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Abstrakt 

Okruh Carlina vulgaris agg. ve střední Evropě zahrnuje několik morfologicky, ekologicky a 

chorologicky diferencovaných typů. Jejich vzájemný vztah a původ jsou však nejasné. Z toho 

pramení množství různých taxonomických pojetí dané skupiny. Z našeho území byl popsán 

kriticky ohrožený endemický taxon C. biebersteinii subsp. sudetica, jehož odlišnost od ostatních 

středoevropských populací nebyla dosud studována. Cílem navazující magisterské práce proto 

bude výzkum genetické variability spolu s morfometrickými analýzami za účelem nalezení 

vhodného biosystematického řešení. 

Klíčová slova: Carlina vulgaris agg., C. biebersteinii, střední Evropa, endemismus, mikroevoluce 

 

Abstract 

The Carlina vulgaris complex includes in central Europe several forms with specific morphology, 

ecology and distribution. Their mutual relationships and ancestry are unclear. This fact leads to 

many different views on their taxonomy. The critically endangered endemic taxon C. biebersteinii 

subsp. sudetica was described from the Czech Republic. Its differentiation from other central-

European populations has not been studied yet. For this reason, my following master thesis will 

focus on taxonomic re-evaluation of this complex by means of investigation of genetic and 

morphological variation. 
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Obsah

1. Úvod ......................................................................................................................................................... 1 

2. Charakteristika rodu Carlina .............................................................................................................. 1 

2.1. Zařazení v systému cévnatých rostlin ......................................................................................... 1 

2.2. Morfologická charakteristika ........................................................................................................ 1 

2.2.1. Listy .................................................................................................................................................. 1 

2.2.2. Květenství ........................................................................................................................................ 2 

2.3. Rozšíření .......................................................................................................................................... 4 

2.4. Ohrožení .......................................................................................................................................... 5 

2.5. Vnitřní členění rodu ....................................................................................................................... 5 

3. Charakteristika sekce Carlina MEUSEL & KÄSTNER ........................................................................ 6 

3.1. Rozšíření druhů C. biebersteinii a C. vulgaris ............................................................................... 8 

3.2. Vývoj taxonomického pojetí okruhu C. vulgaris ....................................................................... 10 

4. Zástupci okruhu C. vulgaris v české květeně ................................................................................. 11 

4.1. Carlina vulgaris subsp. vulgaris .................................................................................................... 11 

4.2. Carlina biebersteinii BERN. ex HORNEM. ...................................................................................... 12 

4.2.1. Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii ........................................................................................ 12 

4.2.2. Carlina biebersteinii subsp. sudetica KOVANDA ........................................................................... 13 

4.2.3. Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata (ANDRAE) K.WERNER .............................................. 14 

4.3. Historie výzkumu poddruhu C. biebersteinii subsp. sudetica .................................................. 15 

4.4. Endemismus a specifika Velké kotliny v Hrubém Jeseníku ................................................... 15 

5. Mikroevoluční procesy ....................................................................................................................... 18 

5.1. Speciace .......................................................................................................................................... 18 

5.2. Hybridizace a polyploidizace ..................................................................................................... 19 

5.3. Geografická izolovanost .............................................................................................................. 21 

5.4. Genetické a evoluční aspekty endemismu ................................................................................ 21 

6. Navazující diplomová práce .............................................................................................................. 22 

6.1. Cíle .................................................................................................................................................. 22 

6.2. Metodika ........................................................................................................................................ 22 

6.2.1. Molekulární analýzy .................................................................................................................... 22 



 
 

6.2.2. Sekvenace DNA ............................................................................................................................ 23 

6.2.3. Průtoková cytometrie ................................................................................................................... 25 

6.2.4. Morfometrika ................................................................................................................................ 25 

7. Závěr ....................................................................................................................................................... 26 

8. Použité literární zdroje ....................................................................................................................... 26 

9. Přílohy.................................................................................................................................................... 29 

9.1. Mapy rozšíření .............................................................................................................................. 29 

9.2. Seznam měřených znaků pro morfometrické analýzy ............................................................ 31 



1 
 

1. Úvod 

Rod Carlina L. (pupava) patří do čeledi Compositae (Asteraceae). Vyskytuje se v Eurasii, od 

mediteránu, kde je centrum diverzity, až po Sibiř (kam zasahuje pouze jeden druh – C. 

biebersteinii). Zahrnuje 28 druhů různých životních forem (jednoleté až víceleté monokarpické 

byliny, v případě několika druhů i dřevnatějící keříky) (Meusel & Kästner, 1990). Ačkoliv se 

většinou jedná o druhy dobře morfologicky a ekologicky vyhraněné, okruh Carlina vulgaris se 

vyznačuje vysokou mírou variability (Meusel & Kästner, 1994). Zvláště ve střední Evropě, kde se 

setkávají zástupci několika floroelementů, se vyskytují různé taxony tohoto okruhu. Jejich 

vzájemné evoluční vztahy jsou však nejasné (Meusel, 1993); lze předpokládat, že zde dochází 

k různým evolučním procesům včetně hybridizace či peripatrické speciace. 

Tato bakalářská práce je literární rešerší shrnující pohledy na taxonomii okruhu Carlina vulgaris v 

České republice. Dále uvádí přehled mikroevolučních procesů, které se mohly podílet na jeho 

evoluci a speciaci, a možný nástin metodiky pro navazující diplomovou práci, jež bude zaměřena 

na objasnění problematiky za použití molekulárních metod. 

2. Charakteristika rodu Carlina 

2.1. Zařazení v systému krytosemenných rostlin 

Recentní fylogenetická rekonstrukce (Barres et al., 2013) řadí rod Carlina do podtribu Carlininae, 

tribu Cardueae a podčeledi Carduoideae v rámci čeledi Asteraceae (Compositae). V systému 

krytosemenných rostlin podle APG III (Angiosperm Phylogeny Group, 2009) patří čeleď Asteraceae 

do řádu Asterales, dále do kladu ‘asterids’ v rámci vyšších dvouděložných (‘eudicots’).  

2.2. Morfologická charakteristika 

2.2.1. Listy 

Listy jsou většinou laločnaté a osténkaté. Jejich tvar a struktura jsou však značně variabilní a 

odpovídají ekologii a životní strategii jednotlivých druhů. Setkáváme se s celou škálou typů listů 

od téměř celokrajných, měkkých, mezomorfních (C. biebersteinii) po tuhé a ostnité xerofytní 

(C. frigida, C. oligocephala). Tomu odpovídá také různá žilnatina a stavba listů (od dorziventrální po 

izolaterální) a různá hustota průduchů. 
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Variabilita v tvarech a stavbě listů je značná i v rámci jedné rostliny (viz obr. 1). Nejvýrazněji se 

tato diferenciace projevuje u mediteránních druhů. Přízemní růžici tvoří blanité, spíše mezomorfní 

listy, zatímco lodyžní mají více xeromorfní stavbu (během léta, kdy růžice zasychá, přebírají 

fotosyntetickou funkci) (Meusel & Kästner, 1990). 

