoluje přenášení z roztoku
do roztoku, aniž by se přetrhala povrchovým napětím kapaliny. V tomto případě
přenášíme vzorek postupně do malých Petriho misek nejprve se Schulzeho směsí, až
získá žlutohnědý odstín, poté do destilované vody pro vymytí kyseliny, pak do 5%
roztoku KOH, kde se po rozpuštění zuhelnělých mesofylních tkání obvykle oddělí
adaxiální a abaxiální kutikula od sebe. К přenášení se osvědčily lopatky či brčka
z umělé hmoty. U vzorků, kdy zůstávají silné kutikuly na sobě, je třeba к oddělení
kutikul ruční preparace s využitím preparační jehly. Oddělení kutikul napomáhá
přenášení vzorku ze Schulzeho směsi přímo do louhu a naopak, někdy do směsi louhu
s peroxidem. Izolované kutikuly po promytí vodou lze barvit, nejlépe v lihovém
roztoku safraninu, a po ustálení zbarvení zhotovíme běžný preparát. Na podložním
skle je třeba předem urovnat kutikulu v kapce glycerinu, tu obklopit roztopenou
glycerolovou želatinou a překrýt krycím sklíčkem tak, aby kutikula ležela co
nejrovněji. Hotový preparát rámečkujeme kanadským balzámem nebo jiným
rámečkovacím mediem.
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2. U většiny opadavých dřevin jsou kutikuly natolik tenké, že nevydrží odpor
povrchového napětí roztoků. Maceraci je nutno provést přímo na podložním skle
v kapce Schulzeho směsi, kterou po dosažení potřebné oxidace odsajeme filtračním
papírem, vzorek promyjeme v několika kapkách vody a přidáme 5% roztok KOH.
Opatrným přidáváním kapek vody na jedné straně podložního skla pak odsáváme
filtračním papírem na opačné straně.Tím lze docílit oddělení extrémně tenkých
kutikul, které samozřejmě nelze běžným způsobem zbarvit a je vhodné je uzavírat do
glycerinu, aby nedošlo к roztrhání a sbalení kutikul.
3. U velmi rozpraskaných listových zbytků je možné použít jako zpevnění kolodiový
nátěr, který dovoluje začít maceraci jako v bodě 1. Oddělení kutikul v louhu je však
třeba dokončit na podložním skle, aby všechny zbytky kutikuly byly v preparátu
»

zachyceny.
Přirozeně macerované kutikuly a oddělení na pozitivním a negativním otisku listu
přenášíme pomocí kolodiového filmu, po krátkém vyloužení barvíme a montujeme.

6.2 Macerace listů recentních rostlin
Kožovité listy je možno macerovat v Schulzeho směsi stejně jako vzorky fosilních listů.
Macerace obvykle probíhá déle, až 24 hodin a při práci s herbářovým materiálem je třeba
vzorky předem povařit ve vodě. Po dosažení žlutavě bílého zbarvení vzorku je možno
rozpustit oxidovaný mesofyl v 5% KOH, obvykle však je nutné ruční odstranění zbytků
mesofylu pod binokulární lupou. Barvení a montáž probíhá stejným způsobem. Pro maceraci
listů opadavých dřevin se používají slabší činidla, např. H2O2, Savo apod.

6.3 Preparace olistění jehličnanů
Jehlicovité listy většiny konifer svými anatomickými znaky dovolují poměrně spolehlivou
determinaci. Vedle charakteru průduchů a jejich uspořádání je však důležité sledovat i další
znaky, například průběh a počet pryskyřičných kanálků, svazků cévních,
sklerenchymatických pletiv. Izolované celé jehlice macerujeme běžným způsobem
v Schulzeho směsi, po promytí přeneseme na podložní sklo do kapky glycerinu. Po delší
d

obě, kdy glycerin postupně obměňujeme, se jehlice natolik prosvětlí, že lze v průhledu

Pozorovat i vnitřní pletiva, pokud se zachovala Jehlici podle potřeby obracíme a pozorujeme
nepřekrytou krycím sklíčkem. Pro uzavření preparátu je třeba obklopit objekt podélně úzkými
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úlomky krycího sklíčka, které zabrání rozmačkání jehlice a vytvoří potřebnou mezeru mezi
podložním a krycím sklem, kterým preparát na konci pozorování překryjeme. V řadě případů
je i u jehličnanů kutikula natolik tenká, že jedině výše popsaný postup vede к získání přehledu
o topografii průduchů a jejich stavbě.

6.4 Způsoby pozorování a zobrazování
V normálním procházejícím světle jsou struktury dobře zřetelné jen u silných a dobře
zachovaných kutikul. V opačném případě je nutné použít fázový nebo interferenční kontrast.
Pozorujeme vnitřní i vnější stranu kutikul, v prvém případě vystupují stěny buněk a zbytky
průduchů, v druhém pak zbytky odění a vráskování kutikuly. Mimořádný způsob pozorování
představuje fluorescenční mikroskopie. Využívá vlastností kutinu, který v ultrafialovém světle
»

po příslušné filtraci světélkuje. Nevýhodou je složitá aparatura a velmi dlouhé expoziční doby
při snímání.
6.5 Terminologie
Většinu znaků kutikul je možno popsat pomocí termínů používaných při výzkumu
anatomie rostlin. Pro určité detaily se během doby ustálilo rozšířené názvosloví.
Anatomická stavba listu vyšších rostlin jako orgánu s funkcí fotosyntézy a transpirace je
jednotná v základních rysech, existuje však celá řada variant odrážejících vliv prostředí nebo
vazbu na určité systematické skupiny.

Při popisu se uvádějí dvě základní skupiny znaků

6.5.1 Idiokutikulární znaky
To jsou znaky vlastní kutikule, tj. její tloušťka a povrchová skulptura.
Idiokutikulární znaky jsou významné pro taxonomii, určení vnitrodruhové variability, druhu,
rodu a čeledi.
A) Čepel listnatých dřevin krytosemenných má běžně dorsoventrální stavbu. Pokožka
kryje adaxiální i abaxiální stranu listu. Její rezistenci zvyšuje kutinizace vnějších
Periklinálních stěn buněk, která postihuje zčásti i stěny antiklinální. Okraj čepele je zpravidla
zpevněn silnější kutinovou lištou, v místech průběhu žilek se kutinová vrstva rovněž zesiluje.
Celý povrch listu je potažen povlakem čistého kutinu - k u t i k u l o u

sensu

Kutinizovaná vrstva pokožky spolu s kutikulou sensu stricto tvoří k u t i k u l u
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stricto.
sensu

l a t o . Epidermální pletivo může být podloženo jedno- či vícevrstevnou pokožkou,
hypodermis, a to jak na adaxiální tak na abaxiální straně listu. I do těchto vrstev může
zasahovat kutinizace. Vnitřek listu tvoří mesofyl, jenž je rozlišen na adaxiální palisádový
chlorenchym a abaxiální houbový chlorenchym. Zde probíhají cévní svazky vodivého a
mechanického systému. Bývají zde uloženy idioblasty a vnitřní vyměšovací orgány - sekreční
a exkreční nádržky, kanálky. Ve fosilním stavu se zachovává především kutikula. Adaxiální
strana listu na otisku odpovídá negativu. U disperzních vzorků se orientujeme podle toho, že
na adaxiální straně listu obvykle chybějí nebo řidčeji vystupují průduchy.

У popisu se uvádí:
- tloušťka kutikuly: silná - kožovitá konzistence, vždyzelené elementy
»

střední - papírová konzistence
slabá - bylinná konzistence listové laminy - opadavé elementy

Tloušťka kutikuly je závislá na stupni kutinizace vnější periklinální stěny:
- typ povrchové ornamentace - skulptura:

hladká, zrnitá, rýhovaná, vrásčitá, zvlněná,
vrásky, rýhy, hřbítky, papily.

Povrchové ornamentace se nacházejí na vnějším povrchu kutikuly nebo zřídka na vnitřním
povrchu kutikuly.

- půdorysný tvar buněk: polygonálně isodiametrický, laločnatý, krátce čtyřboký, úzce
protažený, nerozeznatelný.
- průběh antilkinálních stěn buněk, antikliny: přímé, prohnuté, zvlněné.

Volné klikaté zvlnění charakterizuje stinné mesomorfní listy, přímé tlusté nebo drobně
zvlněné do sebe zakleslé antikliny mívají xerofytní typy.

Podle umístění je ornamentace:
-

po celé ploše

-

radiální kolem průduchů, trichomových bází

-

koncentrická kolem průduchů, trichomových bází

-

paralelní nad průběhem žilek

-

kolmo vybíhající od průduchové štěrbiny (častá u paracytních průduchů)
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-

mimo vedlejší buňky, na periferii průduchů apod.

Při popisu povrchu kutikul je vhodné připomenout, že působením intramatrikálních
stromat hub, které napadají listy, mohou vznikat obvykle na vnitřní straně koroze kutikuly,
které imitují přirozené ornamentace. Na kutikulách, zvláště u jehličin, je možno pozorovat
množství drobných ztenčenin po krystalech - jizev, které rovněž nepatří k ornamentaci
kutikul a mají nepatrnou diagnostickou hodnotu. Naopak je důležité rozpoznat a popsat rozsah
voskových potahů kutikuly, pokud se zachovají, nebo povlaků jiné povahy.

B) Olistění jehličnanů má svéráznou stavbu, která zejména na příčných průřezech
vyskytuje řadu cenných diagnostických znaků. Dorsoventrální uspořádání pletiv je většinou
nevýrazné, adaxiální strana listů často neodpovídá fyzikální svrchní straně. Pokožku tvoří
»

obvykle podélně orientované čtyřboké buňky, jejichž všechny stěny bývají silně kutinizované,
s výjimkou nečetných případů sezónně opadavých jehličnanů. Pod pokožkou je zpravidla
vyvinuta v různém rozsahu a tloušťce hypodermis složená ze silnostěnných podélně
protažených buněk. Průběh jejich stěn bývá v preparátech patrný a někdy i výraznější než
antikliny vlastní pokožky. Chlorenchymem probíhají pryskyřičné kanálky a jsou zde i uloženy
případné sklerenchymatické elementy. Mezi vodivou soustavou uloženou na průřezu jehlicí
centrálně a chlorenchymem složeným ze zvláštních ramenovitých buněk je vložena
endodermis bohatá na škrob. Chlorenchymem probíhají pryskyřičné kanálky a jsou zde
uloženy případné sklerenchymatické elementy. Většina detailů stavby mesenchymu u
macerovaných vzorků je natolik porušena, že jen výjimečně mohou sloužit к determinaci. Na
hranách jehlice, obvykle zesílených zhuštěním buněk, se mohou vyskytovat drobné zoubky
nebo papily dobře patrné na bočním pohledu.

V popisu se uvádí:
- tvar a rozměry zón bez průduchů a s průduchy na adaxiální a abaxiální straně, půdorysný
tvar a rozměry buněk, charakter hran
- průběh a charakater antiklinálních stěn
- uspořádání, orientace, rozměry a typy průduchů

6.5.2 Epikutikulární znaky
Epikutikulární znaky jsou znaky přetištěné na epidermis nebo hypodermis kutikuly
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- normální epidermální buňky se na kutikule jeví jako obrysy, ohraničené antiklinálními
stěnami. Při vysokém stupni kutinizace je možný i dvojitý obrys. Obrys isodiametrický,
quadrangulární, polygonálni, laločnatý, protažený.
Antiklinální stěny - rovné, prohnuté, zvlněné , zaklikacené - ve tvaru V, U a O.

6.5.2.1 Průduchy a jejich typy
Průduchy (stomata) (tab. 2, obr. 1, 2) jsou z hlediska fyziologického důležitou součástí
provětrávací soustavy s úkolem regulovat výměnu plynných látek mezi listem a ovzduším.
I když jejich stavba je u všech vyšších rostlin jednotná - pár svěracích buněk tvořící mezi
sebou štěrbinu - vytvářejí řadu typů jednak ve vztahu к buňkám, které je obklopují, jednak
v detailech stavby vlastních větracích buněk. Typy průduchů jsou poměrně stálými
*

taxonomickým znaky a poskytují cenná vodítka při determinaci kutikul.

Svěrací buňky (guard cells) tvoří na straně ke štěrbině (slit, aperture) pár vnějších a pár
vnitřních svěracích lišt (ledges), které obklopují vnější a vnitřní dvůrek (cavity). Na koncích
svěracích buněk, kde se vzájemně stýkají, tj. na pólech průduchu, se mohou vyskytnou
kutinové ztlustliny, např. v tvaru T, I . Jiný typ ztlustliny je průduchový prstenec (stomatal
ring), tj. silně kutinizovaný val obklopující štěrbinu (např. u zimostrázu). Poslední znak je
jedním ze způsobů ochrany proti vnějším vlivům, zejména vysoušení. Jindy leží průduchy
ponořeny pod úroveň pokožky na dně prohlubinek, tzv. krypt (stomatal pits). V takových
případech bývají průduchy jen málo kutinizované a v preparátech kutikul jsou v kryptách
sotva patrné (např.u jehličnanů).
Normálně kutinizace postihuje nejen vnější periklinální stěnu svěracích buněk, ale i oba
páry svěracích lišt, řidčeji i část vnitřní periklinální stěny. Obrys páru svěracích buněk, jak se
jeví na kutikule, sleduje styk svěracích buněk s okolními buňkami v místě vnější periklinální
stěny a může se tedy lišit od skutečného půdorysu svěracího páru. V kutikulární analýze
mluvíme tedy o taru průduchu s vědomím této nepřesnosti. К pochopení určité detailní stavby
různých typů průduchů přispívá použití rastrového elektronového mikroskopu.
Buňky na periferii páru svěracích buněk se mohou lišit od normálních buněk pokožky
velikostí, pozicí, tvarem, vlastností se intenzivněji zbarvit, ornamentací vnější periklinální
stěny. Nazývají se pak buňky vedlejší (subsidiary cells) a tvoří s párem svěracích buněk
složený průduch (stomatl complex). V opačném případě, kdy buňky ležící v kontaktu se
svěracími buňkami se od normálních buněk pokožky neliší, nazývají se sousedními. Podle
pozice vedlejších buněk uvnitř průduchového aparátu se klasifikují typy průduchů.
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Morfogenetická klasifikace vychází z ontogeneze průduchu, tj. hodnocení, jakým
způsobem se průduch formuje z protodermálních pletiv. Vedlejší buňky vznikají dvojím
způsobem, buď dělením z meristemoidu svěracích buněk - mesogenně, nebo oddělením
z meristemoidů periferních buněk - perigenně. Svěrací pár může být obklopen vedlejšími
buňkami obou typů, a to buď úplně (vyjádřeno předponou eu-) nebo jen částečně (hemi-).

Rozlišují se následující typy průduchů:
Agenní- z průduchového meristemoidu vzniká pouze pár svěracích buněk, který obklopují
pouze sousední buňky.
Hemiperigenní - část meristemoidů periferních buněk vytváří vedlejší buňky, zbytek buňky
sousedí, průduchový meristemoid dává vznik pouze páru svěracích buněk.
t
Euperigenní - všechny meristemoidy periferních buněk oddělují vedlejší buňky, které se
přimykají na svěrací pár.
Hemimesogenní-

pár svěracích buněk obklopují částečně vedlejší buňky vzniklé

z průduchového meristemoidu, částečně sousední buňky.
Eumesogenní-svěrací

pár je úplně obklopen vedlejšími buňkami, které se oddělily od

průduchového meristoidu.
Hemimesoperginní - pár svěracích buněk je obklopen obojím typem vedlejších buněk,
přimykají se však к němu i buňky sousední.
Eumesoperigenní - pár svěracích buněk je úplně obklopen vedlejšími buňkami, které však
vznikly z části z průduchového meristemoidu, z části z meristemoidů periferních buněk.

Ve fosilním stavu se jen zřídka podaří zachytit vývojová stadia průduchů a již vůbec ne
určit způsob jejich vývoje. Na morfogenetický typ můžeme pouze usuzovat podle stavu,
zjištěného u recentního zástupce. Proto se v kutikulární analýze vžila morfologická
klasifikace dospělého stadia průduchů. Základ tvoří orientace a počet vedlejších buněk, které
se nerozlišují podle původu.

