Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie

Jakub Starosta

Mechanismy šíření semen u zástupců čeledi Cactaceae
Seed dispersal in the family Cactaceae

Bakalářská práce

Školitel: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.

Praha 2013

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl
všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část
nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Benešově dne 15. května 2013

Starosta Jakub

ii

Děkuji svému školiteli Petru Sklenáři za odvahu vypsat téma této práce a za cenné rady a
připomínky. Bez jeho vedení a pomoci by tato práce nevznikla.
Děkuji své rodině za plnou podporu při studiu. Bez zázemí které mi poskytuje, by nemohlo
probíhat, jak probíhalo.
Děkuji oběma Tomášům, Martinovi a Ivaně za psychický i fyzický odpočinek a konverzaci o
jiných věcech než je biologie.
Děkuji Davidovi za IT podporu.

iii

Abstrakt
Čeleď Cactaceae je velice významnou skupinou kvetoucích rostlin Nového světa.
Uvnitř

čeledi

najdeme

různé

životní

formy

a

strategie,

jak

se

rostliny

přizpůsobovaly podmínkám okolního prostředí. Kaktusy tvoří dužnaté plody, které poskytují
potravu mnoha živočichům patřících do různých vývojových skupin a v období sucha jsou
pro některé u nich nepostradatelnou potravou. Nejvýznamnějšími šiřiteli semen kaktusů jsou
ptáci a savci. Plody tvoří také součást stravy plazů a mravenců. Značná část kaktusů využívá
k šíření semen vodu a pouze jeden rod má semena přizpůsobena na šíření pomocí větru.
Tato práce se snaží ukázat vztah kaktusů s živočichy nebo abiotickými faktory, které
pomáhají kaktusová semena v přírodě rozšiřovat.
Klíčová slova: anemochorie, Cactaceae, hydrochorie, myrmekochorie, plazi, serotinie,
šíření semen, viviparie

Abstract
Cactaceae is a very important Angiosperm plant family of the New World. Plants from
this family comprise diverse growth-forms and life history strategies that evolved under
selective pressures of the environment. Cacti produce mainly juicy and fleshy fruits which, in
the arid enviroment, represent a very important food source for animals from various
evolutionary lineages. The major seed dispersers of cacti are birds and mammals, but ants
and lizards eat cacti fruits too. Many species of cacti use water as a seed dispersal
mechanism, whereas anemochory has been documented only in a single genus. This report
is about different forms seed dispersal and relationships between cactuses and their
dispersers, which assist with seed dispersal in natural enviroments.

Key words: anemochory, Cactaceae, hydrochory, myrmekochory, reptiles, seed dispersal,
serotiny, vivipary
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1. Úvod
Čeleď Cacataceae, kaktusovité, která zahrnuje vysoce specializované sukulentní
rostliny, patří do řádu Caryophyllales. V tomto řádu se vyskytují i některé další významné
sukulentní čeledi, jako jsou Didieraceae, Aizoaceae, Anacampserotaceae a kaktusům
nejpříbuznější Portulacaceae. Čeleď nejčastěji dělíme podle fylogeneze ještě na čtyři
podčeledi: Cactoideae, Maihuenioideae, Opuntioideae a Pereskioideae. Kaktusy se svými
1600 druhy představují velice výraznou čeleď kvetoucích rostlin. A zároveň jednu
z nejúspěšnějších čeledí krytosemenných rostlin Nového světa.
Zástupci této čeledi jsou rozšířeny od Kanady až po Argentinu a jeden druh Rhipsalis
baccifera se vyskytuje na Madagaskaru, odkud se recentně rozšířil na Africký kontinent
(Obr.1) (Calvente at al. 2011). Původ tohoto disjunktního rozšíření čeledi nebyl doposud
spolehlivě vysvětlen (Metzing and Kiesling 2008). V oblastech svého výskytu kaktusy osidlují
převážně suchá a teplá stanoviště. Některé druhy z podčeledi Opuntioideae se nicméně
rozšířily až do Kanady a Patagonie, kde musí snášet teploty klesající hluboko pod bod mrazu
a sníh. Na nízké teploty se adptovaly i rostliny rostoucí ve vysokých horách. Mezi
nejvýznamnější centra druhové bohatosti patří Mexiko a Brazílie. V některých geografických
oblastech mohou být kaktusy dokonce dominantní složkou vegetace, například v Mexických
nopaleras tvoří opuncie až 90% vegetace (Gonzalez-Espinosa and Quintana-Ascencio 1986;
Montiel and Montaňa, 2000). U kaktusů se vyvinuli zástupci všech růstových forem, od
geofytů přes fanerofyty až k epifytům v tropických deštných lesích. Velikost těla se může
pohybovat od 0,5cm až k dvaceti metrům výšky. Stromovité druhy občas patří
k nepřehlédnutelným dominantám krajiny (např. Carnegia gigantea ve státě Arizona).
Jako adaptivní odpověď na klimatické podmínky a aridní charakter stanoviště se u
kaktusů vyvinula sukulentní pletiva. Podmínky prostředí donutily rostliny úsporně hospodařit
s vodou a využít i nejmenší příležitosti srážek ve svůj prospěch. Tato vlastnost se vyvinula
paralelně u mnoha navzájem nepříbuzných čeledí v různých evolučních liniích rostlin
(Ogburn and Edwards 2010), spolu s podobným morfologickým přizpůsobením jejich těl. U
kaktusů tak docházelo k postupné redukci listů a zbytňování stonku. U evolučně nejstarších
zástupců kaktusů podčeledi Pereskioideae jsou listy stále patrné a rostliny svým vzhledem
připomínají stromy a keře. Na nedostatek vody reagují pouze sezónním opadem listů. U
ostatních zástupců přejal asimilační funkci dužnatý stonek, který nejčastěji přejímá i funkci
zásobní. Pozůstatky listů můžeme pozorovat i u nejvyspělejších forem kaktusů na klíčících
rostlinkách, u kterých děložní lístky nějakou chvilku přetrvávají. Pro rostlinu je z hlediska
vodní bilance výhodné, aby ke svému povrchu těla měla co největší objem. Proto je většina
kaktusů kulovitého nebo válcovitého tvaru. Rostliny tak minimalizují odpar v extrémně
osluněném a teplotně příznivém prostředí. Některé rody jako Ariocarpus z Mexika nebo
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Thelocephala z Chile se mimo vegetační sezonu zatahují do země (Staník 2010). Pletiva
ztrácí odparem vodu a stonek zmenšuje objem. Rostlina se takto dostane pod úroveň
okolního substrátu. Malinká tělíčka rostlin zavane písek a drobný štěrk, rostliny jsou tak
chráněny před slunečním zářením. U rodu Blossfeldia se jako u jediného mezi kaktusy
vyvinula poikilohydrie. Tato schopnost zřejmě slouží jako odpověď na obrovskou ztrátu vody
z pletiv v období sucha (Barthlott and Porembski, 1996). Všechny tyto vlastnosti pomáhají
kaktusům přežít v oblastech, které by pro růst normálních rostlin byly naprosto nevyhovující.
Kaktusy se nejčastěji šíří pomocí semen, i když velké procento zástupců podčeledi
Opuntioideae využívá ke svému šíření rozpad svého článkovitého těla. Cílem následujícího
textu je popsat obecné principy šíření semen kaktusů. Schopnost se šířit rozhoduje o
rozšíření a přežití daného druhu. Může nám také pomoci při ochraně a pochopení
ekologických nároků ohrožených druhů, kterých je v čeledi velké procento.