 

Obr. 1. – Listy (Carlina vulgaris): 1 – děložní list, 2-4 mladé listy, 5- 7 – listy bazální růžice, 8-10 – lodyžní listy, 11, 12 – 

horní lodyžní listy, 13 –17 – zákrov (13 - 15 – vnější, 16 – střední, 17 – vnitřní zákrovní listen). Převzato (Meusel & 

Kästner, 1990). 

2.2.2. Květenství 

Květy jsou oboupohlavné, homogamní (tyčinky i pestíky dozrávají současně), s pětičetnou radiální 

korunou. Prašníky mají na bázi přívěsky, srůstají v prašníkovou trubičku. Pestík je válcovitý, 

s krátkými bliznovými laloky. Květy jsou uspořádané do úborů. Některé druhy mají úbory velké a 

jednotlivé, jiné menší uspořádané ve složených latnatých nebo vrcholičnatých květenstvích. 

V rámci celé rostliny je květenství významnou strukturou, i co se fotosyntetické funkce týče. Např. 

u C. vulgaris připadá více než polovina suché biomasy na květenství, podobně součet plochy 
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vnějších zákrovních listenů tvoří téměř 50 % listové plochy celé rostliny. Zákrov je značně členěný, 

setkáváme se zde se třemi typy listenů (Meusel & Kästner, 1990): 

a) Vnější jsou podobné horním lodyžním listům. Na lůžko úboru přisedají zduřelou bází, 

čímž jej chrání. Jednotlivé vnější listeny se na zákrovu směrem vzhůru postupně zmenšují a 

jejich osténky se zvětšují a postupně převládají nad blanitou částí čepele. 

b) Střední listeny mají podobu šupin tvořících kruh podpírající okrajové květy. 

c) Vnitřní listeny zákrovu jsou úzké, prodloužené a suchomázdřité. Zprvu chrání květy, ale 

později prostřednictvím hygroskopických pohybů způsobí rozvinutí úboru. Z vnitřní 

strany jsou většinou1 pestře zbarveny od stříbřitě bílé přes zlatě žlutou, béžovou po 

růžovou či fialovou. Zastávají tak funkci jazykovitých květů, což je jev v rámci čeledi 

Asteraceae ojedinělý2  

Lůžko úboru pokrývají vzájemně srostlé šupiny. Tento znak vede k otázce, zdali v případě rodu 

Carlina vůbec hovořit o úboru, či se jedná z morfologického hlediska o hlávku jednokvětých úborů 

(jako v případě rodu Echinops) (Meusel & Kästner, 1990). 

 

Obr. 2. – Stavba zákrovu (Carlina vulgaris). 1 – horní lodyžní listy, 2 – vnější zákrovní listeny (2a - čepel, 2b– ztlustlá 

báze), 3 - střední, 4 – vnitřní zárkovní listeny. Převzato (Meusel & Kästner, 1990). 

                                                           
1 Výjimku tvoří pouze C. canariensis, jejíž zákrovní listeny jsou nenápadné, výrazné jsou žluté květy 

(Wahrmund et al., 2010). 
2 Srovnatelná stavba zákrovu (ze 3 typů listenů) je např. u blízce nepříbuzného druhu Carthamnus lanatus 

(Meusel & Kästner, 1990).  
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Tvar pylu odpovídá typu Cynareae a je v rámci rodu uniformní. (Meusel & Kästner, 1990). 

Nažky zástupců rodu Carlina jsou většinou kyjovité až válcovité, 3,5 až 5 (-8) mm dlouhé, oblé, 

zřídka klínovité či esovitě prohnuté (poddrod Carlowizia) nebo vřetenovité (C. oligocephala). Na 

povrchu nažek je pět více či méně zřetelných pruhů a odění tvořené dvouramennými chlupy. 

Chmýr je jednořadý, pérovitý, posléze ze semen opadávající (Dittrich, 1996). Paprsky chmýru jsou 

na bázi srostlé, odvětvují se po několika (počet je druhově specifický (Meusel & Kästner, 1990)). 

Semena jsou po dozrání uchycena mezi šupinami květního lůžka. Přes zimu mohou zůstat 

uzavřená v květenství, chráněna vnitřními zákrovními listeny. Otvírání a zavírání zákrovních 

listenů umožňují hygroskopické pohyby, které se uplatňují dále také při rozvití a semknutí 

paprsků chmýru či chlupů na nažce. V případě C. acaulis a C. acanthifolia se kromě šíření semen s 

chmýrem pomocí větru (pogonochorie) setkáme i s cyclochorií3. (Meusel & Kästner, 1990). 

Taxonomické znaky v květenství: 

a) tvar a velikost úboru 

b) tvar a délka vnějších zákrovních listenů 

c) délka a barva vnitřních zákrovních listenů 

d) tvar blizny 

e) počet chmýrových paprsků, které se odvětvují z jednoho místa 

f) tvar prstence na bázi nažky 

2.3. Rozšíření 

Pupavy jsou převážně heliofilní, vyskytují se ve více či méně narušované vegetaci, často na 

člověkem ovlivněných stanovištích, původně na okrajích lesů, skalnatých svazích apod. 

Centrum druhové diverzity je ve Středozemí. Nejvíce kontinentální jsou druhy C. oligocephala, 

zasahující do Arménské vysočiny, a C. biebersteinii, s areálem ve velké části Eurasie, na východ 

zasahujícím až po střední Sibiř, a na sever po 63° 10´s. š. (provincie Pojos Savo v severním Finsku – 

nejsevernější výskyt celého rodu). Do střední Evropy zasahuje pět druhů: C. acaulis, C. 

onopordifolia, C. acanthifolia, C. vulgaris a C. biebersteinii. 

Největší areál mají právě blízce příbuzné druhy C. vulgaris a C. biebersteinii (Meusel & Kästner, 

1994). 

                                                           
3 Strategie šíření, při které vítr unáší celou rostlinu, ze které vypadávají zralá semena, tzv. „stepní běžci“. 
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2.4. Ohrožení 

V Červeném seznamu IUCN jsou současně zahrnuty 2 druhy, a sice Carlina diae (endemit Kréty, 

v kategorii ohrožený druh) a C. onopordifolia (zranitelný, vyskytující se na několika izolovaných 

lokalitách na Ukrajině a v Polsku) (Melnyk, 2013). 