Přehled hlavních typů průduchů (tab. 3,4, 5):
Anomocytní (obr.č.l) - pár svěracích buněk je obklopen pouze buňkami sousedními
ttemiparacytni (obr.č.2) - к jedné ze svěracích buněk se podílně přikládá jedná vedlejší
buňka
Polocytní (obr.č.3) - svěrací buňky úplně obklopuje jediná vedlejší buňka, jež se dotýká
jednoho z pólů průduchu.
20

Pericytní - vedlejší buňka koncentricky obklopuje svěrací buňky, aniž by se její antikliny
dotýkaly průduchu.
Desmocytní (obr.č.4)-jako předchozí typ, ale z obvodové antikliny vedlejší buňky vybíhá
krátká spojka к obvodu průduchu.
Diacytní (obr.č.5) -kolmo к podélné ose svěracího páru se přikládají z obou stran к průduchu
dvě vedlejší buňky, ležící ve stejné rovině.
Hypocytní - obdobně orientované dvě vedlejší buňky úplně podkládají svěrací buňky.
Epifytní-

obdobně orientované dvě vedlejší buňky úplně překrývají svěrací buňky.

Anisocytní (obr.č.6) - po obvodu průduchu jsou umístěny tři postupně se zmenšující vedlejší
buňky.
Složené anisocytní (obr.č 7) - jako předchozí typ, některé z vedlejších buněk jsou dodatečně
»

přepaženy slabší antiklinou.
Helikocytní - více než tři vedlejší buňky postupně se zmenšující ve spirále kolem svěracího
páru.
Tetracytní (obr.č.8) - dvě laterální a dvě polární vedlejší buňky obklopují svěrací buňky.
Hexacytní (obr.č.9) - jako předchozí typ, ale k laterálním vedlejším buňkám se po obou
stranách průduchu přikládají další dvě.
Staurocytní (obr.č. 10) - čtyři vedlejší buňky se vzájemně stýkají na podélné a příčné ose
svěracího páru.
Paracytní (obr.č. 11)- pouze dvě laterální vedlejší buňky.
Allelocytní - více než tři vedlejší buňky navazují střídavě po jedné a druhé straně průduchu, a
to paralelně s podélnou osou svěracího páru (parallelocytní) kolmo na ní (diallelocytní).
Laterocytní - tři a více laterálně ležících vedlejších buněk se dotýká svěracího páru. Nutno
odlišovat od pracytního typu s dodatečně rozdělenou jednou či oběma vedlejšími buňkami,
kde rozdělující antiklina je nápadně tenčí. Někdy laterální buňky sotva nebo vůbec nedosahují
к povrchu pokožky.
Složené laterocytní - jako předchozí, ale vedlejší buňky jsou dodatečně přepaženy slabšími
antiklinami.
Aktinocytní (obr.č 12) - více než čtyři vedlejší buňky radiálně uspořádané kolem svěracích
buněk.
Cyklocytní (obr.č. 13) - tři a více - méně stejnocenných vedlejších buněk uspořádaných
koncentricky kolem svěracích buněk. Podle počtu kruhů vedlejších buněk je možno rozlišit
moncyklický, bicyklický, tricyklický typ a další.
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Složené cyklocytní (obr.č. 14)-jako předchozí typ, vedlejší buňky jsou však dodatečně
přepaženy tenčími antiklinami.

V popisu se udává:
-

rozmístění průduchů: na adaxiální straně, abaxiální straně, ve skupinách, řadách,
pásech, ojediněle poděl střední žilky, u okraje

-

hustota průduchů: počet na 1 mm2 (průměr z 10 měření na různých místech čepele),
počet na lmm délky řady (u borovice)

-

orientace podélné osy průduchů: nepravidelně, rovnoběžně se sekundární žilnatinou,
střední žilkou, rovnoběžně, příčně či šikmo к délce listu (u čárkovité čepele)

-

typy průduchů: všechny typy zjištěné na kutikule včetně abnormit, s udáním počtu a
T
charakteru vedlejších a sousedních buněk a jejich úrovně vůči svěracím buňkám

-

tvar a velikost párů svěracích buněk: okrouhlý, oválný s udáním rozsahu velikosti a
průměru (alespoň podle 20 měření)

-

charakter vnitřních elementů průduchu: tvar a poměr délky vnějšího dvůrku vůči délce
svěracího páru, případně totéž o vnitřním dvůrku, pokud je zachován, tvar,
mohutnost, případně ornamentace vnějších, příp. vnitřních svěracích lišt, přítomnost
ztlustlin v pórech, prstence

-

tvar a velikost průduchové krypty, případně překlenutí vedlejšími buňkami, u
mesogenních paracytních průduchů bývá antiklina mezi svěrací а к ní přisedávající
vedlejší buňkou neznatelná, zvláště u hůře zachovaných kutikul, naopak byly kutinové
ztlustliny sledující svěrací lišty mylně interpretovány jako hraniční antikliny mezi
svěrací a vedlejší buňkou - v obou případech dochází к nepřesnému určení typu
průduchů.
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6.5.2.2 Trichomy a jejich báze
Typy trychomů (tab. 6) - krycí, žlaznaté, jednobuněčné, jednoduché seriální, zdvojené,
svazčité, hvězdovité, multiradiální, přitisklé, vícebuněčné, větvené, kandelábrové,
hlavičkovité, štítkovité, uniseriálně, biseriálně stopkaté.
Typy trichomových bází: jednouché, hvězdovité, biseriální, centrální noha, vedlejší buňky.
„Také v kutikulární analýze fosilních krytosemenných patří trichomové útvary
k nej spolehlivějším vodítkům pro určení systematické příslušnosti, i když i v tomto případě je
nutné počítá s častými konvergencemi. Ne vždy se volná část trichomu ve fosilním stavu
zachovává, a pak se musíme spokojit s určením charakteru tichomových bází. Vzhledem
к velké rozmanitosti trichomů panuje poměrně velká nedůslednost v pojmenování
jednotlivých typů, nehledě na některé složité případy, které je třeba blíže charakterizovat a
%

zobrazit." (Kvaček, str. 31)

Nejvýhodnější dělení trichomů, pro účely kutikulární analýzy, jsou tyto typy:
Jednoduché - nevětvené, stejnoměrně zúžené.
Jednobuněčné vláknité až kuželovi té - nejběžnější typ, často v kombinaci s
dalšími. Mnohdy unikají pozornosti, neboť prorůstají jen abaxiální stranu
střední žilky, tvoří chomáčky v paždí sekundárních žilek, nemusí se vůbec
zachovat, neboť jejich stěny tvoří převážně celulosa a kutinová vrstva může být
jen nepatrná. Patří se i velmi dlouhé kudrnaté chlupy řady xerofytů, tvořící
plstnatý povlak. Jejich báze tkví obvykle vklíněna mezi pokožkovými
buňkami. Široce kuželovité chlupy mívají silicifikované stěny (Ulmaceae,
Moraceae).
Jednobuněčné kopist'ovité - tenkostěnné, obvykle žlaznaté, s tupým vrcholem,
často přiléhající к pokožce (např. u Nyssaceae, Alangiaceae).
Jednořadé (uniseriální) - složené ze dvou nebo více buněk za sebou. S bází
buď vklíněnou mezi pokožkové buňky, nebo nasedající na jednu či více buněk
pokožky shora. Ve fosilním stavu se přepážky trichomu nemusí vždy zachovat
a pak se jeví jako jednobuněčný.
Víceřadé (multiseriátní) - tvořené několika až mnoha řadami obvykle
protažených buněk.
Dvouramenné - z báze vybíhající ve dvě větve.
Jednobuněčné - Malphigiaceae - typ a Icacinaceae - typ, tj. zdánlivě
jednoduchý trichom přiléhající к pokožce, ale na obou koncích špičatý,
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přichycený uprostřed své délky, respektive ekcentricky zanechává nepatrnou
okrouhlou bázi vklíněnou mezi pokožkové buňky. Některé typy mají bázi
vícebuněčnou.
Dvoubuněčné - párovitě sblížené jednoduché jednobuněčné chlupy tvoří
přechod к trichomům svazčitým a vyskytují se často spolu s nimi (Fagaceae,
Schima). Jako dvouramenný se jeví i nejjednodušší chlup dendritického
trichomu ve stadiu, kdy od hlavního trichomu v ose se odvětvuje první
postranní větev.
Víceramenné, svazčité - z jednoho místa vybíhají ramena různými směry
(typické např. pro Malvales, Fagaceae, Hamamlidaceae aj.). Někdy jsou
ramena skloněna к jedné straně a jeví se ve tvaru vějíře. Jsou většinou
t
přisedlé, také ale na mnohobuněčné stopce. V případě, že ramen je stěsnáno
velké množství do masivního chomáčku, jde o typ echinoidní.
Víceramenné, hvězdicovité - navazuje na předchozí typ, ramena jsou však
v jedné rovině.Mohou být jednobuněčné, obvykle však každé rameno tvoří
samostatná buňka. Baze bývá vícebuněčná ve tvaru rozčleněného terčíku, nebo
hvězdicovitá, případně tvořená vícebuněčnou stopkou.
Štítkovité - tvoří přechod s předchozími typy, kdy ramena mají tendenci bočně vzájemně
srůstat. Takové štítkové trichomy mají okraj výběžkatý tvořený volnými konci
radiálních buněk. Jindy je štítek celokrajný nebo vlnitý. U spořádání buněk ve
štítku může být radiální, ale i nepravidelné. Zřídka bývá štítek jednobuněčný.
Zdánlivě jednobuněčný se často jeví ve fosilním stavu, kdy přepážky se
nezachovávají. Stopka štítků může být jednouchá, dvou či víceřadá.
Hlavičkovité (kapitátní) - obvykle se sekreční funkcí ( i víceřadé) s různě
tvarovanou jednobuněčnou i vícebuněčnou hlavičkou. Morfologicky sem patří
i žahavé chlupy, u nichž je hlavička součástí buňky obsahující žahavou látku.
Složité - kandelábrový, složený z několikaposchoďových svazčitě uspořádaných trichomů.
Rozvětvení ramen, dendritický, se stromkovitě uspořádaným systémem ramen,
různé kombinace výše popsaných typů do složitějších mnohobuněčných
trichomových útvarů.

^-Eopisu ^e udává:
-

rozmístění a charakter jednotlivých trichomů, případně jen bází.
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-

rozměry, pokud jsou spolehlivě pozorovatelné (délka, tloušťka trichomu, průměr
štítku, průměr tichomové báze a šířka hlavičky apod.).

-

typ nasedání (trichom vlkíněný mezi pokožkové buňky, nasedající na jednu či skupinu
normálních či modifikovaných buněk).

-

Případné zbytky či náznaky sekreční činnosti.

6.5.2.3 Hydatody
Tyto listové struktury slouží к přímému vyměšování kapiček vody, gutaci. Jejich funkci
opět ve fosilním stavu nemůžeme prokázat. Konečně i při studiu recentních rostlin nebývá
vždy jasno, které z útvarů na pokožce skutečně vodu vylučují. V kutikulární analýze se
nejčastěji setkáváme s tzv. průduchovými hydathodami (giant stomata), tj. s abnormálně
zvětšenými průduchy, aberantními často i uspořádáním vedlejších buněk, umístěnými obvykle
při ukončení sítě žilnatiny. Často lze pozorovat nápadné zvětšení některých průduchů, které
však ještě nemusí fungovat jako hydathody. (Komplikuje se tak např. vyjádření rozsahu
velikosti průduchů). Jindy jsou to trichomové hydathody, podobné tichomovým žlázkám,
často jsou kryty v pletivu listového kraje. Jsou někdy zaměňovány za místa se
zkorkovatěnými buňkami pro zranění listu nebo s okrouhlými korkovými bradavkami (corkwarts), u nichž se obvykle předpokládá funkce lenticel, tj. provětrávacích orgánů.

V popisu se uvádí:
-

typ a rozmístění orgánu, jeho rozměry a pravidelnost výskytu.

6.5.2.4 Idioblasty
Některé elementy stavby mesofylu se mohou výjimečně zachovat ve fosilním stavu, i
když jsou tvořeny jinými látkami než kutinem. Svými částmi mohou zasahovat i do
pletiva pokožky a pak se jejich přítomnost prozradí modifikovanými buňkami i na
kutikule. Jako samostatné buňky - idioblasty - se vyskytují především sklereidy,
sklerenchymatické buňky různého tvaru se zdřevnatělými i mineralizovanými stěnami.
Existují složité klasifikace podle tvaru, rozlišující především brachysklereidy
(isodiametrické útvary) a další. Ve fosilních listech se vyskytují hlavně u některých
jehličnanů. Jiné modifikované buňky zasahující do pokožky jsou tzv. lithocysty, jež
obsahují větší anorganické vyloučeniny (cystolithy) v podobě drůz, krystalů, sféritů apod.
Ve fosilním stavu bývá minerální obsah obvykle úplně rozpuštěn nebo silně zkorodován.
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Při studiu recentních rostlin poskytují organické produkty vyměšování se sporadicky
zachovávají pryskyřičné a siličné nádržky a pryskyřičné kanálky. Exkreční nádržky byly
zjištěny jako čočkovitá žlutohnědá tělíska (např. u fosilních vavřínovitých) nepravidelně
umístěná v uhelné hmotě mesofylu. Detaily organizace buněk, jež je obklopují, jsou
nezřetelné. V případě, že nádržka zasahuje i do pletiva pokožky, může být patrný její
obrys jako ztenčenina na kutikule, i když se její obsah nezachoval. Pryskyřičné kanálky
lze vypreparovat z jehlic konifer zase jen při optimálním stavu zachování. Orgány
obsahující kleje a sliz nemají možnost fosilizace, i když z hlediska systematické anatomie
jsou stejně významné.
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7. Systematická část diplomové práce
„Problematika odvození angiospermních rostlin od fylogenetický původnějších
skupin, které vycházejí z kladistických analýz, je velice intenzivně zkoumána, nicméně není
dosud uspokojivě vyřešena. V rámci krytosemenných rostlin byly, na základě určitých
morfologických aspektů a také molekulárně genetických dat, určeny nejpůvodnější komplexy
skupin angiosermních rostlin, ze kterých se postupně diverzifikují další odvozené skupiny.
Tento rostlinný komplex je charakteristický absencí jednoděložných a trikolpátních elementů
(eudikotylní typy) a všeobecně se rozděluje na dvě samostatné skupiny tzv. magnoliiidní
(„Magnoliids") a skupinu tzv. paleobylin („paleoherbs"). Magnolidní skupina obsahuje řády
Magnoliales, Laurales a Illicales. Skupina paleoherb obsahuje řády Aristolochiales,
Piperales, Nymphaeales

a Ceratophyllales a má velice blízké fylogenetické vztahy

к jednoděložným rostlinám. Jud et al. (1999) uvádí řadu různých kladogramů,
rekonstruujících fylogenetické vztahy mezi zmíněnými bazálními skupinami, skupinou
eudikotyl a monokotyl, a to na základě jednak morfologie a nebo molekulárně genetických
dat. Tabule č. 7 prezentuje syntetické kladogramy fylogenetických vztahů jednotlivých
skupin krytosemenných rostlin (Jud et al. 1999, str. 164 - 165, Teodoridis in Dostal et al
2004, str. 40- 42).
Systém, který je vyučovaný na středních školách, je v dnešní době již zastaralý. V příloze
tabule č. 8, 9, 10, 11,12 je podrobný systém, podle nového řazení rostlin.

Semenné rostliny
Semenné rostliny představují nejpočetnější, vývojově nej dokonalejší skupinu vyšších
rostlin. Sporofyt dominuje nad generací gametofytní. Není schopen samostatné existence a je
pouze součástí sporofytu. Má charakter byliny, polokeře, keře a stromu.
Na tyčinkách (mikrosporofylech) se vytvářejí prašná pouzdra (mikrosporangia) a v nich
Pylová zrna (mikrospory). Na plodolistech (megasporofylech) se vytvářejí vajíčka. Ta jsou
vyplněná nucelem (megasporangiem), v němž se vytváří samičí spora (megaspora). Dělením
megaspory vzniká zralý zárodečný vak.
V procesu opylení jsou pylová zrna přenesena z prašných pouzder u nahosemenných
rostlin přímo na vajíčku, u krytosemenných na bliznu pestíku. Pylové zrno líčí v pylovou
táČku, která proniká do vajíčka klovým otvorem (mikropyle). Samčí gamety jsou u
fylogenetický primitivních semenných rostlin aktivně pohyblivé spermatozoidy. U vývojově
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vyšších rostlin jsou samčí gamety nepohyblivé spermatické buňky, které dopravuje pylová
láčka do vajíčka.
Proces oplození je nezávislý na vodním prostředí. Tvoří se mnohobuněčná semena, což
má zásadní význam pro evoluci semenných rostlin. Na základě toho semenné rostliny
pronikly do ekologicky různorodých stanovišť a mohly překonávat nepříznivé ekologické
podmínky.
Semenné rostliny jsou děleny do dvou vývojových stupňů - nahosemenné a
krytosemenné.