Obr. 1 Geografický areál přirozeného rozšíření Cactaceae v oblasti Nového a Starého
světa. Předpokládané sekundární výskyty v Africe nejsou zobrazeny (Calvente at al.
2011).
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2. Plody a semena
Zástupci čeledi Cactaceae mají jako plod bobuli se šťavnatou na cukry bohatou
dužinou. Bobule je kryta měkkým masitým oplodím. V takovéto podobě najdeme plod skoro
ve všech rodech. U některých rodů můžeme však pozorovat různé modifikace. Ty především
vznikají jako následek specializace a přizpůsobení k určitému druhu šíření semen. U
některých zástupců pozorujeme ztrátu šťavnaté dužiny a redukci masitého oplodí. Vznikají
tak polosuché až vysychavé plody, kryté tenkým pergamenovitým oplodím (Řepka and
Vaško 2011). Při dozrávání semen dochází k pravidelnému nebo nepravidelnému pukání a
semena se z plodu sypou ven. U rostlin s vysychavými plody se semena ihned šíří do okolí,
zatímco v plodech se silným dužnatým oplodím mohou být zadržována po mnoho měsíců
(Bregman 1988; Cota-Sánchez at al. 2007).
Velikost plodů kaktusů se u jednotlivých rodů velice liší. Nejmenšími plody se
vyznačují rody Aztekium a Blossfeldia, kde zralé plody nepřesahují velikost 5 mm. Na
opačné straně jsou rody Hylocereus a Selenicereus tvořící velké šťavnaté plody, které
mohou mít v průměru i přes 10 cm. Velikost plodů nemusí korelovat s celkovou velikostí
rostliny, i malé druhy mohou nést velké plody. Šťavnatá dužina slouží především jako
potrava pro různé druhy živočichů. Šíření semen je tak z velké části zprostředkováno právě
jimi. U stromovitých a epifytických rodů jsou to většinou ptáci. Ty na rostlinách konzumují
zralé plody společně se semeny. Dužina plná cukrů a vody je strávena a následně jsou
vyloučena nepoškozená semena, která jsou spolu s trusem rozšiřována po okolí. Produkce
plodů a semen je u těchto druhů obrovská. Epifytičtí zástupci produkují stovky plodů s tisíci
semeny. U stromovitých kaktusů může hmotnost plodů představovat desítky kilogramů na
jednoho jedince (Gonzalez-Espinosa 1982, cit. dle Jenzen 1986). Z tohoto důvodu jsou
některé druhy kaktusů využívány jako zdroj ovoce. V dnešní době jsou středem zájmu
šlechtitelů a s jejich plody se obchoduje po celém světě. Na rozšiřování plodů se podílejí i
jiná zvířata než ptáci. Některé druhy se snaží být atraktivní pro mravence nebo pro netopýry.
To většinou vede k různým morfologickým přizpůsobením semen a plodů.

V ostrovních

ekosystémech mohou být pro šíření semen úspěšně využívány zástupci plazů, jako jsou
leguáni a želvy (Iverson 1985).
Velká část druhů využívá pro šíření semen vodu. Pravidelně se rozvodňující
jihoamerické řeky nebo přívalové deště v Mexiku unášejí semena a celé plody dál po proudu.
Pro některé jihoamerické rody kaktusů z Argentiny, Uruguye, Paraguyae a Brazilie je
vylévání řek z koryt příležitostí, jak se šířit na velké vzdálenosti (Till and Scharlich 2004).
Vzácně se setkáváme i s využitím větru. Anemochorně přizpůsobená semena má
pouze rod Pterocactus (Bregman 1988). Takovéto přizpůsobení semen je v celé čeledi
naprosto výjimečné.
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3. Zoochorie
3.1

Savci
Největší podíl na šíření plodů a semen kaktusů mají obratlovci. Z této velké skupiny