V aktuálním červeném seznamu České republiky (Grulich, 2012) jsou zahrnuty čtyři taxony. První 

je C. acaulis subsp. caulescens (C1), který roste vzácně v Českém středohoří a na Českomoravské 

vrchovině. Další tři taxony patří do druhu C. biebersteinii: subsp. bieberstenii je zařazena do 

kategorie C3, subsp. brevibracteata (která však nebyla dříve rozlišována, a její rozšíření není 

dostatečně známé) je v kategorii C4b a endemická subsp. sudetica je v kategorii C1.  

2.5. Vnitřní členění rodu 

Rod Carlina je v poslední monografii členěn do pěti podrodů, zahrnujících několik sekcí a subsekcí, 

má 28 druhů, 12 subspecií a 14 variet (Meusel & Kästner, 1990). Podrody jsou definovány životní 

formou, morfologií, ekologií a geografickým rozšířením: 

1) Carlina subg. Carlowizia (MOENCH) LESS. se třemi druhy endemickými pro Kanárské 

ostrovy a Madeiru (C. canariensis, C. salicifolia a C. xeranthemoides). 

2) C. subg. Lyrolepis (RECH. F.) se dvěma druhy endemickými pro Egejské ostrovy (C. diae a C. 

tragacanthifolia). Dle molekulárních analýz se však jedná o jednu z větví podrodu Carlina 

(Wahrmund, et al., 2010). 

Druhy těchto dvou podrodů mají stromkovitý habitus, s výjimkou C. tragacanthifolia, jejíž 

vzrůst je polštářovitý.  

3) C. subg. Mitina Adans. (letničky, nicméně nejsou příbuzné, C. racemosa a C. lanata mají 

homoplázické znaky, přičemž C. lanata vytváří samostatnou větev na bázi celého rodu, C. 

racemosa je blízká sekci Corymbosae a dnes je řazena do samostatné sekce Racemosae) 

(Wahrmund et al., 2010). 

4) C. subg. Carlina (dvouleté nebo víceleté monokarpické rostliny, k dalšímu členění viz dále)  

5) C. subg. Heracantha DC. (víceleté polykarpické rostliny; dle molekulárních analýz tento 

podrod rovněž není monofyletický, jeho sekce Heracantha a Corymbosae Meusel & Kästner 

tvoří samostatné klady (Wahrmund et al., 2010). 
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3. Charakteristika sekce Carlina MEUSEL & KÄSTNER 

V rámci sekce Carlina jsou v poslední monografii (Meusel & Kästner, 1994) rozlišeny dvě skupiny, 

a sice subsect. Macrocephala, zahrnující druhy C. macrocephala a C. frigida, a subsect. Carlina, kam 

spadá kromě C. vulgaris a C. biebersteinii ještě C. nebrodensis. Molekulární analýza (sekvenace úseku 

ETS v kombinaci s třemi chloroplastovými markery) však ukázala, že C. frigida je příbuznější 

druhům C. oligocephala, C. traganthiofia a C. diae z jiných sekcí. Dále se potvrdilo, že jednotlivé 

druhy v této skupině nejsou monofyletické (C. biebersteinii subsp. brevibracteata je příbuznější C. 

vulgaris a C. nebrodensis, než C. biebersteinii subsp. biebersteinii) (Wahrmund et al., 2010).  

 

Obr. 3. – Striktní konsenzuální strom parsimonické analýzy (na základě kombinace dat ze sekvenace nukleární ETS, 

chloroplastových úseků ycf6-psbM, trnH-psbA, trnL-trnF a morfologie) – výřez ukazující vztahy v rámci skupiny C. 

vulgaris a blízce příbuzných druhů. Čísla značí hodnoty bootstrapu (pod 50 % nejsou uvedeny, nad 75 % zvýrazněny 

tučně). Vpravo poznamenána příslušnost k dříve rozlišovaným sekcím (Meusel & Kästner, 1994). Převzato 

(Wahrmund et al., 2010). 

Skupina obsahující C. vulgaris sestává z převážně monokarpických bylin. U některých druhů sekce 

(zvláště typické pro C. macrocephala) se ale setkáváme s rozdělením bazální růžice, přičemž dceřiná 

růžice může přečkat do dalšího roku a rostlinu tak můžeme považovat za víceletou. Nicméně u 

druhů C. vulgaris, C. biebersteinii ani C. nebrodensis k tomu nedochází, jedná se čistě o rostliny 

monokarpické. Pro tyto tři druhy jsou dále typické peřenoklané až téměř celokrajné listy, 

přerušovaně až pravidelně osténkatě zubaté. Stavba listů odpovídá gradientu rozšíření – nejvíce 

členěné a ostnité listy jsou přítomny u druhů z mediteránních a submediteránních oblastí (C. 

nebrodensis, C. vulgaris subsp. spinosa), nejméně dělené, pouze na okraji jemně zubaté, širší 

mezomorfní listy má C. biebersteinii, což odpovídá vlhčím stanovištím.  
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Carlina nebrodensis je endemitem hor severní Sicílie (roste ve výškách 1 200 až 1 850 m n. m.), jeho 

listy jsou sice značně podobné listům C. vulgaris, avšak jsou plstnaté a hruběji trnité (v rámci celé 

sekce tak vykazují nejvíc xeromorfní stavbu)4. C. vulgaris subsp. spinosa, která roste severněji, se 

odlišuje vyšším vzrůstem, delšími a užšími listy, které jsou více členěné a zprohýbané. Liší se i 

menšími úbory. Monografové rozeznávají v rámci druhu C. nebrodensis dvě variety, a sice var. 

nebrodensis a var. glabriuscula (Meusel & Kästner, 1994). 

Carlina vulgaris má areál rozšíření v  západní, střední a jižní Evropě, odkud zasahuje na východ až 

do severního Íránu. Osidluje různá stanoviště – světlé (především borové) lesy, okraje křovin, 

písčiny, chudé, vysychavé trávníky, kamenité stráně, haldy i pobřežní duny. Rostliny jsou hodně 

variabilní, monografové (Meusel & Kästner, 1994) rozeznávají však pouze dva poddruhy, již 

zmíněnou C. vulgaris subsp. spinosa v jižních oblastech, a subsp. vulgaris rozšířenou v temperátní 

zóně. Variabilita v rámci subsp. vulgaris je pak hodnocena jako projev fenotypové plasticity bez 

taxonomického významu. Dle různých podmínek prostředí lze rozlišit v zásadě tři různé formy 

(morfotypy). Forma „planifolia“ se vyznačuje listy méně členěnými a ploššími (připomíná tak C. 