7.1 Nahosemenné rostliny -

GYMNOSPERMAE

Nahosemenné rostliny tvoří vývojový přechod mezi kapraďorosty a rostlinami
*

krytosemennými. Významným evolučním krokem je tvorba semen. Tím se stávají
nahosemenné rostliny nezávislé na vodním prostředí a začínají pronikat na nová stanoviště.
Nahosemenné rostliny převažovaly na naší Zemi od konce permu až spodní křídy.
Společné znaky nahosemenných rostlin jsou:
- Nedokonale chráněná vajíčka, která vyrůstají volně na plodolistech
-Vajíčka dozrávající v semena (u některých druhů jsou semena podobná peckovici, nažce
nebo bobuli krytosemenných rostlin).
-Absence květních obalů i blizny, k opylení dochází přenosem pylového zrna větrem přímo na
polinační kapku na klovém otvoru vajíčka v době jeho zralosti.
- Samčí a samičí výtrusné listy (mikorsporofyly a megasporofyly) tvoří oddělené samčí a
samičí šišticové soubory. Samičí soubory při dozrávání často dřevnatějí.
- Dřevní část cévních svazků tvoří zpravidla jen tracheiny.
- Listy jsou šupinaté nebo tvoří jehlice, které většinou neopadávají každoročně. Tvoří je
vícevrstevná epidermis s hypodermis s voskovou kutikulou, většinou se siličnými kanálky a
Průduchy pod úrovní okolních pletiv.

Z výtrusných rostlin dospěly nejdále ve vývoji dřevní části, která druhotně tloustla, rostliny
Prvosemenné (Progymnospermophyta).

Na Zemi žily od středního devonu až do karbonu.

Přestože se rozmnožovaly výtrusy, představují zřejmě předchůdce semenných rostlin.
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K nahosemenným rostlinám řadíme pět oddělení:

Lyginodendrophyta - vymřelé semenné rostliny vzhledu stromovitých kapradin.
Lyginodendrové rostliny zřejmě představují počátek vývojové větve krytosemenných rostlin.
Jsou spojovacím článkem fylogenetický primitivních eusporangiálních kapradin a semenných
rostlin. Svrchní devon - svrchní křída.

7.1.1 cykasy - Cycadophyta
Kordaity - Cordaitophyta - vymřelé prvohorní rostliny
7.1.2 jinany - Ginkgophyta
7.1.3 liánovce - Gnetophyta
\

7.1.4 jehličnany - Pinophyta

7.1.1 cykasy - Cycadophyta
Dřeviny makrofylní linie s nízkým, většinou nevětveným kmenem, s mohutně vyvinutou
kůrou a dření. V druhotném dřevu jsou cévice (monoxylický typ dřeva). Listy jsou velké,
řapíkaté, celistvé nebo jednoduše zpeřené, v mládí spirálně stočené a často nahloučené na
vrcholu kmene. Tvoří oddělené samčí a samičí šištice. Megasporofyly jsou většinou ploché,
spirálně uspořádané, a nesou několik vajíček. Mikrosporangia tvoří shluky na výtrusných
listech. Cykasy jsou odvozovány od kapraďosemenných rostlin. Původnější je třída
Cycadopsida (ojediněle byly rozeznány ve svrchním karbonu), od kterých se v triasu oddělila
specializovanější větev benetitů (třída Cycadeoideopsida). Hlavní rozvoj měly cykasy
v období triasu až spodní křídy. Od svrchní křídy ustupují. Recentní zástupci rostou v tropech,
u

nás jako pokojové rostliny.

Zástupci - dvě žijící třídy, vysoce rozmanité, mající velký význam pro diagnostiku.
-

Cycadatae - cykasy - Cycas revoluta - u nás ve sklenících (původ Japonsko)
- Zamia - Jižní Amerika

ŽQEisJcutikulv (tab. 13. obr.1.2.3.4. tab. 14. obr. 1.2):
Kutikuly silné, pár svěracích buněk je ponořený, dobře patrné stomatální lišty lamely.
Charakteristické anomocytní průduchy, zvlněné antikliny vrásčitých isodiametrických nebo
Prodloužených epidermálních buněk.
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7.1.2 jinany - Ginkgophyta
Svrchní karbon - recent
Mohutné, druhotně tloustnoucí a bohatě větvené stromy. Dřevo pyknoxylického typu.
Listy mají vějířovitou žilnatinu, jsou tuhé, jednoduché, úzké, dlanitodílné nebo dřípené,
původně přisedlé, později řapíkaté. Vyrůstají po skupinách v brachyblastech spolu
s jednopohlavními květy. Opadávají jednotlivě nebo s celými brachyblasty. Mikro- a
megasporofyly jsou oddělené, až dvoudomé. Mikrospory nemají vaky. Archegonia jsou
vyvinutá a oplozování se děje polyciliátními spermatozoidy. Semeno má zdužnatělý
integument = semenná peckovice. Vyvinuly se s pinofyty ze společného základu kordiatů a
kapraďosemenných rostlin. S jistotou je známe od permu. Největšího rozvoje dosáhly
v mesozoiku (svrchní perm - spodní křída). Mají uhlotvorný význam (jurská uhlí).
г
Recentní je pouze jeden druh jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.), původem z Číny, u
nás se pěstuje v parcích.
_Popis kutikuly (tab. 13. obr. 5.6):
Typické listy s vějířovitou žilnatinou. Adaxiální kutikula hladká až slabě zrnitá. Buňky
nad žilkami sestaveny podélně, úzce protažené, s antiklinami rovnými až slabě zvlněnými,
mezi žilkami tvoří typickou mozaiku skupin zájmeny rovnoběžných, jen mírně protažených
až izodiametrických buněk, antikliny drobně vlnité s naznačenými ztlustlinami. Průduchy
chybí.
Abaxiální kutikula jemně vráskovaná, výrazněji nad žilkami. Buňky s rovnými
antiklinami, nad žilkami protažené. Průduchy neuspořádané, jen mezi žilkami, ponořené,
obklopené vedlejšími buňkami s papilami. Jejich strana к průduchu je silně kutinizovaná a
tvoří typické hvězdicovité orámování průduchové krypty.

7.1.3 liánovce - Gnetophyta
Dřeviny velmi rozmanitého vzrůstu, eustélické stavby, v dřevě vedle tracheid ještě
atypické tracheje. Listy mají různý tvar, jsou vstřícné, zřejmě megafylního původu. Rostliny
jedno - nebo dvoudomé. Mirosporofyly s šupinkovitými listeny skládají šištice různé
velikosti i tvaru. Vajíčka mají dva obaly, jež jsou většinou považovány za integumenty, z nich
vnitřní je protažený v mikropylární trubku (tubulus) vylučující polinační kapku. Archegonia
Se

vytvářejí nebo zanikla. Embryo klíčí dvěma dělohami.
Gametofytní fáze u Gnetophyta je ještě více potlačená než u Cycadophyta a Pinophyta.

^ t h a l i o v é buňky jsou redukované až na jedinou, popř. docela scházejí. Většinou již
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nevzniká ani buňka nástěnná a také stěny mezi buňkami jsou potlačené. Nevyvíjejí se
spermatozoidy, ale dvě neobrvené spermatické buňky, jež se obě účastní oplození, čímž
dochází к náznaku obdoby oplození dvojitého. U některých zástupců se u Gnetophyta
nevytvářejí archegonia, ale pouze pohlavní buňky samičí, z kterých několik nebo alespoň
jednaje oplozena a přes zygotu dává vznik embryu.
Je to skupina krajně nejasného fylogenetického původu a tím i postavení. Snad pochází
svými předky z nějakých typů stojících blíže nebo i v základech Lyginodednrophyat. Tím by
bylo možno vidět jejich prapůvod jako společný (nebo velmi blízký) s Magnoliophyta..
Svědčil by pro to rozhodně původně oboupohlavný strobilus, jehož pozůstatky jsou u
Gnetophyta nepopiratelné.
Fosilní nálezy průkaznější hodnoty jsou známé až ze svrchní křídy a častěji z třetihor.

Tři dnešní izolované rody Gnetum, Epehdra, Welwitschia jsou různého habitu - dřeviny,
liány, keříky.
Liánovec - Gnetum gnemon L.
Chvojník dvouklasý - Ephedra distachya L.
Welwitschia - Welwitschia mirabilis L.

7.1.4 Jehličnanovité - Pinophyta
Svrchní karbon - recent
Dřeviny s kmenem bohatě větveným a vysokým, anebo naopak někdy až poléhavého
keřového vzrůstu, eustélické stavby, druhotně tloustnoucí, dřevo bez tracheí. Listy většinou
malé, četné, spirálně, řidčeji vstřícně nebo až přeslenitě postavené, sfenopsidního typu, často
vyrůstající na brachyblastech. Mikro- nebo megasporofyly tvoří oddělené, až dvoudomé
soubory. Vajíčka mají jednoduchý integument a vyvíjejí se v nich archegonia. Oplození se
uskutečňuje spermatozoidy nebo mnohem častěji aciliátními spermatickými buňkami.
Gametofytní fáze je u Pinophyta obdobně redukována a skrytá jako u Cycadophyta a její
v

ývoj, až na některé nevelké rozdíly, je podobný.
Prapředky Pinophyta lze hledat v blízkosti předků Cordaitophyta - nej starší zástupci

Ce
ne

lého oddělení se objevují na konci karbonu a přibývá jich v permu, zvláště v jeho

jmladším období. Vývoj trvá zvláště během mezozoika, a to až do střední křídy, v jejíchž

Pozdních obdobích se zastavuje. Přesto se do kenozoika zachovávají v řadě typů, což se
v menší míře týká i doby recentní.
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Jsou důležitou uhlotvornou složkou permských, jurských, křídových i třetihorních
uhelných pánví.

Třída - Jehličnany - Pinovsida

Jehličnany stromového, většinou vysokého, řidčeji až zakrslého a keřového vzrůstu,
s druhotným tloustnutím, bohatě větvené. Listy přisedlé nebo kratičce řapíkaté, nejčastěji
jehlicovité, řidčeji eliptičné, většinou s jednou žilkou, řidčeji se souběžnou žilnatinou.
Postavení listů je spirální až vstřícné a megasporofyly jsou v oddělených souborech (až
dvoudomé), strobilačně uspořádané. Mikrostrobily na bázi s několika sterilními šupinami a
s různým počtem mikrosporofylů. Mikrosporofyly jsou dorziventrální, nesou na spodní straně
20-2 mikrosporangia produkující mikrospory opatřené dvěma vzdušnými vaky nebo vakem
jediným, či jsou zcela bez vaků, anemogamie. Samičí orgány většinou v šišticích
s redukovanými úžlabními megastrobily. Je to soubor podpůrných šupin, v jejichž úžlabí sedí
šupiny semenné, někdy semenná šupina srůstá s podpůrnou. Ve vajíčku se vytvářejí
archegonia, vajíčka mají pylovou komoru, v níž klíčí pylová zrna zachycená na polinační
kapce, jejímž vysycháním jsou později vtažena do pylové komory. Embryo s několika nebo
jen se dvěma dělohami.
Původ Pinopsida lze hledat v blízkosti základů cordaitophyt. Jejich první zástupci se
objevují koncem karbonu a ve spodním permu. Během permu se rozvíjejí v početnou a
rozmanitou skupinu, která pokračuje ve vývoji zvláště ve spodním triasu, ale trvá po téměř
celé mezozoikum. Na začátku svrchní křídy ustupují, ale v poměrně bohatém zastoupení se
zachovávají přes kenozoikum až do recentu, ve kterém hrají v mnohých a rozsáhlých územích
ve vegetaci významnou roli.

Kad: borovicotvaré (Pinales)

Šéleď; borovicovité (Pinaceae)
Stromy různě větvené, vysokého nebo naopak až nízkého, skoro keřového vzrůstu.
V

dřevě a v kůře jsou většinou pryskyřičné kanálky. Časné jsou nápadné brachyblasty. Jisty

Jehlicovité, někdy i značné délky s jednou žilkou,k níž jsou často přidruženy pryskyřičné
kanálky. Listy jsou většinou vytrvávající (6-14 let), zřídka opadavé. Rostliny vesměs
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jednodomé. Mikrosporofyly naspodu se 2 mikrosporangii jsou šroubovitě uspořádány do
malých šištic. Mikrospory mají většinou dva vzdušné vaky. Megastrobily jsou tvořeny
velkým počtem podpůrných a semenných šupin, mají dvě vajíčka. Šištice jsou za zralosti
semen obvykle střední velikosti až značně velké a dřevnaté. Semena jsou ponejvíce opatřena
křídlem, embryo má větší počet děloh.
Vývojově se jeví poněkud odvozenější skupinou pocházející ze základů Pinopsid. Fosilní
zástupci se objevují v juře (snad i ve svrchním tiasu?), do starších třetihor. Řada zástupců
přežívá až do konce třetihor a nakonec i do recentní doby.
Rozšířené jsou po celé severní polokouli, hlavně v mírném pásu, z něhož zasahují i do
studeného anebo do subtropů, ojediněle (hlavně v horách) do tropů, čeleď Pinaceae je dále
rozdělena do pěti rodů:
»

Zástupci rodu Pinus:
Borovice lesní (Pinus sylvestis L.), dřevina skal, písčin (bory), doubrav a
okrajů rašelinišť. Od 18. století běžně vysazovanou dřevinou.
Borovice horská (Pinus mugo L.J, kosodřevina, tvoří klečovitý stupeň ve
vyšších horách ČR a ve vysokých Karpatech na Slovensku, vyskytuje se i na horských
rašeliništích ve stupni smrčin, bývá vysazována v parcích.
Borovice černá (Pinus nigra ARNOLD) původní v jižní polovině Evropy, u nás
pěstována v teplejších územích.
Borovice banksovka (Pinus banksiana L.) původem ze Severní Ameriky, od
19. stol. vysazovaná u nás.
Borovice vejmutovka (Pinus strobus L.) pochází ze Severní Ameriky,
°dl8.stol.vysazovaná v parcích a později též v lesích.
Borovice limba (Pinus cembra L.) v Tatrách ve stupni kleče, jinak hlavně ve
východní Evropě a na Sibiři.

Borovice pinie (Pinus pinea L.j, pobřeží Středozemního moře od Španělska po
Libanon.

Modřín opadavý (Larix decidua MILLER), strom s nápadnými
brachyblasty,krátké jehlice nejvýše do 3 cm dlouhé, měkké, opadavé, ve svazečcích na
brachyblastech i na větévkách, drobné, nerozpadavé šištice dozrávají prvním rokem.
Podpůrné šupiny delší než semenné. U nás vzácně v Jeseníkách, ve větším rozsahu
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v Karpatech jako původní, jinak teprve od 16. stol. Ojediněle a do 18. stol. běžněji
pěstovaná
Modřín sibiřský (Larix sibirica CARR. ), liší se od předešlého duho hlavně
delším jehlicemi (až 5 cm) a podpůrnými šupinami kratšími než semenné. Původní
v taj ze z východní Evropy

Popis kutikuly (tab. 14. obr. 3 a 4):
Listy jehlicovité ve svazečcích. Po obou stranách adaxiální kutikuly monocyklické
průduchy podélně orientované a sestavené do víceméně samostatných řad, netvoří ohraničené
pásy. Vedlejší buňky papilovitě vyklenutými. Normální buňky silně protažené, antikliny
drobně vlnité.
»

Adaxiální strana bez průduchů, normální buňky stejné jako na adaxiální straně. Dva
pryskyřičné kanálky, cévní svazek jednoduchý.
Picea - smrk, brachyblasty téměř scházejí, jehlice skoro přisedlé, šištice převislá,
nerozpadavá, zrající prvním rokem, podpůrná šupina nezřetelná.
Smrk obecný (Picea abies L. ) - borka šedohnědá, jehlice 4hranné, šištice až
16 cm dlouhá, se semennými šupinami široce okrouhlými. Původní u nás hlavně
v pohraničních horách. Na přelomu 18. až 19. století byly postupně stále více
vytvářeny její monokultury, hlavně na místě vykácených bučin.
Smrk sibiřský (Picea obovata L.) - původní ve východní Evropě a na Sibiři
jako součást tajgy.
Smrk pichlavý (Picea pungens ENGELM.j, ze severní Ameriky (Skalnaté hory),
od 19. století vysazována v parcích a v zahradách v odrůdě s bíle ojíněnými jehlicemi
(„stříbrný smrk").
Smrk srbský (Picea omorica PURKYNĚ ), původní v Srbsku a v Bosně jako
terciérní relikt.

goBLs kutikuly (tab. 15. obr. 1 a 2):
Jehlice čtyřhranné, více či méně špičaté, na hranách hladké. Adaxiálně s 2 pásy průduchů
Po 3-4 řadách. Abaxiálně s 2 řadami. Průduchy amficyklické, podélně orientované
s

bterálními a polárními úzkými vedlejšími buňkami, obvykle ve dvou kompletních kruzích.