jsou to hlavně ptáci a savci (Fanner and Thompson 2005). K efektivnímu šíření semen
přispívá schopnost těchto živočichů se pohybovat na velké vzdálenosti (Slavíková 1986).
Tropické plody šířené savci nemívají tak pestré barvy jako je tomu u plodů šířených ptáky.
Jsou ale často aromatické, jelikož savci mají více vyvinutý čich než ptáci (Wheelwright and
Janson 1985; Willson at. al., 1990; Fanner and Thompson 2005). U 1400 dosud pěstovaných
kaktusů byl zjištěn pouze jeden druh, jehož plody voní. V Panamě rostoucí Rhipsalis juengeri
vytváří kulaté zeleno-hnědé plody, které vůní připomínají černý rybíz. Hlavní složkou vůně
jsou kentony, které tvoří až 80% vylučovaných těkavých látek. Příbuzné druhy jsou primárně
šířeny ptáky, ale R. juengeri svými vonnými plody láká netopýry jako šiřitele semen
(Schumpberger at al., 2005).
Ze všech savců jsou pro šíření kaktusů nejdůležitější listonosovití netopýři. Při
konzumování semena padají pod mateřskou rostlinu, při přeletech se rozšiřují pod okolní
pokryv stromů a keřů, protože se netopýři snaží většinu semen vyplivnout. Po průchodu
trávicím traktem se semena dostanou pod stromy, kde netopýři spí zavěšeni (GodínezÁlvarez and Valiente-Banuet 1998). Netopýři obývající severní státy Jižní Ameriky a Malé
Antily, Glossophaga longirostris a Leptonycteris curasoea z čeledi Phyllostomidae,
konzumují plody stromovitých kaktusů společně s ptáky (Webstr at. al., 1998). Ve Venezuele
a Kolumbii netopýři vyhledávají plody kaktusů Stenocereus griseus a Subpilosocereus
repandus. Subpilosocereus repandus láká netopýry na zelené oplodí svých zralých plodů,
zatímco pro ptáky je zajímavá zářivě červená dužina, která se objeví teprve při puknutí
plodu. Stenocereus griseus produkuje dvě formy zralých plodů. Některé zralé plody mají
červené oplodí a jiné zelené. Ptáci konzumují mnohem více červenou formu, zatímco
netopýři konzumují zelenou a červenou formu stejným dílem (Soriano and Ruiz 2002,
Ramoni-Perazzi and Bianchi-Ballesteros 2004; Rengifo at al., 2007). Průchod semen
trávicím traktem G. longirostris zkracuje čas potřebný k zahájení klíčení a zvyšuje jeho
rychlost, to může být klíčové v polopouštních a pouštních oblastech, kde je voda limitujícím
ekologickým faktorem. Trávicí trakt netopýrů odbourává inhibiční látky semen lépe než je
tomu u ptáků. V některých měsících roku tvoří semena kaktusů až 72% trusu netopýrů.
Glossophaga longirostris neloví aktivně hmyz, živí se pouze pylem, nektarem a semeny
kaktusů (Sosa and Soriano 1996)1. Zbavení semen sladkého oplodí je výhodné i z pohledu
ochrany proti houbovým infekcím, jelikož oplodí je plné cukrů a ty jsou ideální pro jejich růst.
Netopýři mají hlavní sezonu kojení mláďat v červnu a červenci, v tomto období obsahuje jejich trus
nejvíce pozřených plodů (Sosa and Soriano 1996).
1
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Netopýři přispívají k šíření S. repandus více než ptáci, jelikož zkonzumují více plodů a jejich
zažívání má pozitivní vliv na klíčení (Naranjo at al., 2003). Vzhledem k pozorování a
poznatkům se zdá že, G. longirostris je pro tento kaktus klíčový druh, zajišťuje jak opylení
květů tak i šíření semen (Obr.2) (Sosa and Soraino, 1996).
Netopýr Leptonycteris curasoae se vyskytuje i v Mexiku a jižních státech USA, kde
společně s netopýrem Choeronycteris mexicana (Phyllostomidae) hrají významnou roli při
šíření semen druhů Neobuxbaumia tetetzo a Stenocereus stellatus (Godínez-Álvarez and
Valiente-Banuet 1998; Godínez-Álvarez at al., 2002). Tyto kaktusy produkují plody se
zeleným oplodím, které v noci pukají a odhalují bílou dužinu (Valiente-Banuet at al., 1996;
Godínez-Álvarez and Jordano 2007). Netopýři jsou schopni za noc zkonzumovat a odnést
až 75% zralých plodů (Flening and Sosa 1994; Godínez-Álvarez at al., 2002). Nejvíce semen
roznesou při přeletech z plodící rostliny na své hnízdní nocoviště, kde se shlukují. Obsah
semen v trusu na stanovišti se pohybuje mezi 40-56 semeny (plod obsahuje průměrně 933
semen). Netopýři si nejčastěji k nocování vybírají stromy Mimosa luisana, Caesalpinia
melanadenia, Cercidium praecox, které mají pozitivní vliv na následný vývoj mladých
semenáčků (nurse effect), jelikož pro uchycení mladých rostlinek je důležité přistínění
mateřskou rostlinou nebo okolním rostlinným pokryvem (Turner et al. 1966; Valiente-Banuet
and Ezcurra 1991; Godínez-Álvarez and Valiente-Banuet 1998). Pod těmito stromy je
prokazatelně vyšší množství kaktusových semenáčků než pod okolní vegetací (ValienteBanuet and Ezcurra, 1991). Pro druh Neobuxbaumia tetetzo je L. surasoae nepostradatelný,
jelikož je efektivní opylovač a šiřitel semen (Soriano and Ruiz 2002). Na zem spadlé plody se
stávají příležitostnou potravou i pro kojota prérijního (Canis latrans) a lišku šedou (Urocyon
cinereoargenteus). I přes velký obsah semen v jejich výkalech nemají na šíření rostlin skoro
žádný vliv, protože výkaly jsou vždy nacházeny na otevřených stanovištích, které jsou pro
uchycení semenáčků naprosto nevhodné (Soriano and Ruiz 2002). Průchod trávicím traktem
zvířat nemá na klíčivost a uchycení semen kaktusů takový vliv, jako je disperze pod "nurse
plants" a na různá vhodná mikrostanovitě, jakou jsou praskliny ve skalách a zastínění
vegetací, které usnadňují růst a přežití v přírodních podmínkách (Godínez-Álvarez and
Valiente-Banuet 1998).
V některých státech Mexika mohou opuncie tvořit formace zvané "nopaleras"2, v této
křovité vegetaci dominují hlavně druhy Opuntia strepthacantha, O. robusta a O. rastrera, ty
jsou doprovázeny xerofytními rostlinami stromovitého i keřovitého vzrůstu Yucca decipiens,
Acacia schaffneri, Dalea bicolor, Mimosa biucifera, Agave salmiana, Jatropha spathulata,
podrost tvoří vytrvalé traviny Bouteloua gracilis, Leptochloa dubia a Microchloa kunthii .
Opuncie produkují obrovské množství plodů, až 3000 kg na hektar (Gonzalez-Espinosa
Jedná se o Mexické státy - Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas a jižní státy USA –
Texas, Nové Mexico a Arizona (Espinosa and Ascencio 1986)
2
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1982, cit. dle Jenzen 1986), které v době zrání poskytují zde žijícím zvířatům důležitý zdroj
potravy (Gonzalez-Espinosa and Quintana-Ascencio 1986; Montiel and Montaňa, 2000).
Plody konzumují místní chovaná zvířata, převážně skot, koně, osli, kozy a prasata, u skotu
v období zrání plodů tvoří semena opuncií až 40%výkalů. Semena z výkalů těchto zvířat
mohou být dále šířena brouky, mravenci a hlodavci. Většina hlodavců vybírá semena
z výkalů nebo konzumuje plody spadlé na zem, jen dva druhy křečků, křeček Goldmanův
(Neotoma goldmanii ) a křeček bělohrdlý (N.albigula) byly pozorovány, jak lezou pro plody až
na rostliny (Gonzalez-Espinosa and Quintana-Ascencio 1986). Z divoce žijících savců jsou
plody atraktivní pro pekari páskované (Pecari tajacu), jelence ušatého (Odocoileus
hemionus), jelence běloocasého (Odocoileus virginianus), králíka pouštního (Sylvilagus
audubonii) a kojota prérijního (Canis latrans) (Gonzalez-Espinosa and Quintana-Ascencio
1986; Montiel and Montaňa, 2000). Jako nejvýznamnější konzumenti opunciových plodů
jsou jelenci ušatí a kojoti prérijní, kteří společně s místními druhy ptáků zkonzumují až 90%
uzrálých plodů (Montiel and Montaňa, 2000).
Podle Janzena (1986) mohla důležitou roli v opunciových společenstvech Mexika a
jihu Spojených států zřejmě sehrát i vyskytující se megafauna, která ale z velké části vymřela
během pleistócenu. Ta aktivně spásala vegetaci a šířila i semena rostlin. Je pravděpodobné,
že složení zdejších rostlinných společenstev se velice lišilo od těch, co převládají dnes.
Poslední zbylé druhy velkých savců byly vyhubeny místními obyvateli v letech 10000 až
1600 před naším letopočtem. Od těch dob jsou aridní oblasti Mexika a jihu Spojených Států
velmi chudé na velké herbivory. V období před příjezdem Kryštofa Kolumba se v oblastech
pásli i bizoni, které následně Evropané téměř vyhubili. Roli hlavních šiřitelů tak převzali zbylí
malí živočichové a domestikovaná zvířata místních farmářů (Janzen 1986).
Obr. 2 Vzhledem
k zprostředkovanému opylování
květů a efektivnímu šíření semen je
Glossophaga longirostris jako
klíčovým druhem pro kaktus
Stenocereus griseus.
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3.2

Ptáci
Kaktusy jsou adaptovány hlavně na šíření semen pomocí ptáků (Snow 1981). Těchto

šiřitelů využívají nejvíce stromovité druhy, které tvoří šťavnaté plody na konci svých větví
nebo epifytické druhy rostoucí ve vlhkých lesích (Schumpberger at al., 2005, Korotkova at
al., 2010). Ptáci mohou využívat různé potravní strategie, podle toho, jak se semeny a plody
zacházejí. Plodožravým ptákům jde hlavně o plody a nikoli o semena. Semena představují
nepotřebný balast, proto se je ptáci snaží co nejrychleji vyloučit (Snow 1981). Specializovaní
plodožraví ptáci konzumují pouze nutričně vysoce hodnotné plody. Tyto plody se vyznačují
vysokým obsahem bílkovin, tuků a cukrů a jsou tak komplexní a vyváženou stravou ptáka.
Vynikají svou velikostí a obsahují velká semena. Naproti tomu ptačí oportunisté pojídají
převážně malé plody obsahující i malá semena. Malé plody nemají všechny důležité složky
stravy a jsou nutričně nekvalitní. Většinou jsou bohaté jen na cukry. Semenožraví ptáci
pojídají

plody

především

pro

následné

trávení

semen

(Snow

1981).