biebersteinii subsp. brevibracteata); vyskytuje se na zastíněných stanovištích nebo na neúživném 

substrátu (hadce). Naproti tomu rostliny rostoucí v horských oblastech (forma „orophila“) mají 

listy hruběji členěné a ostnité. Připomínají tak C. vulgaris subsp. spinosa, liší se však menším 

vzrůstem a tvarem úborů. Podobné rostliny byly sbírány jak v Čechách a na Moravě, tak ve 

Francouzském středohoří, německém pohoří Harz, na Krymu či Kavkazu. Třetí je forma 

„polycephala“ s lodyhou větvenou v dolní polovině výšky rostliny, což je dáno zvýšeným 

množstvím živin v půdě. Růstové formy „orophila“ i „polycephala“ mohou být lokálně 

považovány za samostatné taxonomické jednotky. Situaci ještě komplikuje relativně častý výskyt 

jedinců s různými vývojovými poruchami, jako je fasciace (svazčitost, zploštění lodyhy, či srůsty 

více lodyh, zvláště v oblasti pod úbory). Autoři monografie poukazují v takovém případě na 

nutnost experimentální kultivace a následného porovnání znaků (hustota olistění, vzrůst, tmavé 

ostny zákrovu) (Meusel & Kästner, 1994). 

                                                           
4 U rostlin z nižších nadmořských výšek i pěstovaných v středoevropských botanických zahradách údajně 

nejsou listy tak hrubé, jedná se tedy do značné míry o variabilitu danou prostředím.  
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3.1. Rozšíření druhů C. biebersteinii a C. vulgaris 

Areál C. vulgaris se nachází v západní polovině Evropy, na východě se překrývá s oblastí výskytu 

C. biebersteinii . Ta pokračuje dále na východ přes sarmatskou provincii až po Bajkal (viz mapku na 

obr. 7 v příloze). 

Carlina vulgaris má delší životní cyklus, zato relativně dobře snáší sucho, C. biebersteinii oproti 

tomu dříve rozkvétá a plodí (během příznivých podmínek). Stanovištní diferenciace obou druhů5 

tak odráží rozdílná přizpůsobení k vodnímu stresu. Nejnápadnějšími rozdíly mezi oběma druhy 

jsou v hustotě olistění (dané délkou internodií), anatomické stavbě listů (u C. biebersteinii jsou 

mezomorfního charakteru) a v některých fyziologických aspektech (reakce průduchů za sucha).  

 

Obr. 4. – Srovnání celkového habitu druhů Carlina vulgaris a C. biebersteinii z přirozených stanovišť v centrálních 

Alpách (Innsbruck, Ranalt). 1 – listy přízemní růžice (v době květu zasychají), 2 – lodyžní listy, 3 – listy postranních 

větví, 4- zákrovní listeny. Převzato (Körner & Meusel, 1986) 

                                                           
5 Druhem C. biebersteinii je zde (Körner & Meusel, 1986) patrně zamýšlen nominátní poddruh subsp. 

biebersteinii. Poddruh subsp. brevibracteata má xeromorfnější stavbu, je C. vulgaris celkově podobnější (Meusel 

& Kästner, 1994), proto lze předpokládat, že ani rozdíly v ekologických nárocích nebudou tak výrazné. 
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Carlina biebersteinii je v porovnání s C. vulgaris celkově mohutnější (v experimentálních 

podmínkách až dvojnásobná hmotnost sušiny, o 25 až 30 % větší listová plocha). Rozdílný je také 

poměr délky kořenů a listové plochy. Carlina biebersteinii roste v zápoji (je spíše druhem lesostepí, 

má širší, ploché listy, které jsou efektivnější pro fotosyntézu za nižších intenzit světla). Také 

vyžaduje vyšší vlhkost, naproti tomu C. vulgaris je typickým heliofytem otevřených stanovišť 

(Körner & Meusel, 1986). 

Rostliny ze sibiřské části areálu a z evropských hor se od rostlin sarmatské a baltické provincie 

poněkud liší. Taxonomicky jsou proto klasifikovány na úrovni variety (prvně jmenované jako C. 

biebersteinii subsp. biebersteinii var. biebersteinii, druhé jako var. fennica). Podstatnější rozdíly 

vykazují rostliny z panonsko-pontické provincie, které mají poněkud xeromorfnější stavbu 

(připomínají tak C. vulgaris) (Meusel, 1993). Dříve byly řazeny do samostatného druhu C. 

intermedia, autoři monografie je na základě celkové podobnosti vzrůstu řadí do blízkosti C. 

biebersteinii a klasifikují jej na úrovni poddruhu (C. biebersteinii subsp. brevibracteata) (Meusel & 

Kästner, 1994). Tato klasifikace však neodpovídá výsledkům fylogenetické studie založené na 

podobnosti úseků DNA (Wahrmund, et al., 2010) (viz výše). 

V mediteránní oblasti se taxon C. vulgaris vyskytuje společně s dalšími zástupci rodu. Lze 

předpokládat, že zde vznikal. Jako samostatný druh pronikl do temperátního pásu 

pravděpodobně během pozdního terciéru. V horských oblastech a submediteránu zasahoval na 

sever iberského poloostrova až po severní Anatolii a Hyrkánskou provincii. Právě v severní 

Anatolii se za formování hor během pleistocénu (v oblasti kontinentálního klimatu - Kavkaz) 

mohla vytvořit izolovaná populace. Během dalších změn klimatu tak mohl vzniknout nový druh 

C. biebersteinii a během teplejších period se rozšířit až do západní Sibiře. Ochlazení pak vedlo k 

oddělení jednotlivých částí areálu. C. biebersteinii subsp. brevibracteata tak je podle autorů studie 

možným potomkem původních populací v jižní části areálu (Černé moře až Kavkaz), který se 

rozšířil po poslední době ledové v ponticko-panonské oblasti. Carlina biebersteinii subsp. 

biebersteinii byla již v pozdním glaciálu v oblastech bezlesí, jaké se reliktně zachovaly ve 

Francouzském středohoří a ve Vogézách. V severních Alpách vykazuje svým rozšířením charakter 

sibiřského elementu, zatímco C. vulgaris sem domigrovala z refugií na jihu a osidluje nižší 

nadmořské výšky. Oblasti lesostepí (a výskytu C. biebersteinii subsp. brevibracteata) zasahovaly v 

postglaciálu do Vídeňské pánve, setkaly se zde tak všechny tři taxony a mohlo dojít k hybridizaci 

(Meusel, 1993). Na severní hranici Panonské provincie a na severovýchodním okraji Alp není 

vyloučen výskyt hybridních populací ani v současné době. Krom již zmíněné Karpatské oblasti, 
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Pienin a Tater je zajímavou i Kavkazská oblast areálu, kde se setkávají subsp. brevibracteata a subsp. 

biebersteinii (Meusel & Kästner, 1994). 