Antikliny normálních protažených buněk drobně zvlněné až oboustranně hřebenovitě ztlustlé.
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Douglaska tisolistá (Pseudotsuga douglasii FRANCO j, původem z pacifické
částí Sev. Ameriky. Vysoký strom, bez brachyblastů, jehlice krátce řapíkaté, odstálé, na rubu
s dvěma bílými pruhy, šištice převislá, vejčitá, nerozpadavá, s podpůrnými šupinami mnohem
delšími než šupiny semenné, pylová zrna bez vaků.
Tsuga kanadská (jedlovec kanadský) (Tsuga canadensis C A R R j , statný strom,
bez brachyblastů, jehlice krátké, zřetelně řapíkaté, skoro 2řádé, na rubu s 2 bílými
proužky, šištice malé, vejčitá, převislá a nerozpadavá, podpůrná šupina velmi krátká,
pylová zrna se 2 vaky. Původní a atlantské části Sev. Ameriky, od 18. stol. hojně
vysazovaná v parcích.

Popis kutikuly:

t
Jehlice dorsivnetrálně zploštělé, na hranách hladké, krátce řapíkaté. Adaxiální kutikula

bez průduchů, abaxiální kutikula se dvěma pásy průduchů. Průduchy nedokonale
amficyklické se dvěma laterálními a dvěma prodlouženými polárními buňkami. Normální
buňky dlouze protažení, na konci často kosé.

Abies - jedle, brachyblasty téměř vždy scházejí, jehlice přisedlé,к šištice zrají
prvním rokem, jsou přímé a rozpadavé.
Jedle bělokorá (Abies alba Miller), kůra i borka je hladká, světle šedá, jehlice
ploché, šištice až 20 cm dlouhé, semenné šupiny široké, okrouhlé, poněkud kratší než šupiny
podpůrné. Bučiny, podmáčené a klimaxové smrčiny.
Jedle sibiřská (Abies sibrica MILLER), tajga Sibiř.
Jedle stejnobarvá (ojíněná) (Abies concolor L.), Severní Amerika.

:

Popis kutikulv (tab. 15. obr. 5.6)

Abaxiální kutikula - průduchy amficyklické, podélně orientované, těsně směstnané
s laterálními krátkými vedlejšími buňkami. Normální buňky velmi protažené, široké,
s

rovnými antiklinami.

Adaxiální kutikula - bez průduchů, buňky s rovnými antiklinami.

Cedrus - cedr, trvanlivé, vonné dřevo, Středomoří.
Cedr libanonský (Cedrus libani CARR.j, mohutný strom s rozložitou korunou,
v

ytrvávající jehlice na větévkách i brachyblastech, šištice vzpřímené, zrající až třetím rokem a
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rozpadající se až po opadnutí na zemi. Původní od pohoří Taurus po Libanon, dnes již jen
v malých zbytcích.
Cedr atlantský (Cedrus atlantica L.), strom poněkud podobný předešlému
druhu, vysoká pohoří Alžírska a Maroka, u nás pěstovaný ojediněle.

Popis kutikuly (tab. 16. obr. 1.2):
Terčovitě rozšířený řapík a vykrojený vrchol jsou nápadné morfologické znaky jedlových
jehlic, ale vyskytují se méně výrazně i v rodě Pseudotsuga, některé jedle zase mají jehlice
nevykrojené. Znaky stavby pokožky typické pro jedle jsou podélně orientované dokonale
amficyklické průduchy s krátkými polárními vedlejšími buňkami, široké průduchové pásy
s tendencí splývat u vrcholu. Antikliny mohou být buď drobně zvlněné nebo rovné.
X

Čeleď: cypřišovité - Cupressaceae
Dřeviny vesměs bohatě větvené, s pryskyřičnými kanálky většinou jen v primární kůře
(jinak obvykle scházejí). Listy jehlicovité (vzácně po dvou srostlé), často jen šupinovité a
mnohdy střechovitě se kryjící, většinou vytrvávající. Mikrosporofyly krátké, na konci
rozšířené, na spodní straně s 9-2 volnými mikrosporangii, v malém počtu skládaj ící drobné
mikrostrobily. Mikrospory postrádají vzdušné vaky a nemají již prothaliové buňky.
Megastrobily jsou tvořeny nevelkým, až jen velmi malým počtem podpůrných šupin a šupin
semenných, z nichž jedny nebo druhé mohou být zakrnělé nebo scházejí vůbec. Postaven je
spirální, častěji křižmostojné. Semenné šupiny (nebo srůstem zdánlivě podpůrné) nesou 12 1 vajíčko. 3ištice za zralosti dřevnatí, kožovatí nebo dužnatí. Semena bez křídel nebo
s křídlovitým okrajem. Embryo má více děloh nebo jen dvě dělohy.
Vývojový základ mají společný s předešlým řádem (s nímž se vyvíjely zřejmě souběžně)
u

prvotních typů Pinopsida. Nejstarší nálezy zástupců Cupressales pocházejí ze spodního

triasu, v juře jsou až velmi časté, rovněž tak v křídě, v jejímž závěru ustupují. V řadě zástupců
Se

však nadále vyskytují v třetihorách, a dokonce i v recentní době.

V recentní době žije 20 rodů a 125 druhů na severní polokouli.
Aktéři zástupci:
Cypřiš vždyzelený (Cupressus sempervirens L), přední Asie a Středomoří.
Zerav západní (Thuja occidantalis L.j, vysazován v parcích a alejích.
Cypřišek (Chamaecyparis L.)
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Jalovec obecný (Juniperus communis L.)
Jalovec chvojka královská (Juniperus Sabina L.)

Popis kutikuly (tab.14.obr. 5,6. tab.l6.obr.l.2.tab. 17.obr.5.6):
Listy šupinovité, křižmostojně orientované, vedlejší i normální buňky v různém rozsahu
papilózní, tvoří valy (Florinův prstenec), amfi- až monocyklické průduchy.

Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae)
Stromy až obrovského vzrůstu. Listy šupinovité, střechovitě se kryjící nebo krátce
jehlicovité, jedno žilné. Mikrosporofyly s 9 - 2 mikrosporangii. Megastrobilus je tvořen
větším počtem semenných šupin (s 9 - 2 vajíčky), často srostlých s podpůrnými šupinami a
spirálně postavených. Zralé šištice nevelké, dřevnaté nebo kožovité. Fosilní známe ze
spodního triasu, nej hojnější jsou však koncem triasu, což tvá až do středního období svrchní
křídy. Později ustupují a jen svými zbytky zasahují do recentu.
Rozšířené v Číně, Japonsku na jihu Severní Ameriky, v Mexiku a na jižní polokouli
v Tasmánii. Jedna čeleď s devíti rody a 16 druhy.

Sekvoje vždyzelená (Sequoia sempervirens ENDL.j, strom až 110 m vysoký,
s jehlicemi podlouhlými, plochými, krátkými, dvouřadými a neopadavými. Šištice 3 cm
velká. Původní v Kalifornii, u nás pěstovaná ojediněle.
Sekvojovec obrovský (Sequoiodendron giganteum BUCHHOLZ ), původem také
z

Kalifornie („mamutí stromy").
Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum L.), mohutný strom s dýchacími

kořeny (pneumatofory). Domovem pobřeží Golfského zálivu (Florida až Mexiko).
Metasekvoje čínská (Metasequoia glypostroboides HU ET CHENG), zprvu
z

námá jen jako fosilní z terciéru, teprve v roce 1946 nalezena žijící ve střední Číně (Sečuan a

Hubei).

£SEÍs_kutikulv (tab. 16. obr.3.4.5.6. tab. 17-obr. 1.2.3.4):
Jehlicovité listy s velmi jemnou kutikulou. Adaxiálně průduchy buď chybí úplně nebojsou
jen roztroušené, případně ve dvou často neúplných řadách, orientované příčně či šikmo,
formální buňky kvadratické, isometrické až protažené.antikliny rovné až slabě prohnuté.
Abaxiálně s dvěma pásy nepravidelných řad příčně orientovaných průduchů. Průduchy
amficyklické. S dobře patrnou štěrbinou průduchu.
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Čeleď: tisoví té (Taxaceae)
Stromy bohatě větvené, poměrně nižšího, často i jen keřového vzrůstu. V dřevě a v listech
chybějí pryskyřičné kanálky. Listy jsou jehlicovité, jednožilné, vytrvávající. Zpravidla jsou
dvoudomé. Mikrosporofyly štítkovité nebo šupinovité, s 8 -2 mikrosporangii, skládají malé
kulovité mikrostrobily. Megastrobilus je redukovaný na několik střídavých nebo
křižmostojných podpůrných listenů jakoby podpírajících jediné vajíčko (nebojsou vajíčka
dvě). Za zralosti je semeno obklopeno dužnatým valem (epimatiem), nápadně zbarveným,
vzniklým z prstencovitého valu, jenž přiléhá těsně pod vajíčkem, embryo klíčí dvěma
dělohami.
Vývojové odštěpení od ostatních řádů Pinopsida se uskutečnilo zřejmě velmi záhy, avšak
přesto jsou určité vztahy od Taxales к řádu Podocarpales. Fosilní jsou známe snad již z jury
(starší nálezy jsou ještě spornější), spolehlivěji až ze spodní křídy, poměrně bohatě jsou
zastoupeny i v terciéru a ochuzené sají až do recentu. V dnešní době se tato malá čeleď dále
dělí do čtyř rodů a 20 druhů rozšířených na severní polokouli od Mexika po Novou Kaledonii.

Tis červený (Taxus baccata LJ, strom nižšího někdy jen keřovitého vzrůstu,
dvoudomý, jehlice čárkovité, ploché, epinatium červené. Celý strom jedovatý (výjimka
červený míšek kolem semene), alkaloid taxin.

Popis kutikuly (tab. 15. obr.3.4. tab. 18. obr. 1.2.3.4):
Adaxiální kutikula hladká. Buňky v řadách převážně kvadragulární, isometrické až
Protažené, antikliny rovné až slabě prohnuté. Průduchy chybí.
Abaxiální kutikula slabě papilózní na průduchových pásech, jinde hladká. Dva
Průduchové pásy obsahují až po 9 řadách podélně orientovaných amficyklických průduchů.

íeled' •• blahočetovité (Araucariaceae)
Stromy přeslenitě větvené, s pryskyřičnými kanálky pouze v kůře. Listy jsou ploché a
Vl

'cežilné nebo jehlicovité a jednožilné, vytrvávající. Rostliny převážně dvoudomé.

Mikrosporaofyly šupinovité, s věším počtem mikrosporangii, sestaveny jsou ve velkém počtu
(asi 1 tisíc) v mikrostobilus. V pylovou láčku klíčí i mikrospory zachycené v šupinách nebo
listech, odkud dlouhá láčka prorůstá až do vajíčka. Megastrobily jsou na krátkých větévkách,
J s ou veliké, kulovité, složené ze šupin vzniklých srůstem šupin semenných a podpůrných,
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z nichž první zakrněly nebo zcela zanikly. Takto vzniklá šupina nese jediné vajíčko. Zralé
šištice jsou rozpadavé, semena nemají křídlo a embryo klíčí 2 dělohami.
Vývojové základy řádu nutno hledat u společných předků s lebachiales. Nejstarší nálezy
pocházejí z permu, hojnější jsou zastřené až v juře a v křídě, později ustupují a ve zbytcích se
dožívají současnosti. V recentu dva rody a 32 druhů v tropickém až subtropickém pásmu,
nevyskytují se v Africe.

Blahočet ztepilý (Araucaria excelsa K.KOCH), Austrálie, Nový Zéland, u nás
pokojová rostlina „pokojová jedle".

7.2 Krytosemenné rostliny - ANGIOSPERMAE

Krytosemenné rostliny jsou dřeviny (stromy až polokeře), ve značné míře i byliny,
většinou zelené (autotrofní), některé druhotně nezelené (saprofytní nebo parazitní), pozemní,
epifytní nebo vodní (sladkovodní, vzácně i mořské). Stonky jsou většinou eustélické nebo
řidčeji ataktostélické stavby, druhotně tloustnoucí nebo bez druhotného tloustnutí. Listy mají
jednoduché nebo složené, velmi rozmanité co do tvaru i velikosti, vytrvávající nebo opadavé.
Zánikem nebo velkou redukcí listů zřídka bývají až bezlisté.
Vývojový původ Magnoliophyta zůstává jednou z velkých záhad v evoluci rostlinstva.
Není a nebyla snad jediná skupina rostlin, z níž by nebyly činěny pokusy je odvozovat.
Dnes jsou rozšířené po celém povrchu Země, s výjimkou končin bez vegetace. Zahrnují
asi 250 tis. Druhé členěních přibližně do 12 tis. rodů, 420 čeledí, a 95 řádů. Svým
zastoupením tvoří rozhodující část rostlinné složky ekosystému souše celého kenozoika, jakož
1

7

současnosti.

-2.1 Dvouděložné rostliny - Magnoliopsida

Dvouděložné rostliny jsou dřeviny až byliny převážně s eustelé (cévní svazky v kruhu),
s

druhotným tloustnutím, hlavním kořen většinou nezaniká (allorhizie). Přídatné pupeny jsou

Su

kcesorní (nadřazené). Listy velmi rozmanitého tvaru, většinou se zpeřenou nebo dlanitou

l a t i n o u , s vyvinutými palisty nebo bez palistů, listová pochva většinou chybí. Květy bývají
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5četné, periant obvykle rozlišen v kalich a korunu. Pylová zrna primitivního, ale i velmi
odvozeného typu. Embryo zpravidla se dvěma dělohami,vzácně zakrněním nebo splynutím
obou je jednoděložné.

Vývojově jsou zřejmě starší a původnější třídou Magnoliophyta. Sdružují jejich nej větší
část, asi 230 000 druhů z 12 000 rodů řazených do 400 čeledí a 75 řádů. Lze mezi nimi
rozlišit šest podtříd.

I. Řád šácholanotvaré (Magnoliales)
Neopadavé nebo opadavé dřeviny, někdy liány, s jednouchými listy. Květy jsou
oboupohlavné, květní obaly nerozlíšené nebo rozlišené na kalich a korunu. Tyčinek a
«

jednoplodolistových pestíků je velký počet. Květní orgány vyrůstají na protáhlém květním
lůžku ve šroubovici. Plody jsou měchýřky nebo nažky.
•Čeleď: šácholanovité (Maenoliaceae)
Dřeviny (stromy nebo keře), květy jsou jednotlivé a velké. Rozšíření v tropických,
subtropických a teplých temperátních oblastech jižní a východní Asie, Severní a Střední
Ameriky.
Šácholan Soulangeův (Magnolia soulangeana S.BOD.) měchýřky uspořádané
v souplodí (šách). Květy téměř přes 10 cm dlouhé. Nejčastěji u nás pěstovaná Magnalia je
míšencem druhů M. denudata a M. liliiflora.
Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera L.) značně vysoký strom s listy
v

předu 41aločnými, na bázi srdčitými, květy jednotlivé. Původní na jihovýchodě Severní

Ameriky, od 17 stol. často vysazován v parcích.