Návštěva

semenožravých ptáků není pro rostlinu úplně ideální. Ale i tak mohou mít semenožravý ptáci
malý vliv na disperzi semen. U některých druhů semenožravých ptáků záleží na stupni
vývoje jedince. Papoušci rodu Amazona jsou v dospělosti striktně semenožraví, zatímco
jejich nedospělá mláďata polykají semena i s dužinou plodu. Semena tak zůstávají
nepoškozena ostrým zobákem a s trusem vyjdou ven životaschopná (Silvius 1995).
Některé druhy ptáků obývající poloopadavé deštné lesy přizpůsobily svou fenologii
dostupnosti plodů na rostlinách. Poměr dospělých, mladých a mláďat pozitivně koreluje
s obdobím dešťů. Velká vlna mláďat se rodí se začínajícími dešti, kdy je dostatek
dozrávajících plodů. Pro určité druhy kaktusů je výhodné vykvétat v období sucha
(Pilosocereus, Acathocereus, Opuntia). V období dešťů se tak mohou soustředit na
intenzivní růst a zásobovat dozrávající plody živinami (Poulin at al., 1992). Většina
stromovitých kaktusů nemá synchronizovanou tvorbu plodů do jednoho období. Kaktusy si
tak nekonkurují v pozornosti šiřitelů. Pro šiřitele z toho plyne výhoda dostupnosti různých
kaktusových plodů i mimo období hlavní vegetační sezony (Sosa and Soriano 1996).
Pro ptáky je rozhodují barva plodu, jelikož čich není dostatečně vyvinut (Wheelwright.
and Janson 1985). Proto mají plody šířené ptáky většinou barvy dobře viditelné na velké
vzdálenosti. Nejoblíbenější barvy plodů mezi tropickými ptáky jsou černá, červená, modrá,
oranžová a žlutá. Barva plodu také ukazuje ptákům stupeň zralosti (Howe and Smallwood
1982, Willson at al., 1990).
U druhu Stenocereus griseus rostoucím na Margarita Island, ostrov se nachází
v Karibském moři a patří Venezuele, se při zrání mění barva plodů ze zelené na
červenofialovou. Zelené nezralé plody zároveň nesou na svém povrchu trny, které
s postupující zralostí plodu opadávají. Při úplné zralosti je plod již holý a následně i puká. O
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plody tohoto druhy se zajímá skupina 14 druhů ptáků. Šest druhů ptáků jsou predátoři
semen, šest druhů je plodožravých a zbylé dva druhy nemají na šíření semen žádný vliv.
Nejvýznamnější šiřitelé ze skupiny plodožravých ptáků jsou papoušci aratinga hnědohrdlý
(Aratinga pertinax; Psittacidae) (Obr. 3) a amazoňan žlutoramenný (Amazona barbadensis;
Psittacidae). Dospělí jedinci vytrhávají z plodů dužinu, kterou následně polykají. Dužina
z plodů slouží zároveň jako krmení pro mláďata (Silvius 1995). Plody S. griseus jsou pro
papoušky nepostradatelné, spoléhají na ně při krmení mláďat a neexistuje pro ně žádná
alternativa takto bohatého ovocného zdroje. U ostatních druhů ptáků, kteří jedí plody i loví
hmyz, jsou tyto plody nezbytným zdrojem potravy v období sucha, kdy je velice těžké hmyz
získat (Poulin et al. 1992, Silvius 1995). Pozřená semena očištěná od sladké dužiny klíčí
rychleji než semena neočištěná (Silvius 1995, Naranjo at al. 2003, Rengifo at al. 2007).
Oblíbenost pestrých barev u ptáků potvrzuje i skupina kaktusů rostoucích v suchých
lesích Kolumbie a Venezuely. Subpilosocereus repandus láká ptáky na červenou dužinu.
Cereus hexagonus nese červené nebo zelené plody obsahující fialovou nebo bílou dužinu.
Plody C. hexagonus na rozdíl od S. grizeus neshazují trny v době zralosti. Na plody těchto
kaktusů je asociováno 11 plodožravých ptáků. Nejvýznamnější šiřitelé semen v této oblasti
jsou datel kápový (Melanerpes rubricapillus) a saltator bělohrdlý (Saltator albicollis). Datel
kápový konzumuje až 78% plodů S. repandus a 40% plodů S. griseus. Saltator bělohrdlý
požírá 11% plodů S.repandus a 18% plodů S. griseus (Soriano and Ruiz 2002).
V lesních formacích rostou i zástupci rodu Pilosocereus. Rostliny se vyskytují
od sezónně vlhkých lesů Mata Atlantica na východním pobřeží Brazilie, přes střední Ameriku
až po aridní oblasti Mexika. Nachází se i na ostrovech uvnitř mexického zálivu. Jednotliví
zástupci rodu vytvářejí modré plody s červenou nebo bílou dužinou, přizpůsobené výhradně
na šíření pomocí plodožravých ptáků (Zappi 1994).
Na východním pobřeží USA ve státě Arizona se vyskytuje pták, který je
nepostradatelný pro zde rostoucí populaci kaktusů Carnegia gigantea. Místní hrdlička
bělavokřídlá (Zenaida asiatica mearnsii) přilétá v období kvetení a konzumuje nektar a pyl
z květů. Jak přelétá z květu na květ, slouží jako účinný opylovač (McGregor at al. 1962).
Hrdlička si staví hnízda na stromě Prosopis juliflora, který se vyskytuje jako doprovodná
vegetace spolu s Cercidium microphyllum (Turner at al. 1966; Olin at al. 1989). Ptáci vyvádí
mláďata v období, kdy na kaktusech dozrávají plody. Dospělci nosí mláďatům do hnízd kusy
plodů. Při přeletech z kaktusů do hnízda vypadávají z natrhaných plodů semen do okolní
vegetace. Stejně tak vypadávají semena z hnízda mláďatům, která se neobratně snaží
kousky plodů spolykat. Semena dopadají pod Prosopis. Prosopis poskytuje v budoucnu
vyklíčeným rostlinkám potřebný stín a chrání je tak před vysycháním (Olin at al. 1989). Vztah
s hrdličkou bělavokřídlou je pro kaktus C. gigantea klíčový, jelikož pták zajišťuje jak
opylování květů, tak i šíření semen.
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Ptáci se podílejí i na šíření druhu Neobuxbaumia tetetzo rostoucího na Mexicko
Amerických hranicích. Zdejší druhy ptáků jako hrdlička bělavokřídlá (Zenaida asiatica), datel
mexický (Melanerpes hypopolius) a hýl mexický (Carpodacus mexicanus) dojídají zbylé
plody po po netopýrech (Valiente-Banuet et al. 1996).
Kaktusové plody představují nepostradatelnou součást stravy ptáků v aridních
oblastech. Během suchého období, kdy je těžké sehnat jiné plody a hmyz, jsou na kaktusy
asociovány i druhy, které jim v ostatních měsících roku nevěnují pozornost (Poulin et al.
1992, Silvius 1995). Početnost šiřitelů kaktusových semen tak kolísá v průběhu roku
s měnícími se dostupností potravy.