3.2. Vývoj taxonomického pojetí okruhu C. vulgaris 

Taxonomické přístupy k členění této skupiny jsou různé, během historie se výrazně měnily. Např. 

v díle Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, 1929) je celá skupina pojímána jako jeden druh C. 

vulgaris se dvěma varietami (var. týpica BECK a var. stenophýlla ROTA). V rámci první z nich bylo 

rozlišeno šest forem (f. virescens ABROMEIT, f. genuina POVERLEIN a f. nigrescens FORMÁNEK podle 

různé barvy ostnů na zákrovních listenech, f. planifolia SCHUR. s plochými listy, f. monocephala OPIZ 

s jednotlivými úbory a f. polycéphala Gaudin s větším počtem menších úborů); v rámci var. 

stenophylla byly rozlišeny tři formy (f. brevibracteáta ANDR. a f. typíca G. BECK lišící se poměrem 

délek vnějších a vnitřních zákrovních listenů, dále f. leptophýlla GRIESSELICH vyššího vzrůstu), které 

zahrnovaly i rostliny dnes řazené do samostatných druhů C. nebrodensis a C. biebersteinii. 

V první Meuselově práci věnované členění této skupiny (Meusel & Werner, 1962) jsou v rámci C. 

vulgaris s. l. rozlišeny tři druhy: kromě C. vulgaris s. str. též C. stricta a C. intermedia. Druh C. stricta 

raší o tři a čtyři týdny dříve než zbývající dva druhy, zpravidla má nevětvenou lodyhu, je uváděn 

ze subalpínského stupně středních a východních Alp, Vogéz, Krkonoš, Jeseníků (autoři sem tedy 

zahrnují i později popsaný taxon C. biebersteinii subsp. sudetica), Tater a Východních Karpat. Dále 

zmiňují podobné rostliny ze severní Anatolie (tehdy klasifikované jako C. longifolia var. pontica 

Boiss.) a z horských oblastí jihozápadní Fennoskandinávie, které však mají menší úbory na 

větvených lodyhách (zřejmě později posaná C. biebersteinii subsp. biebersteinii var. fennica). V rámci 

C. vulgaris s. str. je opět uváděno několik variet včetně var. sublanata a též poddruh subsp. spinosa. 

Carlina intermedia zahrnuje vyšší rostliny s déle přetrvávajícím oděním, s areálem rozšíření 

v horách Balkánu a v panonské a sarmatské oblasti; jedná se tedy o dnes rozlišovanou C. 

biebersteinii subsp. brevibracteata. 

Flora Europea (Webb, 1976) prezentuje celou skupinu opět jako jeden druh C. vulgaris. 

K hodnocení variability přistupuje na úrovni tří podruhů: subsp. vulgaris, subsp. intermedia 

(SCHUR) HAYEK (se synonymem C. biebersteinii BERNH. ex HORNEM.) a subsp. longifolia NYMAN (se 

synonymem C. nebrodensis auct., non GUSS. ex DC.). 

S rozdílným pojetím se setkáváme i v rámci prvního a druhého svazku Meuselovy monografie. 

V prvním (Meusel & Kästner, 1990) je druh C. vulgaris členěn na dva poddruhy: subsp. vulgaris a 

subsp. acanthophylla (HAUSSKN.) MEUSEL a KÄSTNER (dříve samostatný druh C. acanthophylla). 
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Subalpínské populace tohoto okruhu byly klasifikovány jako C. biebersteinii subsp. biebersteinii. K 

tomuto druhu byly jako poddruh C. biebersteinii subsp. intermedia zařazeny i rostliny do té doby 

rozlišované jako samostatný druh C. intermedia. 

Taxonomické dělení skupiny prezentované v druhém svazku monografie (Meusel & Kästner, 1994) 

bylo použito v této práci a je uvedeno výše. Autoři přijali nomenklatoricky správná jména C. 

vulgaris subsp. spinosa (místo subsp. acanthophylla) a C. biebersteinii subsp. brevibracteata (místo 

subsp. intermedia). V rámci C. biebersteinii subsp. biebersteinii pak rozlišují dvě geograficky oddělené 

variety (var. biebersteinii a var. fennica). 

4. Zástupci okruhu C. vulgaris v české květeně 

4.1. Carlina vulgaris subsp. vulgaris 

Carlina vulgaris je u nás ze všech zástupců studované skupiny nejhojnější (viz mapku na obr. 9 

v příloze). Vyskytuje se především v teplých a mírně teplých oblastech celého státu na kyselých i 

bazických substrátech, nezasahuje do horských oblastí. Z celé skupiny je nejsnáze 

determinovatelná, byť se můžeme setkat s přechodnými typy k C. biebersteinii subps. brevibracteata 

(Kubát, 2013). 

Roste na křovinatých stráních, pastvinách, mezích, v lesních lemech a ve světlejších lesích. Lodyha 

je přímá, jednoduchá nebo v horní části chudě větvená, dlouhá (10-)20 až 50(-60) cm. V mládí je 

řídce plstnatě vlnatá, může být načervenalá. Listy jsou kožovité, víceméně zprohýbané, 

peřenolaločné až peřenosečné, hrubě ostnité, naspodu s vyniklou síťnatou žilnatinou, v mládí 

plstnatě chlupaté, později olysávající. Listy přízemní růžice jsou podlouhle kopinaté, 8-15 cm 

dlouhé, 0,5 – 2 cm široké, za květu zasychají. Lodyžní listy jsou vejčitě podlouhlé, na vrcholu 

špičaté, přisedlé objímavou bází, 1,5 – 6 cm dlouhé. Květní úbory jednotlivě na koncích větví, 

zpravidla v počtu (1-)2 až 5 (-8) na jedné rostlině, 10 až 20(-22) mm v průměru. Vnější zákrovní 

listeny jsou podobné horním lodyžním listům, jsou čárkovitě podlouhlé až kopinaté, ostnitě 

zubaté, 12 až 26 mm dlouhé. Vnitřní listeny zákrovu jsou úzce čárkovité, slámově žluté až 

zlatožluté, naspodu hnědavé, 14 – 16 mm dlouhé. Lůžko úboru s dřípenými plevkami, delšími než 

květy. Koruna je žlutavá, v horní části červenofialová (Kovanda, 2004b). 

Jak již bylo řečeno výše, jedná se o krátkověké monokarpické rostliny (většinou „dvouletky“). 

Nástup kvetení není určen stářím, nýbrž velikostí bazální listové růžice, a ta závisí na okolních 
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podmínkách. Rostliny tak mohou kvést v prvním nebo až v sedmém roce života, případně ještě 

později. Kvést začínají v červnu, dokvétají v září. Semena opatřena chmýrem po dozrání vylétají za 

slunných suchých dní z úboru, který je za nepříhodných podmínek chrání díky hydroskopickým 

pohybům. Klíčí od dubna do června (Klinkhamer et al., 1996). 