£0BÍs kutikuly (tab. 18. obr. 5.6):
Listy šácholanů nejsou morfologicky bezpečně odlišitelné od řady konvergentních tvarů
jiných krytosemenných. Průduchy jsou paracytní se svěracími buňkami slabě vystupujícími
na

d úroveň okolí, v mesofylu sekreční nádržky, trichomy jednoduché, jednořadé. Adaxiální

kutikula středně tlustá, hladká bez průduchů. Normální buňky polygtonální až laločnaté se
sil
p

ně hrubě zvlněnými antiklinami. Adaxiální kutikula tenká, hladká. Průduchy paracytní.

áry svěracích buněk oválné. Trichomové baze se silně kutinizovanou krátce válcovitou

ba

zální buňkou.
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II. Rád: vavřínotvaré (Laurales)
Převážně tropické a subtropické dřeviny, někdy liány. Některé obsahují v pletivech
alkaloidy a terpeny.

Čeleď: vavřínovité (Lauraceae)
Stromy nebo keře, vzácně byliny, někdy parazité. Květy oboupohlavné, plodem je
peckovice. Vyskytují se v oblasti tropů až subtropů (okolí Středozemního moře, Brazílie, JV
Asie). Některé druhy obsahují v pletivech silice, využívají se jako koření а к výrobě léčiv.
T
Vavřín ušlechtilý (Laurus nobilis L.). Strom ve všech částech bohatě prostoupený
silicemi, vždyzelené listy kožovité, květy obou- i jednopohlavné. Sušené listy poskytují
koření „bobkový list".
Skořicovník kafrovník (Cinnamomum camphora L.) statný strom s kožovitými a
dlouze řapíkatými vejčitými a celokrajnými listy. Původní v Číně a již. Japonsku. Ze dřeva se
vyluhováním získává kafr.
Skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum L.) nízký strom keřovitého vzrůstu,
původem z hor Cejlónu. Z kůry mladých větví se poskytuje skořice.

Popis kutikulv:
Charakteristika listů je dána paracytními průduchy s ponořenými svěracími buňkami,
mesofylními sekrečními žlázkami a jednoduchými jednobuněčnými průduchy. Adaxiální
kutikula tlustá, hladká, bez průduchů. Abaxiální kutikula středně tlustá, hladká.

Hi. Řád: vilínotvaré

(Hamamelidales)

Dřeviny, vzácně byliny. Jednoduché listy jsou s palisty. Květy jsou zčásti ještě
oboupohlavné, často v hustých květenstvích, mnohdy jehnědovitých. V semeníku se většinou
v

yvíjí jen jedno semeno, plodem je nažka nebo oříšek. Jde o vývojově starou skupinu,, která

zře

Jmě vznikla v podmínkách klimaticky chladnějších.

Šélgdj vilínovité

(Hamamelidaceae)

Většinou dřeviny, rozšířené v subtropech a teplejších oblastech mírného pásu. U nás se
Pěstují některé druhy rodu vilín (Hamamelis).
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Vilín virginský (Hamamelis virginiina L. ) keř (u nás nízký) s vejčitě podlouhlými
listy.Domovem v Severní Americe, sázená místy v zahradách a v parcích.

Popis kutikuly (tab. 19. obr. 3.4):
Žlaznaté ukončení okrajových vroubků, paracytní průduchy a jednoduché jednobuněčné
trichomy, převážně v paždí sekundárních žilek na rubu listu.

Čeleď: platanovité (Platanaceae)
Stromy, květy jsou jednopohlavné, malé, anemogamní, plodem je nažka sestavená
v souplodí. Rozšířené v Eurasii. U nás se pěstuje platan javorolistý (Platanus x

acerifolia),

který vznikl křížením dvou následujících druhů platan východní (Platanus orientalis L.) a
platan západní (Platanus occidentalis L.).

Popis kutikulv:
Charakteristické laterocytní průduchy s velmi úzkými vedlejšími buňkami a
kandelábrovými trichomy. Bázi trichomů tvoří skupina mírně modifikovaných buněk
s naznačeným kruhovým obrysem, tvořeným shora nasedající buňkou vlastního trichomu.
Adaxiální kutikula středně tlustá, bez průduchů. Buňky polygonálni až laločnaté s antiklinami
zpravidla silně klikatými. Roztroušené baze chlupů tvořené skupinou drobnějších buněk
s rovnými antiklinami. Adaxiální kutikula středně tlustá, často koncentricky kolem průduchů
a podél antiklin jemně rýhovaná. Normální buňky polygonálni s antiklinami jemně
zvlněnými. Svěrací buňky s výraznými ztlustlinami v pólech s široce oválným dvůrkem a
dvojitými širokými lištami.

IV. Řád: bukotvaré (Fagales)
Většinou dřeviny s jednoduchými listy a jednopohlavními větroprašnými květy
v

drobných vrcholičnatých květenstvích. Samičí květy mají šupinovité okvětí a spodní

semeník tří- nebo šestipolodolistový. Plodem je jednosemenná nažka. Zastoupeny j sou
jedinou čeledí bukovité (Fagaceae), zástupci jsou rozšíření po obou polokoulích, především
v

mírných a subtropických pásech.
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Čeleď: bukoví té (Fasaceae)
Jednodomé dřeviny s jednoduchými listy a opadavými palisty. Květy jsou jednopohlavné,
v jednopohlavných jehnědovitých květenstvích. Plod je jednosemenná nažka v číšce. Jsou
rozšířeny v mírných pásech.

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) Kůra šedá, listy vejčité, celokrajné, v mládí jemně
chlupaté, později na okraji pýřité. Vůdčí dřevina bukového lesa, původní její rozsah a hojnost
výskytu byly v 19. stol sníženy výsadbou kulturních smrčin.

Popis kutikuly (tab. 19.obr. 2):

i
Adaxiální kutikula tenká, bez průduchů. Normální buňky polygonálni laločnaté,

s antiklinami výrazně zvlněnými. Adaxiální kutikula tenká, fragmentárni. Průduchy
cyklocytní. Svěrací páry široce oválné až téměř okrouhlé. Normální buňky isometrické až
mírně protažené.

Kaštanovník jedlý (Castanea sativa MILLER j vysoký strom s kopinatými ostře
pilovitými listy. U nás místy sázený.
Dub letní (Quercus robur L.) listy s krátkým řapíkem, na bázi srdčitými nebo
zaokrouhlenými, číšky stopkaté.
Dub zimní (Quercus petraea L.) mohutný strom s dlouze řapíkatými, na bázi
klínovitými listy, číšky přisedlé. Hlavní součást doubrav často sázená jek jednotlivě, tak ve
stromořadích.
Dub pýřitý СQuercus pubescens L.) strom spíše nižšího vzrůstu s křivolakým kmenem,
větévky i listy v mládí běloplstnaté (později plstnaté na rubu listu), číšky na kratičkých
stopkách.
Dub korkový (Quercus suber L.) mocné korkové pletivo poskytuje korek, původní
v

záp. Středozemí, tam také pěstovaná.

-£oB_is kutikuly (tab. 19. obr. 5.6):
Široce oválné až okrouhlé průduchy anomocytní až cyklocytní s krátkým široce oválným
dvůrkem. Pro buk jsou charakteristické jednobuněčné krycí trichomy se silně kutinizovanou
b

azální buňkou. Adaxiální kutikula tenká, bez průduchů. Abaxiální kutikula tenká. Normální

bu

ňky slabě patrné.
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V. Řád: břízotvaré (Betulales)
Zástupci řádu jsou v základních znacích shodní s rostlinami řádu bukotvarých (Fagales),
od něhož se liší jen dvouplodolistovým gyneceem, absencí číšky a větší redukcí, až absencí
okvětí. Řád je zastoupen dvěma čeleděmi. Jedná se o opadavé jednodomé stromy nebo keře se
samičími nebo i samčími květy v jehnědách. Rozšířené jsou většinou v mimotropických
oblastech severní polokoule.

Čeleď: břízovité (Betulaceae)
Opadavé jednodomé stromy nebo keře, samčí, někdy i samičí květy jsou v jehnědách,
rozkvétají před rašením listů. Plod je dvoukřídlá nažka. Vyskytují se v mimotropických
oblastech severní polokoule.
T-

Bříza bělokorá (Beíula pendula ROTH J vysoký strom se sněhobílou borkou, mladé
větévky žlaznaté. Výskyt na mělkých a sušších půdách často i sázená.
Bříza pýřitá (Betula pubescens EHRH) stromového nebo keřovitého vzrůstu s bělavou
borkou. Vyskytuje se na okrajích rašelinišť a na vlhčích místech.
Olše lepkavá (Alnus glutinosa L.) keř nebo strom s listy na rubu zelenými, v mládí na
líci lepkavými, vpředu uťatými až vykrojenými. Lužní lesy a olšiny nižších poloh, často
sázená.
Olše šedá (Alnus incana L.) keř, řidčeji strom, s listy na rubu šedozelenými, vpředu
zašpičatělými.

Popis kutikuly (tab. 21.obr. 1.2):
Přítomnost žlaznatých štítkovitých trichomů s mnoha až tříbuněčnými bázemi. Krycí
trichomy jednoduché jednobuněčné (až papilózní krátké na adaxiální straně na žilkách).
Průduchy anomocytní se slabou tendencí k cyklocytním. Odlišení od listů olší je nesnadné,
mnohobuněčné baze typické pro většinu bříz jsou výjimkou u olší. Adaxiální kutikula dosti
tlustá, zrnitá až slabě rýhovaná, bez průduchů. Adaxiální kutikula hladká, fragilní.

Čg]eď: lískovité (Corvlaceae)
Samčí květy jsou v jednoduchých jehnědách, samičí květy v pupencovitých svazečcích
n

ebo v klasech. Plodem je oříšek, u habru má velký trojcípý křídlovitý obal. Rozšíření je

Podobné jako u předchozí čeledi.

Líska obecná (Corylus avellana L.J křoviny, hlavně ve stupni doubrav, často sázená.

44

Habr obecný (Carpinus betulus L.j samčí květy v hustých jehnědách, samičí
v přímých, později převislých klasech, samčí bez okvětí. Dubohabrové háje a habřiny.

VI. Řád: ořešákotvaré (Juglandales)
Většinou jednodomí dřeviny s opadavými složenými listy, větroprašné. Květy jsou
v převislých jehnědách nebo v řídkých klasech, plod je oříšek (zdánlivě peckovice, neboť jeho
obal je zpočátku dužnatý). Rozšířeny jsou hlavně v subtropech a v mírném pásu severní
polokoule. Zástupci patří к jediné čeledi ořešákovitých (Juglandaceae).

Čeleď: ořešákovité (Juglandaceae)
Jednodomé opadavé stromy s lichozpeřenými listy, květy jsou jednopohlavné, samčí
t
květy v chudých vzpřímených květenstvích. Plody jsou peckovice, oříšek nebo nažka.
Rozšířeny jsou v mírném a subtropickém pásu severní polokoule, někdy v horách tropů a
mírném pásu Jižní Ameriky.
Ořešák královský (Juglans regia L.) středně vysoký strom se šedou kůrou a podélně
rozpukanou borkou. Plodem je oříšek obalený srostlým zdužnatělým receptakulem za zralosti
rozpadavým, semena s tlustými zprohýbanými dělohami. Původní od Balkánu po Stření Asii
(tvoří lesy). Pěstována běžně v několika odrůdách.

Popis kutikuly:
Odění umožňuje rozlišení rodů uvnitř ořešákovitých, typické štítkovité mnohobuněčné
trichomy. Anomocytní oválné průduchy bez papil, ale i obklopeny papilami. Adaxiální
kutikula tenká, bez průduchů. Normální buňky polygonálni s téměř rovnými antiklinami.
Jednouché baze trychomů, hojnější na žilkách. Abaxiální kutikula tenká.

VII. Řád: čajovníkotvaré (Theales)
Dřeviny nebo byliny s jednoduchými listy a oboupohlavními entomogamními květy
s rozlišenými květními obaly. Tyčinek je velký počet a často jsou ve svazečcích, pestíkje
nejčastěji jeden se svrchním semeníkem. Plodem bývá tobolka. Jedná se převážně o tropické a
subtropické dřeviny obou polokoulí. V základních pletivech jsou mnohdy sekreční nádržky.

Čeleď: čajovníkovité (Theaceae)
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Převážně subtropické a tropické dřeviny s kožovitými často vytrvalými listy a
jednotlivými květ, počet obalných částí je neustálený, plodem je tobolka nebo bobule. Rostou
v tropech až subtropech obou polokoulí.

Čajovník čínský (Thea chinesi)
Kamélie japonská (Camelia japonica)

Popis kutikuly (tab. 20. obr. 1.2):
Abaxiální kutikula tlustá, se sklonem rozpraskat do podélných štěpinek. Průduchy v řídkých
řadách paratetracytní až dipolárně brachyparahexacytní, svěrací buňky dlouhé, vnější svěrací
lišty z části zachované ve tvaru motýlích křídel. Normální buňky v řadách, silně protažené
»

s přímými antiklinami.
Adaxiální kutikula rozpadavá. Normální buňky v řadách, silně protažené s přímými
antiklinami.
VIII. Řád: slézotvaré (Malvales)
Dřeviny nebo byliny s květy oboupohlavními, hmyzosprašnými, s kalichem srostlým
nebo volným a volnou korunou. V květech je vyvinut jen vnitřní kruh tyčinek, nitky často
srůstají ve sloupek nebo v několik svazečků, pestík je jeden.

Čeleď: lipovité (Tiliaceae)
Dřeviny, vzácně byliny celistvé nebo laločnaté listy s opadavými palisty. Květy jsou
převážně oboupohlavné, plod je dužnatý nebo suchý různého typu. U nás jsou dřeviny
zastoupeny rodem lípa (Tilia), ke stopce jeho vrcholičnatého květenství je přirostlý zvětšený
listen, který tvoří létací zařízení celého plodenství. Rozšířeny jsou v mírném pásu severní
polokoule.

Lípa srdčitá (Tilia cordala MILLER) listy menší, na rubu v úhlech žilek jsou hnědé
chomáčky chlupů, zvláště na sutích a kamenitých půdách.
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.) listy větší, na rubu v úhlech žilek jsou chlupy
bělavé. Často vysazovaná.
Lípa stříbrná (Tilia tomentosa MOENCH)
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IX. Řád: kopřivotvaré (Urticales)
Dřeviny i byliny s jednoduchými listy a většinou jednopohlavními květy ve vrcholičnatých
květenstvích. Květy jsou bezobalné nebo mají jednouchý květní obal, tyčinek je více než
jedna, pestík má v semeníku většinou jedno vajíčko. Plod je peckovice nebo nažka. Vzdáleně
navazují na předky z příbuzenstva řádu vilínotvarých (Hamamelidales).

Čeleď: jilmo vité (Ulmaceae)
Stromy bez mléčnic, lity jsou jednoduché, opadavé, často asymetrické. Květy jsou
oboupohlavné nebo jednopohlavné, plodem je okřídlená nažka. Rozšířeny jsou v tropech až
mírném pásu,hlavně na severní polokouli. Často trpí houbovým onemocněním, grafiózou.
v
Jilm vaz (Ulmus laevis PALLAS) listy na líci hladké nebo slabě drsné, květy dlouze
stopkaté, nažka s křídly srdčitě vejčitá. Lužní lesy, vysazovaná též ve stromořadích.
Jilm drsný (Ulmus glabra HUDSONj listy na líci ostře drsné, na rubu měkce chlupaté.
Květy skoro přisedlé, nažka s křídly okrouhlá.
Jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia GLEDITSCHj listy na líci hladné nebo slabě drsné,
květy kratičce stopkaté, nažka s křídly okrouhlá. Lužní lesy a keřnaté stráně.

Popis kurikuly (tab.19.obr. 5.6):
Abaxiální kutikula - hustě rozmístěné průduchy anomocytního až aktinocytního typu,
buňky kolem svěracího páru jsou mírně menší než normální a proximální stranou zasahují pod
průduch.
Adaxiální kutikula velmi tenká, bez průduchů. Normální buňky polygonálni s rovnými
antiklinami. Na žilkách ojedinělé trichomové baze.