Obr. 3 Papoušek Aratinga pertinax vytrhávající dužinu ze zralého plodu kaktusu
Stenocereus griseus, který roste na Margarita Island.
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3.3 Plazi
Šíření semen pomocí plazů nebývá moc často publikováno jako je tomu v případě
ptáků a savců (Varela and Bucher 2002). Pouze velmi malá část dnešních plazů je výhradně
býložravá, většina z nich má rostlinnou potravu pouze jako doplněk potravy (Van der Pijl
1982, cit. dle Figueira at al. 1994). Ale vzhledem k evolučnímu stáří plazů může být jejich
vztah s rostlinami velice dlouhý. Plazi byli dominantními suchozemskými obratlovci v období
druhohor, kde mohli hrát významnou roli při šíření semen rostlin (Tiffney 2004). Plazi mají
největší

význam

jako

šiřitelé

semen

v ostrovních

ekosystémech3

a v oblastech

s nedostatkem vody, kde mohou dominovat (Iverson 1985).
Kaktusy patří společně s palmami mezi pět čeledí s největším podílem konzumace
plodů plazy (Valido and Olesen 2007). V pouštních oblastech Mexika, hlavně oblast státu
Chihuahua a biosférické rezervaci Bolson de Mapimi, se vyskytuje velká želva pouštní
(Gopherus flavomarginatus), která v místních travnatých oblastech konzumuje na zem
spadlé plody Opuntia rastrera (McDonald and Mushinsky 1988; Montiel and Montaña 2000).
Podobně si obohacuje stravu i galapážská želva sloní (Chelonoidis nigra) požírající plody a
květy druhů Opuntia echios, O.megasperma a O.galapageia (Racine and Downhowerm
1974; Blake at al. 2012). V trusu jednotlivých želv se našlo až 1000 opunciových semen
(Blake at al. 2012). Trávení želv je velice pomalý proces, pozřená potrava se v trávicím
traktu zdrží 12-28 dní než vyjde ven jako trus. Vzhledem k této době může i velmi pomalé
zvíře jako je želva, šířit semena na relativně velké vzdálenosti (Racine and Downhowerm
1974).
Galapážští leguáni: leguán bledý (Conolophus pallidus) (Obr. 4), leguán galapážský
(C.subcristatus) jsou primárně býložraví, jen občas si doplní jídelníček hmyzem nebo
zdechlinou. V období sucha požírají květy, články a plody opuncií, aby doplnili vodu a cukry
(Racine and Downhowerm 1974; Christian et al. 1984). V tomto období může tvořit
opunciová vegetace až dvě třetiny jejich potravy (darwinfoundation.org).
Ještěrka Tropidurus torquatus (Obr. 5) z čeledi Tropiduridae je všežravec vyskytující
se téměř ve všech státech Jižní Ameriky. Obývá suché biotopy poloopadavého lesa se
skalními výchozy (reptile-database.reptarium.cz). Ve stejném prostředí se vyskytuje i rod
kulovitých kaktusů Melocactus. Ten vytváří cefália ze kterých během noci a rána při zvýšené
vlhkosti vytlačuje červené plody. Červená barva plodů je mezi plazy nejpreferovanější,
následuje oranžová a černá (Valido and Olesen 2007). Když ještěrky zahlédnou plody
kaktusu (Melocactus violaceus, M. glaucescens, M. paucispinus) snaží se i přes husté
otrnění vyšplhat k cefaliu. Následně z něj vytrhávají plody, které konzumují na místě nebo je
3

Mezi plazy vyskytující se na kontinentech je 34% druhů, které zařazují mezi svou potravu plody. U
druhů obývající ostrovní ekosystémy je to 62%. Zbylá 4% procenta náleží druhům obývající obě
prostředí (Valido and Olesen 2007)
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drží v tlamě a utíkají do podrostu okolní vegetace. Semena nejsou poškozena žvýkáním
ještěrek (Figueira at al. 1994; Fonseca at al. 2012), stejně tak trávení neovlivňuje ani
následnou klíčivost (Fonseca at al. 2012). Semena mohou tvořit až 80% trusu. Vzdálenost
odnesených semen se pohybuje v rozmezí od 1 do 7 metrů (Figueira at al. 1994), což jsou
sice mnohem kratší vzdálenosti než u ptáků a savců, ale i tyto vzdálenosti šíření mohou být
efektivní k tomu, aby se případné semenáčky vyhnuly konkurenci ze strany dospělých rostlin.
I tak se může areál výskytu v průběhu mnoha let velmi rozšířit. Určitou výhodu může
představovat, že se plazi pohybují po malém areálu, který je vhodný pro budoucí růst rostlin.
Zatímco ptáci a savci odnášejí semena i na nevhodná stanoviště (Valido and Olesen 2007).