4.2. Carlina biebersteinii BERN. ex HORNEM. 

syn: Carlina nebrodensis NYMAN, Carlina vulgaris var. longifolia KORSH., Carlina vulgaris subsp. longifolia 

NYMAN, Carlina longifolia var. pontica BOISS., Carlina vulgaris subsp. stricta (ROUY) DOMIN, Carlina longifolia 

var. longifolia, Carlina macrocephala FORMÁNEK, Carlina vulgaris var. microcephala LEDEB., Carlina vulgaris var. 

leptophylla GRIESS., Carlina stricta (ROUY) FRITSCH, Carlina longifolia RCHB. 

Tomuto druhu se na našem území podrobněji věnoval Kovanda (2002, 2004a, 2004b). Následující 

popis vychází z jeho prací. 

Lodyha přímá jednoduchá nebo chudě větvená, vysoká 20 až 50 (-60) cm. Listy jsou bylinné, 

ploché, celistvé, na okraji osténkaté, v mládí řídce pavučinatě vlnaté, později olysávající. Přízemní 

listy jsou 12-17 cm dlouhé, 0,5 až 2 cm široké, lodyžní listy přisedlé až poloobjímavé, čárkovité až 

čárkovitě kopinaté, 3,5 – 10 cm dlouhé (6-14 cm dlouhé dle Kovanda, 2004a), horní kopinaté, 

přecházející v zákrovní listeny. Úbory jednotlivě na koncích větví, v počtu (1-)2 až 3(-5) na jedné 

rostlině. Vnější a střední zákrovní listeny horním lodyžním listům podobné, úzce kopinaté, ostnitě 

zubaté (18-52 cm dlouhé). Lůžko úboru s dřípenými plevkami, které převyšují květ (Kovanda, 

2004b). 

4.2.1. Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii 

Listy jsou na okraji nepravidelně osténkaté tuhými osténky. Ty jsou dvojího typu - kratší (dlouhé 

až 1,5 mm) a mezi nimi jednotlivě vtroušené delší (až 4,5 mm). Úbory jsou široké 12 až 25(-35) mm 

(bez zákrovu, včetně zákrovu až 75 mm). Vnější zákrovní listeny jsou 12 až 30 (-38) mm dlouhé a 

až 6,5 mm široké. 

Údajně u nás roste na křovinatých stráních, stepních trávnících, lesních světlinách a lemech (řada 

lokalit v dolním Pomoraví je v písečných borech) a to převážně v teplých územích. Nicméně lze se 

s ní setkat taktéž v Tepelských vrších, v Hanušovicko-rychlebské vrchovině, na okraji Žďárských 

vrchů a v karpatské oblasti, což s výše zmíněnou obecnou charakteristikou lokalit příliš 

nekoresponduje (Kovanda, 2004b).  
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V tomto pojetí, tak jak je uvedeno v Květeně ČR, jsou pod jménem C. biebersteinii subsp. biebersteinii 

popsány převážně populace z nižších poloh a teplejších území. V monografii rodu (Meusel & 

Kästner, 1994) je však toto jméno správně přijato primárně pro vysokohorské rostliny. Na druhou 

stranu i v tomto zdroji jsou, navzdory zde uvedené obecné charakteristice subsp. biebersteinii, k 

tomuto taxonu přiřazenyi některé naše rostliny z nižších poloh teplejších území.Vedle lokalit 

reliktní povahy, jakými jsou sutě v okolí Bečova nad Teplou a vulkanity v okolí Manětína, kde byl 

výskyt rostlin (alespoň morfologicky odpovídajících tomuto taxonu) potvrzen (Skalický, 1986), 

zmiňují monografové i nálezy z Moravy. Jejichž příslušnost k C. biebersteinii subsp. biebersteinii je 

minimálně sporná. Hendrych (1986) pokládá za mylné i údaje z Plzeňska a kloní se i v jejich 

případě k poddruhu C. biebersteinii subsp. brevibracteata (v originále pod synonymem C. vulgaris 

subsp. intermedia). Taxon C. biebersteinii subsp. biebersteinii (v originále C. vulgaris subsp. stricta) 

uvádí prokazatelně pouze z Velké Kotliny. 

4.2.2. Carlina biebersteinii subsp. sudetica KOVANDA 

Tento český endemit byl platně popsán teprve nedávno (Kovanda, 2002). Je znám pouze ze dvou 

míst, a sice z Velké a Malé kotliny v Hrubém Jeseníku (Východní Sudety). Preferuje vlhké kyselé 

skály, čímž se odlišuje od ostatních zástupců druhu 

 

Obr. 5. – Carlina biebersteinii subsp. sudetica. Ilustrace převzata z originálního protologu (Kovanda, 2002). © A. 

Skoumalová 
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Jedná se o rostlinu statného vzrůstu, lodyha je silná až 6,5 mm, dorůstající výšky 55 cm. Listy jsou 

bylinné, ploché, celistvé a nepravidelně jemně osténkaté. Kratší osténky jsou dlouhé do 0,8 mm, 

mezi nimi jednotlivě vtroušené delší (do 2,4 mm délky). Úbory jsou velké (Kovanda uvádí 

hodnoty až 42 mm v průměru bez zákrovu, a až 92 mm včetně zákrovu), na jedné rostlině jich je 

pouze několik (1 - 2, vzácně 3)6. Vnější listeny zákrovu jsou kopinaté, špičaté, nepravidelně trnité, 

bez osténků, dlouhé až 52 mm a široké 9 mm. Vnitřní zákrov sestává z listenů, které jsou úzce 

čárkovitě kopinaté, slámové až světle hnědé, zespodu hnědofialové (Kovanda, 2002). 

4.2.3. Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata (ANDRAE) K.WERNER 

syn.: Carlina intermedia SCHUR, Carlina brevibracteata (ANDRAE) SIMONK. 

V Květeně ČR (Kovanda, 2004b) není tento poddruh z našeho území uváděn a výskyt C. intermedia 

je považován za sporný. Poprvé byl tento taxon od nás uveden teprve nedávno v Seznamu 

cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al., 2012); podle autorů k němu patří 

přinejmenším některé populace z jižní Moravy. Výskyt této subspecie v ČR následně uvádí i Kubát 

(2013), který se domnívá, že k tomuto taxonu patří všechny rostliny, které Kovanda (2004a) 

publikoval pod jménem C. biebersteinii. Avšak i jeho popis se poněkud odlišuje od charakteristiky 

uváděné v monografii rodu (Meusel & Kästner, 1994). Není zde např. zaznamenán vyšší vzrůst 

v porovnání s ostatními taxony (vycházíme-li z předpokladu, že rostliny popisované v Květeně ČR 

spadají do poddruhu subsp. brevibracteata, pak dorůstají pouze 20 až 50 (-60) cm). Monografové 

naproti tomu uvádí, že lodyha v případě tohoto poddruhu dosahuje (25-) 40 až 100 (-125) cm. 