Čeleď: morušníkovité (Moraceae)
Převážně opadavé i vždyzelené dřeviny s mléčnicemi, vzácně byliny. Listy jsou
jednoduché,к různého tvaru, květy jsou jednopohlavné, rostliny jsou jednodomé i dvoudomé.
Plodem je nažka nebo peckovice, často v nepravých plodenstvích (zdužnatělé okvětí).
Rozšířeny jsou převážně v tropech, někdy v subtropech, slabě zasahují i do mírných pásů.

Fíkovník smokvoň (Ficus carica L.) strom nebo keř s opadavými, většinou 51aločnými
Hsty, květenství uzavřené v schránce hruškovitého tvaru se mění v plodenství, jehož
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podstatnou část tvoří zdužnatělá část schránky.Pěstovaná a zdomácnělá v celém Středozemí a
na východ do Střední Asie.
Morušovník (Morus L.) většinou statné stromy, plodenství moruše s nažkami
uzavřenými v zdužnatělém okvětí.

Popis kutikuly:
Hustě rozmístěné průduchy anomocytního až aktinocytního typu. Buňky kolem svěracího
páru jsou mírně menší než normální proximální stranou zasahují pro průduch až ke spodnímu
dvůrku. Hlavičkovité žlaznaté trichomy s kyjovitou bází. Ornamentace kutikuly bývá většinou
různě slabě rýhovaná. Adaxiální kutikula velmi tenká bez průduchů. Abaxiální kutikula velmi
tenká.
t
X. Řád: vrbotvaré (Salicales)
Většinou dvoudomé stromy nebo keře. Listy jsou jednoduché, samčí i samičí květy velmi
redukované, seskupené do jednopohlavných vzpřímených nebo převislých j ehnědo vi tých
květenství. Plody jsou tobolky, semena mají chmýr. Rozšířeny jsou téměř kosmopolitně,
zejména na severní polokouli, řada druhů zasahuje až к severní a vysokohorské hranici
vegetace.

Čeleď: vrbovité (Salicaceae)
Dvoudomé dřeviny, stromy i keře, se střídavými listy s palisty, květy jsou jednopohlavné,
rostliny jsou dvoudomé, květy vyrůstají z paždí listenů a tvoří jehnědovitá květenství. Plod je
tobolka, semena jsou opatřena chýrem. Rozšířeny jsou kosmopolitně,hlavně na severní
polokouli, některé druhy zasahují až к severní a vysokohorské hranice vegetace.

Vrba jíva (Salix caprea L.) keř nebo nízký strom, větve v mládí šedě plstnaté, listy
řapíkaté, vejčité, krátce zašpičatělé, ledvinité palisty záhy opadavé. Kroviny a okraje lesů.
Vrba bílá (Salix alba L.) vysoký strom se žlutavě šedou borkou, nejmladší větve
převislé a bíle plstnaté, listy dlouze kopinaté na rubu běloplstnaté. Poříční luhy a břehy vod,
hojně sázená.
Vrba křehká (Salix fagilis L.) nízký strom nebo keř s nepřevislými větvemi, listy úzce
kopinaté, na líci lesklé.Podél potoků, sázená někdy pro proutí („hlavaté vrby").
Vrba bylinná (Salix herbacea L.) poléhavý, nizoučký keřík s drobnými listy a
s

nepatrnými jehnědami. Sněžná výležiska v alpínském stupni.
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Topol bílý (Populus alba L.) strom vysokého vzrůstu, listy na rubu šedobíle plstnaté.
Lužní lesy, hojně sázená.
Topol černý (Populus nigra L.) mohutný strom, listy na rubu lysé, světle zelené.Lužní
lesy, často vysazován.
Topol osika (Populus tremula L.j nižší strom nebo keř s listy kosočtverečnými až
okrouhlými, řapíky silně zploštělé. Křoviny a okraje lesů, často sázená.

Popis kurikuly (tab. 21. obr.3.4):
Adaxiální kutikula typická žilnatina, žlaznaté zuby na okraji mající paracytní průduchy.
Většina druhů silně kutinizované jednoduché baze po jednobuněčných trychomech.
Adaxiální kutikula tlustá, hladká bez průduchů. Normální buňky polygonálni s rovnými
antiklinami.

XI. Řád: olivníkotvaré (Oleales)

Řád zahrnuje jedinou čeleď olivovníkovité (Oleaceae). Jedná se výhradně o dřeviny
s listy vstřícnými, celistvými nebo zpeřenými, bez palistů a s čtyřčetnými květy. Vývojově
směřují k lomikámenotvarým (Saxifragales). Těžiště rozšíření je na severní polokouli.

Čeleď: olivovníkovité (Oleraceae)
Výhradně dřeviny, listy jsou vstřícné, celistvé nebo zpeřené bez palistů. Květy jsou
oboupohlavné nebo jednopohlavné, plodem je tobolka, bobule, peckovice nebo křídlatá
nažka. Rozšířeny jsou v tropech až mírném pásu severní polokoule.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) statný strom s lichozpeřenými listy.Květy
skládají složené laty a rozkvétají před rašením listů. Nažka je opatřena jazykovitým křídlem.
Lužní esy, suťové doubravy, klenové bučiny, často vysazovaná.
Ptačí zob obecný (Ligusrtum vulgare AlTONj většinou až vysoký, bohatě větvený keř,
listy kopinaté až obvejčité (opadávají zelené). Bílé a 4četné květy koncových latách, bobule
Černá. Světlé doubravy a křoviny, často vysazované v plotech a v zahradách.
Zlatice převislá (Forsythia suspensa L.j
Šeřík obecný (Syringa vulgaris L.) keř nebo stromek, zašpičatělé listy na bázi srdčité.
Květy různé bary, s korunou mnohem delší než kalich, skládají přímé, hustě jehlancovité laty,
tobolka.
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Olivovník evropský (Olea europaea L.) nízký strom, často s mocným tlustým
kmenem (dožívá se až 2 tisíce let), listy podlouhlé, neopadavé, drobné květy v úžlabních
latách, peckovice oválná, za zralosti černá nebo bílá s mezokarpem obsahujícím hojně oleje.

Popis kutikuly:
Jasan s mírně ponořenými štítkovitými trychomy jednotné velikosti a tvaru, které jsou
časté v celé čeledi. Druhové rozdíly nejsou výrazné. Žilnatina brochiodromní. Adaxiální
kutikula tenká, fragmentárni,zrnitá, bez průduchů. Buňky polygonálni s antiklinami rovnými
až prohnutými. Abaxiální kutikula velmi tenká, lehce rýhovaná. Průduchy anomocytní.

*

XII. Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales)

Převážně dřeviny, v řadě znaků shodné s routotvarými, v pletivech však většinou chybí
sekreční nádržky. Řád je zastoupen jedenácti čeleděmi. Rostliny devíti čeledí mají areál
rozšíření až do mírného pásu severní polokoule.

Čeleď: iavorovité

(Aceraceae)

Stromy i keře se vstřícnými, dlanitě laločnatými nebo zpeřenými listy. Květy jsou
oboupohlavné nebo jednopohlavné. Plodem je křídlatá dvounažka, která se ve zralosti rozpadá
na dvě jednosemenné nažky. Rozšířeny jsou v mírném až subtropickém pásu severní
polokoule.

Javor mléč (Acer platanoides L.) vysoký strom s listy přes 10 cm širokými, s tupými
zářezy a špičatými laloky. Květenství vzpřímené, dvounažka s odstálými křídly. Doubravy až
bučiny, především však suťové lesy v stupni doubrav, často vysazované.
Javor klen (Acer pseudoplalanus L.) vysoký strom s listy přes 10 cm velkými, zářezy i
laloky špičaté, květenství nící. Dvounažka s křídly dolů sehnutými, skoro rovnoběžnými,
lučiny, zvláště suťové, mnohdy vysazované.
Javor babyka (Acer campestre L.) keř nebo strom, listy menší, nejvýše 9 cm velké,
zářezy i laloky tupé. Květenství přímé, dvounažka s odstálými křídly. Dubohabrové háje,
Doubravy a křoviny, také sázené.

50

Javor stříbrný (Acer saccharinum L.) strom s listy hluboce dlanitě 51aločnatými, na
rubu stříbrošedými. Květenství nahlučené, přisedlé, rozkvétající dlouho před rašením listů,
dvounažka chlupatá.

Popis kutikulv:
Adaxiální kutikula tenká, bez průduchů. Buňky polygonálni s rovnými antiklinami.
Adaxiální kutikula tenká, v okolí průduchů silně papilózní. Normální buňky polygonání
s rovnými antiklinami. Průduchy anomocytní, mírně ponořené, obklopené kruhem b
drobných papil na sousedních buňkách.

Čeleď: iírovcovité (Aesculaceae)
*

Převážně stromy s dlanitodílnými listy. Květy jsou v hroznovitých květenstvích, plodem je
ostnitá tobolka s jedním až třemi velkými semeny. Rozšířeny jsou od Balkánu po východní
Asii, v Severní Americe a Jižní Americe.
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum

L.) statný strom s lepkavými pupeny, koruna

bílá, kalich 51aločný, tyčinky i s prašníky chlupaté, ostnitá tobolka s 1 i více semeny. Běžný
statný strom s lepkavými pupeny, koruna bílá, kalich 51aločný, tyčinky i s prašníky chlupaté,
ostnitá tobolka s 1 i více semeny. Běžně sázená a zplaňující.
Jírovec pávie (Aesculus pavia H AINE J vysoký strom s nelepkavými pupeny, koruna
Červená, kalich 5zubý, tyčinky jen na bázi chlupaté, tobolka hladká.

Popis kutikulv:
Adaxiální kutikula tenká, bez průduchů. Buňky polygonálni s rovnými atiklinami. Axiální
kutikula tenká, v okolí průduchů silně papilózní. Normální buňky polygonálni s rovnými
antiklinami. Průduchy anomocytní, mírně ponořené, oklopené kruhem drobných papil na
sousedních buňkách. Svěrací pár slabě kutinizovaný oválného obrysu s nevýrazným a
zaokrouhleně obdélníkovým dvůrkem. Odění nebylo pozorováno.

XIII. Řád: dřínotvaré (Cornales)

Dřeviny s listy celistvými, většinou vstřícnými, bez palistů. V pletivech chybí sekreční
Ptyskyřičné a siličné kanálky. Řád je zastoupen dvanácti čeleděmi, který fylogenetický
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navazují na lomikamenotvaré (Saxifragales). U nás se setkáváme pouze s čeledí dřínovité
(Cornaceae).

Dřín obecný ( Corpus mas WALLJ statný keř až stromek, s okrouhlými listy, drobné
žluté květy v hustých okolících rozkvétající před rašením listů. Peckovice vejčitá, načervenalá
(zprvu žlutá) se dvousemennou a dvoupouzdrou peckou. Světlé doubravy a křoviny,
vysazována též v parcích a v zahradách.
S vida krvavá (Swida sanguinea, syn. Cornus sanguinea L.) statný keř s nápadně
nachovými větvemi, listy široce vejčité, drobné bílé květy ve vrcholících rozkvétají po rašení
listů, peckovice s 2 jednosemenným i srostlými peckami. Lužní lesy, doubravy a křoviny,
sázená též v parcích.

7.2.2 Jednoděložné rostliny - Liliopsida

Jednoděložné rostliny jsou byliny, jen vzácně druhotné dřeviny, směs ataktostélické
stavby, bez druhotného tloustnutí, větvené jsou většinou jen v květenstvích. Hlavní kořen
záhy zaniká a je nahrazen adventivními kořeny (homorhizie). Případné pupeny jsou akcesorní
(souřadné). Listy různého tvaru, většinou však podlouhlé, s žilnatinou obloukovou, převážně
však souběžnou, ojediněle dlanitou nebo i jiného charakteru. Palisty většinou scházejí, často
je však vyvinutá listová pochva. Květy zpravidla 3četné s obaly většinou nerozlíšenými
kalich a korunu. U mnohých skupin bývá okvětí (perigon) silně redukované nebo až zcela
schází. Pylová zrna jsou většinou primitivnějšího až přímo primitivního typu. Embryo má
jednou dělohu.
Jde o vývojově mladší a odvozenější třídu Magnoliophyta. Zahrnují asi 70 tisíc druhů
z přibližně 3 tisíc řádů. Nejpočetněji je zastoupena čeleď liliovitých (Liliaceae).
Jen malý zlomek dnešních jednoděložných tvoří dřeviny.

I- Řád:

arekotvaré (Arecalesl

Je zastoupený jednou čeledí arekovité - palmy (Arecaceae). Jedná se o tropické a
subtropické stromovité rostliny, většinou s nevětveným kmenem, zakončeným chocholem
hstů. Mnohé se pěstují a všestranně využívají.
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Popis kutikulv (tab. 20, obr. 3,4,tab.21obr. 5.6. tab. 21.obr. 1.2,3):
Adaxiální kutikula rozpadavá. Adaxiální kutikula tlustá, se sklonem rozpraskat do
podélných štěpinek. Průduchy v řídkých řadách paratetracytní až dipolárně
brachyparahexacytní, svěrací buňky dlouhé, vnější svěrací lišty z části zachované ve tvaru
motýlích křídel. Normální buňky v řadách, silně protažené s přímými antiklinami.
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Tabule 22
Obr. l
a
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Tabule 22
Obr. 1

Příčný řez listem s rozlišenými stranami
a. svrchní pokožka (epidermis)s kutikulou
b. palisádový parenchym
c. houbovitý parenchym
d. spodní pokožka
e. řez průduchem
f. řez svazkem cévním

Obr. 2

Příčný řez jehlicovitým listem (jehlicí) borovice černé
a. pokožka (epidermis) s kutikulou ,
b. sklerenchymatická podpokožka (hypodermis)
c. mezofyl
d. endodermis
e. pryskyřičný (balzámový) kanálek
f. dřevní část svazku cévního
g. lýková část svazku cévního
h. ponořený průduch
i. částečná sklerenchymatická pochva svazku cévního
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Obr.č 1

1

Obr. č. 2

2
b

Tabule 22
Obr. č. 1 Průduchy - stomata
a. pár průduchových (stomatálních) buněk
b. průduchová štěrbina
c. buňky listové pokožky

Obr. č. 2 Průřez průduchem
a. průduchová (stomatární) buňka
b. přední komůrka průduchové štěrbiny
c. vnitřní výztužná lišta
d. vnější výztužná lišta
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Tabule

14

Typy průduchů:
Anomocytní (obr.č. 1) - pár svěracích buněk je obklopen pouze buňkami sousedními

Hemiparacytní (obr.č.2) - к jedné ze svěracích buněk se podílně přikládá jedná vedlejší
buňka

Polocytní(obr.č.3) - svěrací buňky úplně obklopuje jediná vedlejší buňka, jež se dotýká
jednoho z pólů průduchu.

Desmocytní(obr.č.4)-jako

předchozí typ, ale z obvodové antikliny vedlejší buňky vybíhá

krátká spojka к obvodu průduchu.

Diacytni (obr.č.5) -kolmo к podélné ose svěracího páru se přikládají z obou stran к průduchu
dvě vedlejší buňky, ležící ve stejné rovině.

Anisocytní (obr.č.6) - po obvodu průduchu jsou umístěny tři postupně se zmenšující vedlejší
buňky.

Tabule 22
f :•í
т
ш
*
tit; ' •««.,«*.*>t
*• í\ 4•»",l
• •.{
I
f, f í >'**-*.
b"V ' . * y V / v f . ' . ' ' s * . '
•'• ť l
' j j v"-i'-' "

• .- —
<Л, 4V
• . •,• »г.
-''•.•л.:

л v"-* J . .
; i i •?
l.
•
V
'
t
•-'
-^'-y
;
*
* Kí
*
H,'
»
.
y
.
У Ь
"-..***» rK. rv v' P "* -„Ч'-И
» %» *

obr. č. 7

obr. č. 8

Г •

Obr. č. 9

obr. č. 10

59

->T V - \

-

Tabule 14
Typy průduchů:
Složené anisocytní (obr.č 7) - jako předchozí typ, některé z vedlejších buněk jsou dodatečně
přepaženy slabší antiklinou.

Tetracytní (obr.č.8) - dvě laterální a dvě polární vedlejší buňky obklopují svěrací buňky.

Hexacytní (obr.č.9) - jako předchozí typ, ale k laterálním vedlejším buňkám se po obou
stranách průduchu přikládají další dvě.

Staurocytní (obr.č. 10) - čtyři vedlejší buňky se vzájemně stýkají na podélné a příčné ose
svěracího páru.