Obr. 4 Leguán Conolophus pallidus pojídající článek opuncie

Obr. 5 A) ještěrka Tropidurus torquatus na cefaliu druhu Melocactus paucispinus, B) ještěrka
odnášející ukořistěný plod (převzato z Fonseca at al. 2012)
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4. Bezobratlí
4.1 Mravenci
Myrmekochorii můžeme považovat za zvláštní typ zoochorie - synzoochorii. Jedná se
o mutualistický vztah mezi rostlinou a mravenci (Fanner and Thompson 2005). Rostlina tvoří
na svých semenech výrůstky - elaiosomy, které jsou tvořeny bílkovinami a tuky. Ty
mravencům slouží jako potrava. Mravenci nevědomě roznášejí semena po okolí, když si je
nesou jako kořist do svého hnízda (Slavíková 1986; Fanner and Thompson 2005). Tento
vztah je dnes pozorován u zástupců z více než osmdesáti čeledí rostlin po celém světě, ale
nejvíce rozšířen je na jižní polokouli. Šíření semen pomocí mravenců není pro rostlinu tak
energeticky náročné, jako vytvářet velké masité a šťavnaté plody, které rádi konzumují
obratlovci (Fanner and Thompson 2005). Mravenci nejsou primární šiřitelé kaktusových
semen, ale jejich význam při šíření na krátké vzdálenosti je obrovský (Figueira at al., 1994).
Interakce každého druhu mravence vykazuje jisté odlišnosti v chování, někteří okusují
plod na místě a odnášejí jen dužinu se semeny, jiní se snaží odnést celý plod (Figueira at al.
1994; Fonseca at al. 2012; Brito-Kateivas and Corrêa 2012). Zatímco semenožraví mravenci
vybírají z plodu nebo trusu pouze semena (García-Chávez at al. 2010).
Pouštní mravenci druhu Pogonomyrmex barbatus z Mexika přenáší až 67% semen
z plodů Opuntia streptacantha spadlých na zem. Mravenci odnáší semena společně
s dužinou plodu do svého hnízda. V hnízdě ze semen odstraní všechny zbytky dužiny a
semena vynesou z hnízda jako odpad (Vargas-Mendoza and Gonzalez-Espinosa 1992;
Fanner and Thompson 2005). V Mexiku se vyskytují i další dva rody mravenců, kteří ale za
kaktusovými plody vylézají až do koruny. Jelikož plody stromovitých kaktusů jen zřídkakdy
opadávají, jsou mravenci donuceni si pro ně vylézt. Druh Solenopsis aurea a další dva
neurčené druhy rodu Pheidole byly pozorovány, jak vylézají po kmeni druhu Pilosocereus
leucocephalus. Tyto kaktusy obývají vlhké deštné lesy, kde vyčnívají nad okolní porost.
Plody jsou umístěny na konci větví, aby byly dobře viditelné pro místní ptáky. Mravenci
aktivně vykusují části dužiny z plodů, tu pak spolu se semeny snášejí na zem a odnáší pod
okolní vegetaci. Pro mravence je důležitá sladká dužina, semena jsou jen nepotřebnou
přítěží. Mravenci důkladně očištěná semena klíčí rychleji než semena nezbavená dužiny.
Výsledná klíčivost je přitom stejná (Manguía-Rosa at al. 2009) (obr. 6).
V Brazílii byli pozorováni mravenci druhů Camponotus crassus a C. rufipes, jak
požírají a odnášejí semeníky z kaktusu Melocactus conoideus. Mravenci konzumují zbytky
na zem spadlých plodů nebo okusují načaté a nedojezené plody zbylé na rostlině po
ještěrkách Tropidurus torquatus. Když nemohou plod odnést, tak ho rozkouskují. Povolají
posily a naporcovaný plod odnášejí do svého hnízda. Vždy se jedná pouze o vzdálenosti
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kolem desítek centimetrů. Semena jsou očištěna od sladké dužiny a nepoškozená vynesena
ven a odložena na skládce u vchodu do hnízda (Brito-Kateivas and Corrêa 2012).
Určitou záhadu představuje rod Blossfeldia, který je některými autory uváděn jako
anemochorní (Ritter 1980). Nicméně jiné práce dokumentují, že k semenům přisedá dužnatý
arilus. Ten údajně slouží jako lákadlo pro mravence, kteří semena následně šíří (Barthlott
and Porembski 1996). Některé rody kaktusů tvořící dužnaté elaiosomy (jako Notocactus,
Rebutia, Thelocactus) jsou atraktivní i pro evropské rody mravenců, kteří jejich semena
odnášejí z pěstebních skleníků (Bregman 1988).
I přes rozdílné strategie jak ukořistit nejvíce semen a přenášet plody kaktusů, spojuje
tyto druhy mravenců jeden společný znak. Přes veškerou píli donést všechna pracně
ukořistěná semena do hnízda, je velké množství nesených semen poztráceno v podrostu a
opadu (Manguía-Rosa at al. 2009; Fonseca at al. 2012). Touto cestou mohou přispívat
k šíření i výlučně semenožraví mravenci (García-Chávez at al. 2010). Díky tomu se semena
dostanou na různá mikrostanoviště, kde mají větší šanci se uchytit a ukrýt před nepříznivým
počasím (Vargas-Mendoza and Gonzalez-Espinosa 1992; Fanner and Thompson 2005;
García-Chávez at al. 2010).
(Manguía-Rosa at al., 2009)

% vyklíčených semen

4

Obr. 6. Klíčivost očištěných a neočištěných semen druhu Pilosocereus leucocephalus,
které mravenci druhu Pheidole sp. zbavili sladké dužiny (převzato z Manguía-Rosa at al.,
2009)
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5. Hydrochorie
Využívání vody je pro kaktusy poměrně častý způsob šíření a tvorba jejich plodů je
tak synchronizována s obdobím dešťů (Fenner and Thompson 2005). Některé rostliny
vykvétají s příchodem srážek a nově vznikající poupata vytlačují zralé semeníky (Řepka and
Vaško 2011). Semena jsou vyplavena z uschlého plodu a odnášena vodou pryč (Terry et al.
2012; Řepka 2012). Rostliny využívají přívalových dešťů nebo rozvodněných řek, které
zaplavuji tisíce kilometrů čtverečních. Plody a semena jsou přitom unášena proudem a
splavována do oblastní až stovky kilometrů po proudu (Till and Scharlich 2004). Semena se
tak dostávají na nová místa.
Semena mívají morfologické přizpůsobení pro unášení vodou. Zástupci mexického
rodu Astrophytum, A. capricorne a A. ornatum, mají v osemení póry vyplněné vzduchem a
rýhu překrytou blánou, která zadržuje vzduch (Sánchez-Salas 2012). Testa jihoamerického
rodu Frailea je pokryta výrůstky, které zajišťují nesmáčivost a udržují tak semeno na hladině
po mnoho dní (Metzing and Thiede 2001). Selenicereus wittii představuje paradoxní životní
strategii, epifitický kaktus šířený hydrochorně, který navíc jako rostlina musí vydržet i
občasné zatopení. Embryo tohoto druhu je obklopeno testou límcovitého tvaru z mrtvých
buněk vyplněných vzduchem (Obr. 7). Semeno pak při záplavách plave jako korek a je
unášeno po hladině zaplaveného deštného lesa. Semenáčky se uchycují na větvích a
kmenech ve výšce záplavové čáry ( Barthlott and Porembski 1997).
Hydrochorie je většinou špatně určitelný a pozorovatelný jev (Fenner and Thompson
2005). I přes všeobecné podvědomí, že vysoké procento druhů kaktusů využívá právě vodu,
existuje jen velmi malý počet prací, které by to doložily pozorováním.