K dalším znakům patří déle přetrvávající odění, lodyha je obvykle šedě plstnatá. Listy jsou 

kopinaté až úzce kopinaté, osténkaté; osténky jsou na okraji listů obvykle po několika shloučeny. 

Horní listy jsou vejčitě kopinaté až vejčité, ploché, ostnitě laločnaté, alespoň ve spodní polovině 

členěné (na 3-5 segmentů). Úbory jsou většinou menší než u předchozích taxonů (10-)12 až 

17(-20) mm široké (dle Kubáta (2013) širší: 10 až 22 (-25) mm), na rostlině ve větším počtu (1-)3 až 

10(-40) (Kubát uvádí jen (1-)3-5 úborů). Od C. vulgaris (zaměnitelná může být zvláště 

s morfotypem „planifolia“ či případnými hybridy) ji odlišuje obvykle vyšší vzrůst, tvar lodyžních 

listů (obecně jsou delší a zužují se pozvolněji, zvláště patrné je to na dolních listech, které jsou 

nápadně úzké, podobné listům C. biebersteinii subsp. biebersteinii) a již zmíněné déle přetrvávající 

odění (Meusel & Kästner, 1994). U rostlin z našeho území, jak již bylo zmíněno výše, ale rozdíly ve 

                                                           
6 Platí pro rostliny z volné přírody. Při experimentálním pěstování v zahradě může být počet úborů 

mnohonásobně vyšší. 
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výšce lodyhy (též v šířce a počtu úborů) nejsou tak markantní. Otázkou zůstává, je-li to dáno 

pouze podmínkami prostředí v rámci fenotypové plasticity, či má-li tato skutečnost i nějaký 

genetický základ a setkáváme se tak v případě našich populací C. biebesteinii subps. brevibracteata se 

samostatnou vývojovou linií. 

Rozšíření má C. biebersteinii subsp. brevibracteata v panonsko-pontické oblasti7. Areál se rozprostírá 

od Řecka, Bulharska a severní Anatolie na sever po jižní Polsko, na západ zasahuje do předhůří 

Alp a na východ po Krym a Kavkaz. Na severní hranici areálu a v podhůří Alp se setkává s C. 

vulgaris, kde může docházet k hybridizaci (Meusel & Kästner, 1994). 

4.3. Historie výzkumu poddruhu C. biebersteinii subsp. sudetica 

Tato populace je z Jeseníků známa od poloviny 19. století (Grabowski ji odsud roku 1843 uvádí 

jako C. vulgaris β longifolia). Další autoři jej následovali, Laus (1908) jesenické pupavy odlišoval na 

druhové úrovni jako C. longifolia, stejný koncept zachovali i Domin a Podpěra (1928). Pozdější 

autoři se však klonili k hodnocení taxonu jako poddruhu C. vulgaris subsp. stricta. Jemněji členitý 

okraj listu a další znaky (viz výše) ukazují na příslušnost k C. biebersteinii, pročež byl taxon popsán 

roku 2002 nově jako C. biebersteinii subsp. sudetica (Kovanda, 2002).  

Nutno dodat, že se u endemických taxonů s problémem jejich taxonomické klasifikace setkáváme 

poměrně často. Většinou je čistě subjektivní, na jaké úrovni je ta která morfologicky odlišná 

populace přijímána. Dále je také třeba zohlednit specifické podmínky prostředí (a jejich dopad na 

fenotyp studovaných organismů) i biogeografické vazby na flory ostatních území. Status mnoha 

taxonů je tak sporný (Kruckeberg & Rabinowitz, 1985), což může být i případem C. biebersteinnii 

subsp. sudetica. Při hodnocení výjimečnosti této populace je však vhodné přihlédnout k 

charakteristice území, ve kterém se uchovala. 

4.4. Endemismus a specifika Velké kotliny v Hrubém Jeseníku  

Za primární příčinu endemismu jsou považovány strmé gradienty ekologických faktorů (např. 

vlhkosti nebo chemických a fyzikálních vlastností půdy) v izolovaných oblastech. Ty jsou 

z dlouhodobého hlediska dány geologickými fenomény, ať již se jedná o vznik pohoří, 

kontinentální drift či geomorfologické procesy lokálního charakteru. Schopnost přizpůsobit se 

různým podmínkám je pak dána mírou variability v populacích (tzv. gene pool). (Kruckeberg & 

                                                           
7 Z našeho území je v monografii (Meusel & Kästner, 1994) citována pouze jedna herbářová položka z jižní 

Moravy (Chladichov pr. Písek, c. 480 m, 15. 8. 1929, PODPĚRA 480 [PRC, WU]). 
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Rabinowitz, 1985). Ledovcové kary skýtají jedinečné prostředí, které  splňuje všechny tyto 

předpoklady. 

Hercynská pohoří táhnoucí se od Centrálního masivu ve Francii až k oblasti Západních Karpat 

vznikala dříve než Alpy. Částečně svojí nadmořskou výškou zasahují nad úroveň horní hranice 

lesa (tedy do alpínského stupně). Díky celkovému reliéfu krajiny a topoklimatu (rozmístění a 

přetrvávání sněhové pokrývky, působení lavin, větru, příkon slunečního záření atd.) se alpínská 

vegetace může vyskytovat i azonálně. Hercynská pohoří na severní hranici Alp vytváří jakýsi 

spojovací most pro alpigenní druhy migrující na sever, i pro severské druhy pronikající do Alp. 