Tabule 22

Obr. 14
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Tabule

14

Typy průduchů:
Paracytní(obr.č. 11 ) - pouze dvě laterální vedlejší buňky.

Aktinocytní(obr.č

12) - více než čtyři vedlejší buňky radiálně uspořádané kolem svěracích

buněk.

Cyklocytní(obr.č. 13) - tři a více - méně stejnocenných vedlejších buněk uspořádaných
koncentricky kolem svěracích buněk. Podle počtu kruhů vedlejších buněk je možno rozlišit
moncyklický, bicyklický, tricyklický typ a další.
»

Složené cyklocytní (obr.č. 14)-jako předchozí typ, vedlejší buňky jsou však dodatečně
přepaženy tenčími antiklinami.

Tabule 22
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Tabule 22

Obr. 1 Typy trichomů

a.

papily, jednoduché vychlípeniny pokožkových buněk na květech violky macešky

b.

jednobuněčný rozvětvený trichom tařice skalní

c.

háčkovitě zahnutý jednobuněčný trichom svízele přítuly

d.

jednobuněčné vláskovité vychlípeniny pokožkových buněk kořene
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• NymphmJe
- CeratophyLlales
• Piperai«»
> ArUtotochialcs
- Magnolialcs
- Uunles
-UUcUles
- Acorales

"Non-monoco»
paleoherbs"
"Magno liid
complex"

• Allamatalea
- Aaparagaies
Lilianac
- Lillales
• Dioacoreales
- Nartheciales
Monocols
• Pandanales
• Anreales
- Bromeliales
• Philydrales
• Commelinales Commeiiiunxe
- Typhaies
• Juncaies
- Poales
• Zingib«ral*s

rü

Tricolpates

Ranurvculales \ "Basal
J tricolpates"
Proteales
Vitales
CaryophylLale
Polygonales j Caryophyllanae
Saxlfragales
Santalales
Zygophyllales
Geraniales
Celas traies
Malpighiales
Oxa lida les
Eurosids I
Rosales
(tncl. Urticalos)
Cucurbitales

Eurosids II
Sapindales
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Tabule 22
•

•

Podříše - Gymnospermobionta - nahosemenné
•
Oddělení - Gingophyta - Jinany
•
Třída - Ginkgopsida - Jinany
•
Řád - Ginkgoales
•
Čeleď - Ginkgoaceae Engler - jinanovité
•
Oddělení - Pinophyta - Jehličnany
•
Třída - Pinopsida - Jehličnany
•
Řád - Pinales - borovicotvaré
•
Čeleď - Pinaceae Lindl. - borovicovité
•
Čeleď - Taxodiaceae Warming - tisovcovité
•
Řád - Cupressales - cypřišotvaré
•
Čeleď - Cupressaceae Bartl. - cypřišovité
•
Řád - Araucariales
_ _ _ _ _
•
Čeleď - Araucariaceae - blahočetovité
•
Řád - Cephalotaxales
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
•
Čeleď - Cephalotaxaceae - hlavotisové
Řád —
f
•
Čeleď - Podocarpaceae - nohoplodovité
•
Třída - Taxopsida - Tisy
•
Řád - Taxales
•
Čeleď - Taxaceae S. F. Gray - tisovité
Podříše - Angiospermobionta - krytosemenné
•
Oddělení - Magnoliophyta - Krytosemenné
•
Třída - Magnoliopsida - Dvouděložné
•
Řád - Magnoliales - šácholanotvaré
•
Čeleď - Magnoliaceae Juss. - šácholanovité
•
Řád - Laurales - vavřínotvaré
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
•
Čeleď - Calycanthaceae Lindl. - sazaníkovité
•
Řád - Aristolochiales - podražcotvaré
•
Čeleď - Aristolochiaceae Juss. j
podražcovité
^ ^ ^
•
Řád - Nympheales - leknínotvaré
•
Čeleď - Nympheaceae Salisb. - leknínovité
Čeleď - Ceratophyllaceae S. F. Gray růžkatcovité
J
Ranunculales - pryskyřníkotvaré
Čeleď - Helleboraceae Loisel. - čemeřicovité
Čeleď - Ranuncuiaceae Juss. pryskýřníkovité
Čeleď - Berberidaceae Juss. - dřišťálovité
Čeleď - Podophyllaceae - noholistovité
•
Řád Papaverales - mákotvaré
Čeleď - Papaveraceae Juss. - mákovité
Čeleď - Fumariaceae D.C. - zemědýmové
•
Řád Piperales
Čeleď - Piperaceae - pepřovníkovité
Čeleď - Saururaceae - ještěrorepovité
•
Řád Hamamelidales - viiínotvaré
Čeleď - Hamamelidaceae R. Br. - vilínovité
Čeleď - Altingiaceae
Čeleď - Platanaceae Dumort. - platanovité
•
Řád Cercidiphyllales
Čeleď - Cercidiphyllaceae - zarličníkovité
•
Řád Urticales - kopřivotvaré
Čeleď - Ulmaceae Mirbel - jilmovité
Čeleď - Moraceae Link - morušovníkovité
Čeleď - Cannabaceae Endlicher - konopovité
Čeleď - Urticaceae Juss. - kopřivovité
•
Řád Fagales - bukotvaré
Čeleď - Fagaceae Dumort. - bukovité
•
Řád Betulales - břízotvaré
Čeleď - Betulaceae S. F. Gray - břízovité
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Řád
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Řád
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Řád

•

Řád
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Čeleď - Carpinaceae (Spach) Kuprijan. habrovité
Čeleď - Corylaceae Mirbel - lískovité
Juglandales - ořešákotvaré
_ _ _ _ _
Čeleď - Juglandaceae Kunth - ořešákovité
Caryophyllales - hvozdníkotvaré
Čeleď - Phytolaccaceae R. Br. - líčidlovité
Čeleď - Nyctaginaceae Juss. - nocenkovité
Čeleď - Aizoaceae Rudolphi - kosmatcovité
Čeleď - Castaceae
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Čeleď - Portulacaceae Juss. - šruchovité
Čeleď - Basellaceae
_ _ _ _ _ _ _ _
Čeleď - Illecebraceae R. Br. - nehtovcovité
Čeleď - Caryophyllaceae Juss. hvozdníkovité
_ _ _ _ _ _
Čeleď - Chenopodiaceae Vent. - merlíkovité
Čeleď - Amaranthaceae Juss. - laskavcovité
Polygonales - rdesnokvěté
Čeleď - Polygonaceae Juss. - rdesnovité
Plumbaginales - olověncokvěté
Čeleď - Plumbaginaceae Juss. olověncovité
Paeoniales - pivoňkokvěté
Čeleď - Paeoniaceae Rudolphi - pivoňkovité
Theales - čajovníkokvěté
Čeleď - Hypericaceae Juss. - třezalkovité
Čeleď - Elatinaceae Dumort. - úporovité
Violales - Violkokvěté
Čeleď - Violaceae Batsch - vlolkovité
Čeleď - Cistaceae Juss. - cistovité
Cucurbitales - dýňokvěté
Čeleď - Cucurbitacceae Juss. - dýňovité
Begoniales - kysalokvěté ______________
Čeleď - Begoniaceae Agardh - kysalovité
Tamaricales - tamaryškokvěté
Čeleď - Tamaricaceae Unk - tamaryškovité
Salicales - Vrbokvěté
Čeleď - Salicaceae Mirbel - vrbovité
Ericales - vřesokvěté
Čeleď - Ericaceae Juss. - vřesovcovité
Čeleď - Vacciniaceae S. F. Gray borčvkovlté
Čeleď - Pyrolaceae Dumort. - hruštičkovité
Čeleď - Monotropaceae Nutt. - hnilákovité
Čeleď - Empetraceae Lindl. - šichovité
Caparales - kaparotvaré
Čeleď - Brassicaceae Burnett - brukvovité
(křížaté)
Čeleď - Capparaceae Juss.
Čeleď - Resedaceae S. F. Gray - rýtovité
Primulales - prvosenkotvaré
Čeleď - Primulaceae Vent. - prvosenkovité
Malvales - slézotvaré
Čeleď - Tiliaceae Juss. - lípovité
Čeleď - Malvaceae Juss. - slézovité
Euphorbiales - pryšcotvaré
Čeleď - Buxaceae Dumort. - zimostrázovité
Čeleď - Euphorbiaceae Juss. - pryšcovité
- Thymelaeales - vrabečnicotvaré

Tabule

22
•

•

Čeleď - Thymelaeaceae Juss. vrabečnicovité ________
Saxifragales - lomikamenotvaré
Čeleď - Grossulariaceae D.C. - rybízovité,
meruzalkovité
Čeleď - Hydragenaceae Dumort. hortenziovité
________
Čeleď - Philadelphaceae D. Don -

Řád •
•
•

дИИИД
•
•

•

!
•

•
•

•

•

•

Čeleď - Crassulaceae D.C. - tlusticovité
Čeleď - Saxifragaceae Juss. lomikamenovité
_________
•
Čeleď - Parnassiaceae S. F. Gray - tolijovité
Řád - Rosales - růžotvaré
•
Čeleď - Spiraeaceae H., B. et К. tavolníkovité
•
Čeleď - Amygdalaceae D. Don mandloňovité
_____
•
Čeleď - Malaceae Small - jabloňovité
•
Čeleď - Rosaceae Juss. - rôžovité
Řád - Fabales - bobotvaré
•
Čeleď - Caesalpiniaceae Klotzsch et Garcke
- sapanovité
•
Čeleď - Fabaceae Lindl. - bobovité
Řád - Nepenthales
•
Čeleď - Droseraceae Salisb. - rosnatkovité
Řád - Myrtales
•
Čeleď - Lythraceae J. St.-Hil. - ryprejovité
•
Čeleď - Onagraceae Juss. - pupalkovité
Čeleď - Trapaceae Dumort. - kotvicovité
Ř á d - Д —
•
Čeleď - Halaragaceae R. Br. - zrnulovité
•
Čeleď - Hippuridaceaae Link - prustkovité
Řád - Rutales - routotvaré
•
Čeleď - Anacardiaceae Lindl. ledvinovníkovité
„_________
•
Čeleď - Simaroubaceae D.C. - pajasanovité
•
Čeleď - Rutaceae Juss. - routovité
Řád - Sapindales - mýdelníkotvaré
"
Čeleď - Staphyleaceae (DC.) Lindl. klokočovité
_„_________.
•
Čeleď - Aceraceae Juss. - javorovité
•
Čeleď - Sapindaceae Juss. - mýdelníkovité
•
Čeleď - Hippocastanaceae D.C. - jírovcovité
Řád - Geraniales - kakostotvaré
•
Čeleď - Linaceae S. F. Gray - Inovité
•
Čeleď - Zygophyllcaceae R. Br. - kacibovité

info
•
•
•

•

Čeleď - Oxylidaceae R. Br. - šťavelovité
Čeleď - Geraniaceae Juss. - kakostovité
Čeleď - Tropacolaceae D.C. lichořeřišnicovité
______
•
Čeleď - Balsaminaceae A. Richard netýkavkovité
Řád - Polygalales - rdesnokvěté
•
Čeleď - Polygalaceae R. Br. - vítodovité
Ř á d

- m

•
•
•
•
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Čeleď
Čeleď
Čeleď
Čeleď

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Cornaceae Dumort. - dřínovité
Aucubaceae J. Agardh
Davidiaceae Tachtadžjan
Araliaceae Juss. - aralkovité
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•
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•

•

•

•

•

•

•
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Čeleď - Hydrocotylaceae Hyl. pupečníkovité
•
Čeleď - Apiaceae Lindl. - miříkovité
Řád - Celastrales - jesencotvaré
•
Čeleď - Aquifoliaceae Bartl. - cesmínovité
•
Čeleď - Celastraceae R. Br. - jesencovité
Řád - Rhamnales - řešetlákotvaré
•
Čeleď - Rhamnaceae Juss. - řešetlákovité
•
Čeleď - Vitaceae Juss. - révovité
Řád - Oleales
•
Čeleď - Oleaceae Hoffmanns, et Link olivníkovité
Řád - Santales
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
•
Čeleď - Santalaceae R. Br. - santálovité
•
Čeleď - Loranthaceae Juss. - ochmetovité
•
Čeleď - Viscaceae Batsch - jmelovité
Řád - Elaeagnales
.
•
Čeleď - Elaeagnaceae Juss. - hlošinovité
Řád - Dipsacales
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
•
Čeleď - Caprifoliaceae Juss. - zimolézovité
•
Čeleď - Sambucaceae Link - bezovité
•
Čeleď - Adoxaceae Trautv. - pižmovkovité
•
Čeleď - Valerianaceae Batsch - kozlíkovité
•
Čeleď - Dipsacaceae Juss. - štětkovité
Řád - Gentianales - hořcotvaré ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
•
Čeleď - Apocynaceae Juss. - toješťovité
•
Čeleď - Asclepiadaceae R. Br. - klejichovité
•
Čeleď - Gentianaceae Juss. - hořcovité
•
Čeleď - Menyanthaceae (Dumort.) Dumort vachtovité
_ _ _ _ _
•
Čeleď - Rubiaceae Juss. - mořenovité
Řád - Polemoniales - jirnicotvaré
•
Čeleď - Polemoniaceae Juss. - jirnicovité
•
Čeleď - Convolulaceae Juss. - svlačcovité
•
Čeleď - Cuscutaceae (Dumort.) Dumort kokoticovité
•
Čeleď - Hydrophyllaceae R. Br. stružkovcovité
•
Čeleď - Boraginaceae Juss. - brutnákovité
Řád - Scrophulariales
'
•
Čeleď - Solanaceae Juss. - lilkovité
•
Čeleď - Buddlejaceaae K. Wilhelm budlejovlté
•
Čeleď - Scrophulariaceae Juss. krtičníkovité
•
•
Čeleď - Bignoniaceae Juss. - trubačovité
•
Čeleď - Orobanchaceae Vent. - zárazovité
•
Čeleď - Lentibulariaceae L. C. M. Richard bublinatkovité
•
Čeleď - Globulariaceae D.C. - koulenkovité
•
Čeleď - Plantaginaceae Juss. - jitrocelovité
Řád - Lamiales
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
•
Čeleď - Verbenaceae J. St.-Hil. - sporýšovité
•
Čeleď - Lamiaceae Lindl. - hluchavkovité
•
Čeleď - Callitrichaceae Link - hvězdošovité
Řád - Campanulales
•
•
Čeleď - Campanulaceae Juss. - zvonkovité
•
Čeleď - Lobeliaceae R. Br. - lobelkovité
Řád - Asterales
_ _ _ _ _ _ _ _
•
Čeleď - Asteraceae Martinov
•
Čeleď - Ambrosiaceae
•
Čeleď - Cichoriaceae
- Liliopsida - Jednoděložné
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Řád - Alismales
•
Čeleď - Butomaceae L. С. M. Richard
•
Čeleď - Alismataceae Vent.
Řád - Hydrocharitales
•
Čeleď - Hydrocharitaceae Juss.
Řád - Najadales
•
Čeleď - Scheuchzeriaceae Rudolphi
•
Čeleď - Juncaginaceae L. С. M. Richard
•
Čeleď - Potamogetonaceae Dum.
•
Čeleď - Zannichelliaceae Dum.
•
Čeleď - Najadaceae Juss.
Řád - Uliales - liliotvaré
•
Čeleď - Liliaceae Juss. - liliovité
•
Čeleď - Convallariaceae Horaninow konvalinkovité (liliovité)
•
Čeleď - Asphodelaceae Juss. - asfodelovité
(liliovité)
•
Čeleď - Hemerocallidaceae R. Br. denlvkovité (liliovité)
•
Čeleď - Hostaceae B. Mathew - bohyškovité
(liliovité)
•
Čeleď - Hyacinthaceae Batsch - hyacintovité
(liliovité)
•
Čeleď - Alliaceae Agardh
•
Čeleď - Trilliaceae Lindl.
•
Čeleď - Asparagaceae Juss.
•
Čeleď - Amaryllidaceae Jaume St.-Hil.
•
Čeleď - Melanthiaceae Batsch kýchavicovité(liliovité)
•
Čeleď - Colchicaceae D.C. - ocúnovité
•
Čeleď - Agavaceae
Řád - Iridales - kosatcotvaré
•
Čeleď - Iridaceae Juss. - kosatcovité
Řád - Uliales - liliotvaré
____________
•
Čeleď - Pontederiaceae - modráskovité
Řád - Iridales - kosatcotvaré
•
Čeleď - Iridaceae Juss. - kosatcovité
•
Čeleď - Cannaceae
Řád - Orchidales
•
Čeleď - Orchidaceae Juss.
Řád - Juncales
•
Čeleď - Juncaceae Juss.
•
Čeleď - Cyperaceae Juss.
Řád - Commelinales
•
Čeleď - Commelinaceae R. Br.
Řád - Poales
•
Čeleď - Poaceae Barnhart
Řád - Arales
•
čeleď - Araceae Juss.
•
Čeleď - Lemnaceae S. F. Gray
Řád - Typhales
•
Čeleď - Sparganiaceae Rudolphi
•
Čeleď - Thyphaceae Juss.