Obr. 7
Řez semenem Selenicereus wittii,
malé embryo je obklopeno
límcem mrtvých buněk
vyplněných vzduchem. Ty
zaručují nadnášení na vodní
hladině. (převzato z Barthlott and
Porembski,1997)
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5.1 Serotinie
Některé malé kulovité kaktusy zadržují ve svém těle semeníky se zralými semeny po
několik let a čekají na příznivé podmínky prostředí k jejich uvolnění (Rodriguez-Ortega et al.
2006). Takové ekologické vlastnosti se říká serotinie a vyskytuje se u 530druhů napříč 40
rody kvetoucích rostlin (Lamont and Enright 1991). Na suchých a nepředvídatelných
stanovištích zadržují rostliny až 25% semen zatímco v mírných a stálých podmínkách jen 5%
(Peters et al. 2009). Zadržovaná semena si zachovávají životaschopnost po velice dlouhou
dobu (Rodriguez-Ortega et al. 2006). Okolní environmentální podmínky slouží jako spoušť
k uvolnění semen (Lamont and Enright 2000).
Nejběžnější a nejprostudovanější jsou rostliny ze společenstev, kde jako signál
k uvolnění semen slouží oheň. Ten zaručí, že okolní vegetace byla spálena. Nové
semenáčky nejsou vystaveny vysoké konkurenci ostatních rostlin a obsadí uvolněná místa
po požáru (Lamont and Enright 1991). U kaktusů slouží jako hlavní spouštěč přívalový déšť.
Kaktusy zadržují semena v semenících ukrytých v záhybech stonku mezi mamilami a
tuberkulemi nebo pod hustou vatou na temeni rostliny (Obr. 8). Podle pozorování jsou tyto
semena skladována až po dobu šesti let (Peters et al. 2009). V normálních podmínkách
může množství zadržených semen v semenících převyšovat množství semen uvolněných.
Ty se pak uvolní ve vlhké sezoně při období dešťů. Mammilaria pectinifera zadržuje během
prvního roku až 43% uzrálých semen v nevyloučených semenících. Semena uvolněná
během deštivých sezon měla 5krát vyšší šanci na úspěšné přežití, jelikož vlhké prostředí
poskytuje klíčícím rostlinám lepší podmínky pro uchycení (Peters et al. 2009,2010).
Postupné uvolňování semen představuje mnohem menší risk ztráty potomstva
v extrémním prostředí. Vytlačení semeníků a uvolnění semen ve vlhkém období poskytuje
příležitost jak lépe zajistit podmínky pro lepší klíčení a uchycení mladých rostlin (Peters et al.
2010). Rostlina si tak může dovolit i méně vhodné stanoviště a vyrovnat se tak
s nepredikovatelností stanoviště (Lamont and Enright, 2000). Uschované semeníky tvoří
semennou banku, kde jsou semena chráněna před plodožravými živočichy (Contreras and
Valverde, 2002) a enviromentálnimi podmínkami, které by mohly semena znehodnotit. Tyto
zásoby semen jsou využity v příznivých obdobích života rostliny (Rodriguez-Ortega et al.
2006)
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Obr. 8
Uložení semeníků a květů v rostlině Mammillaria pectinifera. (a) Květy, (b) nejmladší plody
staré jeden rok, (c) semeníky zanořené mezi bradavkami starší než dva roky, (d) tři a více let
staré semeníky s uvolňujícími se semeny, (e) staré prázdné semeníky (podle Peters et al.
2009).
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6. Anemochorie
Přizpůsobení semen k šíření pomocí větru je v celé čeledi Cactaceae velice ojedinělá
záležitost. Vyskytuje se pouze u rodu Pterocactus. Tento malý rod patřící do podčeledi
Oputinoideae roste v oblastech Patagonie na jihu Argentiny. Rostlina tvoří vysychavé plody,
které se po dozrání rozpadají. Už tato vlastnost je velice zvláštní, jelikož celá podčeleď je
primárně šířena živočichy a vytváří šťavnaté a dužnaté plody pestrých barev. Z rozpadajícího
se semeníku vypadávají na substrát semena. Semena jsou opatřena širokým plochým
lemem, který slouží ke zvětšení povrchu (Obr. 9 a 10). Vítr rozsypaná semena unáší po
kamenitých pláních a tak je šíří na nová stanoviště (Bregman 1988).

6.1 Stepní běžci
Některé rody kaktusů žijící v extrémních podmínkách se museliy vyrovnat
s nedostatkem šiřitelů (např. Islaya a Thelocephala rostoucí v Chile a Peru). Tyto kaktusy
vytvářejí duté plody, které se po odlomení kutálí po povrchu substrátu. Po odpadnutí plodu
z rostliny vzniká na spodu semeníku otvor z kterého při kutálení vypadávají uvolněná
semena (Staník 2010). Podobný fenomén se vyvinul nezávisle i u jiných rostlin obývající
aridní oblasti. Jako unášeč semen nemusí sloužit pouze odlomený plod, ale někdy je využita
celá seschlá rostlina, která se odlomí od kořenů. Následně se poháněna větrem kutálí po
okolí.

Obr. 9
Rozpadající se semeník a uzrálá
semena rodu Pterocactus.

Obr. 10
Nákres řezu semene rodu Pterocactus
(převzato z Bregman 1988)
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7. Viviparie
Viviparie je u kvetoucích rostlin definována jako předčasný a nepřerušený růst
potomstva, které je stále připoutáno k mateřské rostlině. Mohou být rozlišeny dva typy
viviparie 1. pravá viviparie, zahrnující produkci pohlavně vzniklého potomstva a 2.
pseudoviviparie, kde se vyvíjejí nepohlavně vzniklí jedinci (Goebel 1905, cit. dle Elmqvist and
Cox 1996).
V současnosti je viviparie popsána přibližně u 195 druhů rostlin patřících do 80
čeledí, to je méně než 0,01% celkového počtu cévnatých rostlin (Cota-Sánchez et al. 2007).
Přičemž zastoupení pravé viviparie je 50% (Elmqvist and Cox 1996).
Rostliny s pravou viviparií nejčastěji obývají mělké pobřeží moří, arktické a pouštní oblasti.
Všechny tyto oblasti se vyznačují velice nevhodným prostředím pro uchycení semenáčků,
které jsou ve svých počátečních fázích vývoje velice citlivé na změny okolního prostředí. Ve
všech těchto případech poskytuje viviparie pravděpodobně výhodu při šíření v prostoru lépe
než semenná banka nebo tvorba vegetativních partikulí (Elmqvist and Cox 1996)
Rostliny s touto schopností bývají často přizpůsobeny pro šíření abiotickými faktory,
hlavně vodou a větrem (Elmqvist and Cox 1996).
Jako první popsal viviparii u kaktusů před téměř čtyřiceti lety Conde u rodu
Epiphyllum (Conde 1975, cit. dle Barrios at al. 2012). Čeleď Cactaceae obsahuje 53 druhů
z celkových 1600 u kterých byla do dnešní doby popsána pravá viviparie, to je čtvrtý
nejčastější výskyt mezi kvetoucími rostlinami, hned po mangrovnících (Rhizophoraceae,
Avicenniaceae) a mořské trávě (Cymodoceaceae) (Tab. 1) (Cota-Sánchez et al. 2011).
Semena se vyznačují ztrátou primární dormance (Cota-Sánchez at al. 2007), klíčí ihned
uvnitř plodu a semenáčky se vyvíjí ještě před oddělením plodu od mateřské rostliny. Oplodí
nepuká působením růstu semenáčků, jak to bývá u jiných viviparních rostlin a chrání vnitřní
prostředí (Cota-Sánchez 2004).
Plody viviparních kaktusů mají dužnatý mezokarp a průsvitný exokarp (Cota-Sánchez
2004; Barrios at al. 2012). Pro vyvíjející se semenáčky slouží oplodí jako zdroj výživy (CotaSánchez at al. 2007). Uložení klíčících semen v plodu se může lišit, Selenicereus
grandiflorus má naklíčené semenáčky uloženy těsně pod povrchem oplodí, zatímco u
Leptocereus arboreus, L. scopulopholus, Epiphyllum phyllanthus, Ferocactus herrerae a
Stenocereus alamosensis jsou rozmístěny v celé dužině (Cota-Sánchez at al. 2007; CotaSánchez and Abreu 2007; Barrios at al. 2012). Kombinace jednotlivých vlastností plodu
(dužnatost, vlhkost, průsvitnost, neporušenost oplodí) představují adaptivní strategii
zajišťující vhodné podmínky pro následný vývoj semenáčků. Plod tak tvoří bariéru před
nehostinými venkovními podmínkami, jako jsou extrémní změny teploty, vysychání, přílišné
sluneční záření, působení větru a deště (Cota-Sánchez 2004).
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Viviparie je fakultativní vlastnost a není samozřejmostí pro všechny rostliny daného
druhu. Při pozorování kubánského kaktusu Leptocereus scopulophorus tvořili viviparní
rostliny 18,9% populace a u mexického Stenocereus alamosensis bylo viviparních pouze 9%
rostlin. Tato evoluční a biologická specializace může být novou cestou k obsazování aridních
a zasolených stanovišť, jelikož zvyšuje šanci na uchycení mladé generace i při méně
vhodných podmínkách prostředí (Cota-Sánchez 2004; Cota-Sánchez at al. 2007). Může také
nahrazovat funkci plodožravých živočichů v prostředí, kde jsou jejich populační hustoty velmi
nízké, a šířit semenáčky na malé vzdálenosti (Barrios at al. 2012).
Vzhledem k většinou velmi nízkému počtu pozorovaných rostlin a nedostatečnému
vysvětlení, jak se vyvinuté semenáčky dostanou z plodu ven, není jasná žádná výhoda této
strategie. Sesychající oplodí bude dispersi semenáčků značně bránit a tak zamezí možnosti
jejich šíření do okolí. I uvolněné semenáčky by měly se šířením po substrátu velký problém,
pro šíření větrem jsou moc těžké a nemají ani žádné struktury, které by jim to usnadnily, a
šíření vodou je v těchto oblastech nepravděpodobné. Viviparie nemusí představovat pro
kaktusy žádnou výhodu. Může i poukazovat na evoluční krok, který se neosvědčil.
Tab.1
Procentuální zastoupení viviparních druhů v jednotlivých čeledích kvetoucích rostlin (CotaSánchez et al.,2011)
Čeleď
Avicenniaceae
Cymodoceaceae
Rhizophoraceae
Cactaceae

