
Abstrakt 
 

Rod Diphasiastrum Holub je jednou z nejkomplikovanějších a z biosystematického 
hlediska velmi málo prostudovaných skupin čeledi Lycopodiaceae. Na území střední Evropy je 
rozpoznáváno 6 druhů tohoto rodu. Tři z nich (D. alpinum, D. complanatum, D. tristachyum) 
jsou pokládány za druhy hlavní – rodičovské, jejichž hybridizací pravděpodobně vznikly tři 
druhy vedlejší - intermediární (D. issleri, D. zeilleri, D. oellgaardii). Tyto pravděpodobně 
hybridogenní druhy se nejčastěji vyskytují v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Všechny 
druhy se často setkávají na sekundárních lokalitách, kde často tvoří hybridní roje (např. na 
sjezdovkách, které představují ideální biokoridor pro setkávání druhů alpínského pásma 
s druhy z nižších nadmořských výšek). Na těchto místech většinou dochází ke vzájemnému 
křížení všech taxonů a také často ke zpětné hybridizaci.  

Stupeň hybridizace, včetně možné introgrese, byl studován na základě analýz absolutní 
velikosti genomu spolu s klasickou a geometrickou morfometrikou. Průtokovou cytometrií 
bylo celkem zanalyzováno 570 rostlin z 83 populací, převážně z České republiky. Přestože 
každý základní druh měl specifický rozsah absolutní velikosti genomu, vedlejší druhy mezi 
nimi vytvořily prakticky nepřerušené kontinuum. Mnohorozměrné statistické metody (PCA, 
RDA, Loess, PLS) byly použity na souboru 552 jedinců v rámci klasické morfometriky a 373 
rostlin v rámci geometrické morfometriky. „Typičtí“ jedinci byly opět dobře rozlišeni, avšak 
bylo nalezeno i mnoho přechodných, těžko definovatelných individuí. Také některé znaky na 
výtrusnici se ukázaly poměrně důležitými pro odlišení alespoň základních druhů. 
Nejkomplikovanější situace se vyskytla v rozlišení vedlejších druhů D. issleri a D. oellgaardii, 
jež se překrývali nejen svými velikostmi genomů, ale také morfologicky. 

 
Soubor použitých metod tedy ukázal výrazně kontinuální pattern. Možnost introgresivní 

hybridizace je tudíž jediným uspokojivým vysvětlením. Zejména na lokalitách, kde se 
vyskytuje všech 6 středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum pohromadě (např. 
sjezdovky), vzniká díky těmto probíhajícím mikroevolučním procesům, kontinuální škála 
introgresantů, kdy jednotlivé morfotypy přecházejí plynule mezi sebou. Jednoznačné vymezení 
taxonů je tak na těchto místech prakticky nemožné. 
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