Tabule 22
Obr. 1 a 2 Zamia elegantissima
Obr. 1 Abaxiální strana - charakteristické různé ponořené anomocytní průduchy, zvlněné
antikliny. Zvětšení 10x20.
Obr. 2 Adaxiální strana - vrásčité isodiametrické nebo prodloužené epidermální buňky
(vložené krátké epidermální buňky mezi dlouhé). Zvětšení 10 x 10.

Obr. 3 a 4 Encephalolaníus sp.
Obr. 5 Abaxiální strana - ponořené anomocytní průduchy. Zvětšení 10 x 10.
Obr. 6 Adaxiální strana - vložené krátké epidermální buňky mezi dlouhé epidermální buňky
bez průduchů. Zvětšení 10 x 10.

Obr. 5 a 6 Ginkgo adiatoides

Obr. 5- Abaxiální kutikula jemně vráskovaná, výrazněji nad žilkami. Buňky s rovnými
antiklinami, nad žilkami protažené. Průduchy neuspořádané, jen mezi žilkami, ponořené,
obklopené vedlejšími buňkami s papilami. Jejich strana к průduchu je silně kutinizovaná a
tvoří typické hvězdicovité orámování průduchové krypty. Zvětšení lOx 20.

Obr. 6 - Adaxiální kutikula hladká až slabě zrnitá. Buňky nad žilkami sestaveny podélně, úzce
protažené, s antiklinami rovnými až slabě zvlněnými, mezi žilkami tvoří typickou mozaiku ,
jen mírně protažené až izodiametrické buňky, antikliny drobně vlnité s naznačenými
ztlustlinami.Průduchy chybí.Zvětšení 10 x 20.
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Tabule 14
Obr. 1 a 2 Dioon edule
Obr. 1 Abaxiální strana anomocytní průduchy, zvlněné antikliny, silná kutikula, průduchy
ponořené, dobře patrné stomatální lišty. Zvětšení 10 x 10.
Obr. 2 - Adaxiální strana - bez průduchů,isodiametrický nebo prodloužený typ epidermálních
buněk. Zvětšení 10 x 10.

Obr. 3 a 4 Pinus jeffreyi

Obr. 3 - Abaxiální strana s 2 řadami průduchů.Průduchy amficyklické, podélně orientované
s laterálními a polárními úzkými vedlejšími buňkami, obvykle ve dvou kompletních kruzích.
Antikliny normálních protažených buněk drobně zvlněné až oboustranně hřebenovitě ztlustlé.
Zvětšení 10x20.
Obr. 4 - Adaxiální strana - 2 pásy průduchů po 3-4 řadách. Zvětšení lOx 20.

Obr. 5 a 6 Chamaecyparis obtusa (S.etZ.) Endl
Obr. 5 - Abaxiální kutikula - monocyklické průduchy podélně orientované a sestavené do
víceméně samostatných řad, netvoří ohraničené pásy. Vedlejší buňky papilovitě vyklenutými.
Normální buňky silně protažené, antikliny drobně vlnité. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 6 - Adaxiální strana bez průduchů, normální buňky stejné jako na adaxiální straně. Dva
pryskyřičné kanálky, cévní svazek jednoduchý. Zvětšení 10 x 20.
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Obr. 1 a 2 Picea sp.
Obr. 1 - Abaxiální kutikula - průduchy amficyklické, podélně orientované s 2 laterálními a 2
polárními úzkými vedlejšími buňkami, obvykle ve dvou kompletních kruzích. Antikliny
normálních protažených buněk drobně zvlněné. Zvětšení 10x10.
Obr. 2 Adaxiální kutikula - pásy průduchů po 3-4 řadách. Zvětšení 10x10.

Obr. 3 a 4 Torreya lucifera

Zvětšení 10 x 20.
Obr. 3 - Abaxiální kutikula - amficyklické průduchy, podélně seřazené do dvou pásů,
průduchová krypta lemována valem spojených papil. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 4 - adaxiální kutikula - hladká až slabě zrnitá, buňky prosenchymatické, úzce protažené
s ostrými konci, antikliny rovné. Průduchy chybí. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 5 a 6 Abies pinsapo Boss

Obr. 5 - Abaxiální kutikula - průduchy amficyklické, podélně orientované, těsně směstnané
s laterálními

krátkými vedlejšími buňkami. Normální buňky velmi protažené, široké,

s rovnými antiklinami. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 6 - Adaxiální kutikula - bez průduchů, buňky s rovnými antiklinami. Zvětšení 10 x 20.
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Obr. 1 a 2 Libocedrus dorriana
Obr. 1 - Abaxiální kutikula - amficyklické až monocyklické průduchy, vedlejší i normální
buňky v různém rozsahu papilózní, tvoří valy (Florinův prstenec). Zvětšení 10 x 20.
Obr. 2 - Adaxiální kutikula - normální buňky protáhlé,papilózní. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 3 a 4 Sequoia sp.
Adaxiálně průduchy buď chybí úplně nebo jsou jen roztroušené, případně ve dvou často
neúplných řadách, orientované příčně či šikmo. Normální buňky kvadratické, isometrické až
protažené.antikliny rovné až slabě prohnuté.
Obr. 3 a 4 - Abaxiálně s dvěma pásy nepravidelných řad příčně orientovaných průduchů.
Průduchy amficyklické s dobře patrnou štěrbinou průduchu. Zvětšení obr. 1 - 10 x 10, obr. 2
- 10 x 40.

Obr. 5 a 6 Taxodium distichum L.
Obr. 5 - Abaxiální kutikula - dva pásy nepravidelných
příčně až šikmo orientovaných průduchů. Normální buňky obdobné jako na adaxiální straně,
uvnitř průduchových pásů méně pravidelné až isometrické. Průduchy amficyklické, ve
vnitřním kruhu. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 6 - Adaxiální kutikula - průduchy chybí nebo jsou jen roztroušené, případně ve dvou
často neúplných řadách, orientované příčně či šikmo. Zvětšení 10 x 40.
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Tabule 17
Obr. 1 a 2 Sequoiadendron giganteum (Lind.)
Obr. 1 - Abaxiální kutikula - převážně podélně a zřídka šikmě orientované amficyklické
průduchy s úzkými vedlejšími buňkami a silně prodloužené normální buňky s rovnými
antiklinami. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 2 - Adaxiální kutikula - bez průduchů, prodloužené buňky s rovnými antiklinami.
Zvětšení 10 x 20.

Obr. 3 a 4 Cryptomeria elegans
i
Obr. 3 a 4 - Abaxiální i adaxiální strana - hustě obsazené amfickyklické průduchy, vedlejší
buňky vnitřního kruhu jsou široké, ztvárněné vnějším obrysem. Amficyklické průduchy j sou
orientované převážně příčně к délce jehlic. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 5 a 6 Glyptostrobus
Obr. 5 a 6 - Abaxiální kutikula - úzké hustě obsazené pásy spíše příčně a šikmo
orientovaných průduchů. Průduchy amficyklické, vedlejší buňky ve vnitřním kruhu.Zvětšení
10 x 20.

Adaxiální kutikula hladká. Buňky v řadách převážně kvadragulární, isometrické až protažené,
antikliny rovné až slabě prohnuté. Průduchy chybí.
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Obr. 1 a 2 Cephalotaxus harrigtonia
Obr. 1 -Abaxiální kutikula se slabě naznačenými kutinovými valy probíhajícími uprostřed
půdorysu buněk. Dva průduchové pásy složené z průběžných řad amficyklických průduchů.
Zvětšení 10 x 10.
Obr. 2 Adaxiální kutikula hladká, buňky kvadrangulátní,isometrické až protažené, anitikliny
rovné až mírbně prohnuté. Průduchy chybí. Zvětšení 10 x 10.
Obr. 3 a 4 Taxus wallichiana
Obr. 3 - Abaxiální kutikula slabě papilózní na průduchových pásech, jinde hladká. Dva
x

průduchové pásy obsahují až po 9 řadách podélně orientovaných amficyklických průduchů.
Zvětšení 10 x 20.
Obr. 4 - Adaxiální kutikula hladká. Buňky v řadách převážně kvadragulární, isometrické až
protažené, antikliny rovné až slabě prohnuté. Průduchy chybí. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 5 a 6 Magnolia pealiana
Listy šácholanů nejsou morfologicky bezpečně odlišitelné od řady konvergentních tvarů
jiných krytosemenných. Průduchy jsou paracytní se svěracími buňkami slabě vystupujícími
nad úroveň okolí, v mesofylu sekreční nádržky, trichomy jednoduché, jednořadé.
Obr. 1 - Abaxiální kutikula tenká, hladká. Průduchy paracytní. Páry svěracích buněk oválné.
Trichomové baze se silně kutinizovanou krátce válcovitou bazálni buňkou. Zvětšení 10 x 10.
Obr. 2 - Adaxiální kutikula středně tlustá, hladká bez průduchů. Normální buňky polygtonální
až laločnaté se silně hrubě zvlněnými antiklinami.Zvětšení 10 x 10.
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Obr. 1 Ocotea
Obr. 1 - Abaxiální kutikula - tenká kutikula, brachyparacytní průduchy nerovnoměrně
rozmístěné, antikliny rovné, nepravidelné. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 2 Fagus sp.
Obr. 2 - Adaxiální kutikula tenká, bez průduchů. Normální buňky polygonálni laločnaté,
s antiklinami výrazně zvlněnými.
Zvětšení 10 x 20.
Abaxiální kutikula tenká, fragmentárni. Průduchy cyklocytní. Svěrací páry široce oválné až
téměř okrouhlé. Normální buňky isometrické až mírně protažené.

Obr. 3 a 4 Hamamelis virginiina L.

Obr. 3 - Abaxiální kutikula - paracytní průduchy, jednoduché jednobuněčné trichomy.
Zvětšení 10 x 20.
Obr. 4 - Adaxiální kutikula -žlaznaté ukončení okrajových vroubků, trichomy - převážně
v paždí sekundárních žilek na rubu listu. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 5 a 6 Quercus pingelei
Obr. 5. - Abaxiální kutikula tenká. Normální buňky slabě patrné.Široce oválné až okrouhlé
průduchy anomocytní až cyklocytní s krátkým široce oválným dvůrkem. Pro buk jsou
charakteristické jednobuněčné krycí trichomy se silně kutinizovanou bazálni buňkou.
Zvětšení 10 x 20.
Obr. 6 - Adaxiální kutikula tenká, bez průduchů. Zvětšení 10 x 20.
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Obr 1 a 2 Gordonia
Obr. 1 - Abaxiální kutikula tlustá, se sklonem rozpraskat do podélných štěpinek. Průduchy
v řídkých řadách paratetracytní až dipolárně brachyparahexacytní, svěrací buňky dlouhé,
vnější svěrací lišty z části zachované ve tvaru motýlích křídel. Normální buňky v řadách, silně
protažené s přímými antiklinami. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 2 - Adaxiální kutikula rozpadavá. Normální buňky v řadách, silně protažené s přímými
antiklinami. Zvětšení 10 x 20.
%

Obr. 3 a 4 Ternstnoemia tepezapote
Obr. 3 - Abaxiální kutikula - tenká, zvlněné antikliny, tetracytní průduchy, svěrací buňky
dobře patrné. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 4 - Adaxiální kutikula - také tenká, ojediněle se vyskytující průduchy, antikliny zvlněné.
Zvětšení 10 x 20.

Obr. 5 a 6 Ulmus sp.
Obr. 5 - Abaxiální kutikula - hustě rozmístěné průduchy anomocytního až aktinocytního typu,
buňky kolem svěracího páru jsou mírně menší než normální a proximální stranou zasahují pod
průduch. Zvětšení 10x10.
Obr. 6 - Adaxiální kutikula velmi tenká, bez průduchů. Normální buňky polygonálni
s rovnými antiklinami. Na žilkách ojedinělé trichomové baze. Zvětšení 10 x 10.

83

Tabule 22

obr. 6

84

Tabule 17
Obr. 1 a 2 Betula L.

Obr. 1 - Abaxiální kutikula tenká, hladká.Přítomnost žlaznatých štítkovitých trichomů
s mnoha až tříbuněčnými bázemi. Krycí trichomy jednoduché jednobuněčné (až papilózní
krátké na adaxiální straně na žilkách). Průduchy anomocytní se slabou tendencí
k cyklocytním. Odlišení od listů olší je nesnadné, mnohobuněčné baze typické pro většinu
bříz jsou výjimkou u olší. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 2 - Adaxiální kutikula - tenká, normální buňky s rovnými antiklinami. Průduchy
ojediněle podél žilek. Zvětšení 10 x 20.

x

Obr. 3 a 4 Salix sp.

Obr. 3 - Abaxiální kutikula typická žilnatina, žlaznaté zuby na okraji mající paracytní
průduchy. Většina druhů silně kutinizované jednoduché baze po jednobuněčných trichomech.
Zvětšení 10 x 20.
Obr. 4 - Adaxiální kutikula tlustá, hladká bez průduchů. Normální buňky polygonálni
s rovnými antiklinami. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 5 a 6 Pandanus utilit
Obr. 5 - Abaxiální kutikula tlustá, se sklonem rozpraskat do podélných štěpinek. Průduchy
v řídkých řadách paratetracytní až dipolárně brachyparahexacytní, svěrací buňky dlouhé,
vnější svěrací lišty z části zachované ve tvaru motýlích křídel. Normální buňky v řadách, silně
protažené s přímými antiklinami. Zvětšení 10 x 20.
Obr. 6 - Adaxiální kutikula rozpadavá. Zvětšení 10 x 20

85

Tabule 22

obr. 2

obr. 3

obr. 4

L, '
í
л

-

•s

> '
/.. v v

>

,

/
obr. 5

obr. 6

86

-

•v

'

* - fe: -.íjrt
'

-'w-:..

-J.

Tabule 22
Obr. 1 a 2 Typha latifolia
Obr. 1 - Abaxiální kutikula - tenká, průduchy uspořádané do pruhů ohraničených normálními
protáhlými buňkami. Typy průduchů parateracytní až brachyparacytní. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 2 - Adaxiální kutikula - tenká, bez průduchů. Zvětšení 10 x 20.

Obr. 3 Pistia stratiotes
Obr. 3 - Abaxiální kutikula - tenká,průduchy nerovnoměrně rozmístěny,paracytní průduchy.
Zvětšení 10x10.
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9. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zhotovit multimediální atlas kutikul recentních
rostlin. Byla to velmi zajímavá práce, při jejímž zpracování jsem se seznámila s novými
poznatky a postupy nejen v kutikulární analýze, ale i jiných přírodních vědách.
Cíl mé práce byl tedy splněn. Byla vytvořena elektronická „učebnice", která může sloužit
jako doplněk к učebnímu textu na vysoké nebo střední škole. Doufám, že v dnešní době, kdy
se podobné pomůcky ve vyučování objevují stále častěji, najde i tato práce své uplatnění.
Vytvořený CD-ROM zahrnuje obrázky i texty. Je velmi přehledně zpracovaný díky
vyhledávání pomocí „stromu" pojmů, postup je rychlý a logický. Moderní zpracování může
být pro žáky i motivačním prvkem ve výuce.

x

Vím, že jsem si vybrala velmi obsáhlé téma a nebylo v mých silách na podrobné
zpracování podle původních představ. Do budoucna mám v úmyslu práci dále rozšiřovat a
doplňovat, např. o fotografie rostlin a další podrobnosti a používat ji v rámci své budoucí
učitelské profese. Doufám, že tato práce bude vodítkem a pomůckou pro ostatní, kteří se
budou o danou problematiku také zajímat.
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