p.drůhů/p.viviparních
11/8
16/4
87/18
1600/53

Procento viviparie
72.7%
25.0%
20.7%
3.3%

Liliaceae
Cornaceae
Poaceae

225/5
110/2
9700/23

2.2%
1.8%
0.3%
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8. Závěr
Práce shrnuje důležité poznatky z ekologie šíření kaktusových semen a popisuje
jednotlivé vztahy rostlin a jejich šiřitelů. Dále předkládá informace o rozšíření a životních
strategiích kaktusů.
Vzhledem k velkému geografickému rozšíření se kaktusy vyskytují na různých
značně odlišných stanovištích. Vyskytují se od deštných lesů po aridní oblasti s extrémně
nízkými srážkami. Kaktusy se musely vyrovnat nejen s množstvím dostupných srážek ale i
s různými klimatickými podmínkami daného místa. Všechny tyto okolnosti vedly k rozvoji
různých životních forem a s tím souvisejících životních strategií. V celé čeledi je možné
vysledovat několik skupin, které reprezentují různé principy šíření semen.
U kaktusů s keřovitým nebo stromovitým vzrůstem nejčastěji najdeme plody
specializované na šíření pomocí živočichů, nejčastěji ptáků a netopýrů. Tyto kaktusy
dorůstají značné výšky a zralými plody na koncích větví lákají poletující netopýry a ptáky.
Některé druhy se specializovaly pouze na ptáky, jiné využívají obě skupiny, aby zvýšili svou
šanci na šíření. Na zem spadlé plody těchto rostlin pojídají i místní pasoucí se zvířata, pro
které představují plody velice významný zdroj potravy.
Epifytické kaktusy využívají svého umístění v korunách stromů a jsou převážně
šířeny ptáky. Pouze jeden druh využívá k šíření netopýry.
U malých kulovitých kaktusů je zastoupeno více způsobů šíření. Někteří zástupci
jsou šířeni zoochorně. Využívají mravence nebo jsou jejich plody konzumovány zástupci
plazů. Velice rozšířeným šiřitelem u této růstové formy je voda. Kaktusy čekají na sezónní
přívalové deště. Deště pak roznesou splavená semena do okolí. Někteří zástupci umí
aktivně uzrálá semena zadržovat a čekat na vhodné podmínky k uvolnění. Semena jsou tak
chráněna před znehodnocením a rostlina zvyšuje šanci na jejich uchycení.
Vanoucí vítr na kamenitých patagonských pláních využívá rod Pterocactus,
reprezentující geofytní růstovou formu. Zástupci tohoto rodu jsou jedými kaktusy se semeny
přizpůsobenými k šíření větrem.
U některých zástupců kaktusů se vyskytuje i pravá viviparie, ale vzhledem k velmi
nízkému počtu prací a mnoha nejasnostem není uspokojivě vysvětleno, jak k šíření
potomstva dochází. Nezdá se ani pravděpodobné, že by pro rostlinu představovala nějakou
výhodu.
Závěrem lze konstatovat, že kaktusy jsou velmi diverzifikovaná skupina rostlin
využívající všech definovaných způsobů šíření. Jelikož některé druhy kaktusů rostou na
velice špatně přístupných a klimaticky extrémních stanovištích, je stále dost druhů, u kterých
zůstává způsob šíření nedořešen.
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způsob šíření
anemochorie

přizpůsobení semen a plodů
redukce váhy, struktury sloužící
ke zvětšení povrchu → blanitý
lem, rozpadavý plod;
lehké duté plody, uvolňující se
semena

zoochorie
endozoochorie dužnaté jedlé plody, atraktivní
zbarvení, chemické atraktanty,
schopnost semen přežít pobyt v
trávicim traktu hostilele → tvrdé
odolné osemení

zástupci
semena pouze Pterocactus (Bregman
1988)
modifikované plody: Thelocephala
(Staník 2010)

Carnegia (McGregor at al., 1962),
Cereus (Soriano and Ruiz 2002),
Copiapoa (Flores at al. 2001),
Echinocereus (Flores at al. 2001),
Eulychnia (Flores at al. 2001),
Maihueniopsis (Flores at al. 2001),
Myrtillocactus (Flores at al. 2001),
Neobuxbaumia (Godínez-Álvarez at
al., 2002), Opuntia (GonzalezEspinosa 1982), Pilosocereus (Zappi
1994), Stenocereus (Silvius 1995),
Tephrocactus (Flores at al. 2001)

epizoochorie lepivé oplodí, tenké osemení

Rhipsalis (Schumpberger at al., 2005)

synzoochorie elaiosomy a jiné přívěsky
cukrtnaté a bílkoviné povahy

Aztekium (Flores at al. 2001),
Blossfeldia (Barthlott and Porembski,
1996), Echinopsis (Flores at al. 2001),
Gymnocalycium (Flores at al. 2001),
Oreocereus (Flores at al. 2001),
Parodia (Flores at al. 2001),
Thelocactus (Bregman 1988)

hydrochorie

redukce hmotnosti, buňky
osemení vyplněny vzduchem,
odolnost proti nasákavosti,
olejnaté látky v osemení, povrch
semene zadržující bublinky
vzduchu

pravá viviparie

ztráta primární dormance semen Epiphylum phyllanthus (Cota-Sánchez
and Abreu 2007)
Ferocactus herrerae (Cota-Sánchez
at al. 2007)
Leptocereus scopulophorus (Barrios
at al 2012)
Rhipsalis micrantha (Cota-Sánchez
2004)

Ariocarpus (Flores at al. 2001),
Astrophytum (Sánchez-Salas 2012),
Escobaria (Řepka 2012), Frailea
(Metzing and Thiede 2001),
Gymnocalycium (Till and Scharlich
2004), Loxanthocereus (Bregman
1988), Matucana (Bregman 1988),
Parodia (Flores at al. 2001),
Selenicereus (Barthlott and
Porembski 1997), Trixanthocereus
(Bregman 1988), Turbinicarpus
(Flores at al. 2001)

Příloha č. 1: Přehled jednotlivých způsobů šíření semen u kaktusů s příklady zástupců.
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