Často mohou sloužit jako refugia arkto-alpínských prvků. Je zde patrný dlouhodobý výskyt 

primárního bezlesí, které přetrvalo v mnohých oblastech dodnes. Kary v těchto oblastech (kromě 

Velké a Malé kotliny v Jeseníkách též Kotelní a Labské jámy, Sniezne Kotly, Wielki a Maly Staw 

v Krkonoších) jsou místy se zvýšenou biodiversitou. Topograficky se zpravidla jedná o hluboká 

trychtýřovitá údolí orientovaná na východ, která jsou pravidelně vystavena působení lavin. Velký 

význam zde mají převládající západní větry, které jsou směřovány skrz údolí nahoru 

k vrcholovým plošinám, či horským sedlům. Projevují se při pohybu mraků, v zimě na ukládání a 

pohybu sněhových mas, v létě při přenosu prachových částic, půdy i semen. Ve všech zmíněných 

oblastech odpovídají místa s největší biodiverzitou závětrné zóně, kde se díky turbulentnímu 

proudění hromadí donesený materiál, vlivem vlhkosti a eroze je zde více rozpuštěných živin než 

v okolí. Zmíněný model byl popsán jako anemo-orografický systém (Jeník, 1961) a lze se s ním 

setkat též jinde, např. ve Vogézách (což je, jak již bylo řečeno výše, také jedna z oblastí výskytu C. 

biebersteinii). Navzdory působení disturbancí (v podobě lavin, svahových sesuvů, vodní eroze) zde 

zůstává stabilní mikroklima, které umožňuje přežití prvkům různých vegetací (relikty z pozdního 

glaciálu a časného holocénu zde rostou pospolu se sub-termofilními druhy středního holocénu) 

(Jeník, 1998). Navíc lze na kary střední Evropy nahlížet z biogeografického hlediska jako na 

ostrovní systém. K izolaci došlo během postglaciálu hlavně vlivem zalesnění nižších poloh. 

Výměna genetické informace tak je mezi příbuznými populacemi uskutečnitelná jen díky 

náhodným přenosům na dálku, či v souvislosti s makroklimatickým výkyvem. Izolace zeměpisná 

je navíc umocněna fenologickou izolací reproduktivních procesů. Při celkově vyšší nadmořské 

výšce kvetou a plodí rostliny v karech o dva až čtyři týdny později, než populace v předhůří. 

Setkáváme se zde tak se všemi základními pochody, jež utváří druhovou diverzitu (imigrace, 

konzervace i speciace). Velká kotlina v Jeseníkách je místem, kde se potkává až 500 druhů 

cévnatých rostlin, z toho lze mnohé považovat za endemity (Plantago atrata subsp. sudetica (PILGER) 
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HOLUB, Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus KOVANDA). O současném průběhu 

mikroevolučních procesů svědčí velmi početní mezidruhoví kříženci (jmenovitě rodů Cirsium, 

Epilobium, Salix, Euphrasia, Sagina a Polystichum) i přítomnost polyploidních zástupců rodů 

Hieracium, Sorbus aj. Zvýšená mutabilita může být způsobena různými jevy (jako jsou specifické 

světelné a teplotní podmínky, vlhkost a chemismus půdy). Ty jsou poplatné dynamice biotopů a 

biot, např. jedna část populace může být již brzy zjara vystavena širokému spektru záření vlivem 

stržení laviny, druhá naopak do léta zůstane pod sněhovým závalem. Diferenciace ekosystémů 

sama o sobě umožňuje genotypům projevit celou šíři vlastností, které na jiných biotopech zůstávají 

latentní. Tak jsou např. v karech běžné tzv. luxuriantní a zároveň hladové formy rostlin (Jeník, 

1983). Jde-li o výsledek fenotypové plasticity, či vznik svébytných geneticky fixovaných odchylek, 

zůstává mnohdy otázkou. 

 

Obr.6. – Schéma závislosti mezi vnitřními biotickými činiteli a vnějšími biotickými a abiotickými faktory, které se 

podílí na počtu druhů (P) určitého území nebo lokality. Převzato (Jeník, 1983). 
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5. Mikroevoluční procesy 

5.1. Speciace 

Mikroevoluce tradičně postihuje změny v genové frekvenci mezi populacemi. S tím související 

jevy probíhají v řádu několika generací (na rozdíl od makroevoluce, jejíž procesy jsou 

pozorovatelné na časové škále až milionů let). Speciace probíhá na pomezí obou, nové druhy 

mohou vznikat prakticky okamžitě, tj. saltační speciací (hybridizací, polyploidizací), nebo 

dlouhodobým hromaděním změn (Ridley, 2004). Během této, tzv. pozvolné speciace, se uplatňuje 

několik rozdílných procesů. Na jedné straně jde o vlivy náhodné, jakými jsou mutace, efekt 

zakladatele a genetický drift. V důsledku náhody mohou některé alely z populace zcela zmizet, 

počet jiných naopak vzroste, aniž by měly adaptivní hodnotu. Na straně druhé působí selekce - 

jsou-li jednotlivé populace vystaveny vlivu různých faktorů, dojde postupem času k jejich 

rozrůznění. Dalším aspektem pak je míra izolace odvozených populací od genového toku, jehož 

působením se genetické rozdíly mezi populacemi stírají (Briggs & Walters, 2001). 

Podle toho, vyvíjí-li se nově vznikající druhy na stejném území jako druh původní, či nikoliv, lze 

speciaci označit jako sympatrickou, nebo alopatrickou. Během alopatrické speciace, kdy jsou 

populace odděleny geografickou bariérou, nedochází ke genovému toku. Jsou-li stanoviště 

izolovaných populací ekologicky odlišná, dojde poměrně rychle k selekci. Díky náhodným vlivům 

se však diferencují i genomy oddělených populací vyskytujících se ve srovnatelných podmínkách. 

V malých populacích tyto mechanismy probíhají rychleji, proto je někdy alopatrická speciace 

v takovém případě nazývaná jako peripatrická (zahrnuje tzv. efekt zakladatele) v protikladu 

k speciaci vikariantní (nově vzniklé populace jsou srovnatelně velké, mají stejný genetický 

potenciál, jako byl v populaci původní). 

Dalším typem speciace, který vychází z geografické vzdálenosti, je tzv. speciace parapatrická. 

Genový tok je zde sice omezen (např. velkou vzdáleností), ale do jisté míry probíhat může. 

Typicky se jedná o rozmístění podél nějakého gradientu prostředí (např. rostoucí nadmořská 

výška). Nejodlišnější tak jsou populace z různých konců areálu. Adaptace ke konkrétním 

podmínkám jsou ztěžovány genovým tokem, na druhou stranu je selekcí proti maladaptivní 
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hybridizaci8 (tzv. disruptivní selekce) podporován vznik prezygotické izolace (různá doba 

kvetení). 

K sympatrické speciaci dochází v místě výskytu původního druhu. Často je zároveň speciací 

saltační (polyploidizace). Nebo se zde uplatňuje adaptace k rozdílným nikám a setkáváme se zde 

také s výše zmíněnou disruptivní selekcí (Coyne & Orr, 2004). 

5.2. Hybridizace a polyploidizace 

Pohledy na roli hybridizace v evoluci jsou různé. Na jedné straně křížení nepříbuzných jedinců 

vede ke vzniku často neplodných hybridů se sníženou životaschopností, na straně druhé může být 

zdrojem evolučních novinek prostřednictvím tzv. introgrese. Tento jev popisuje situaci, při které 

jsou hybridi v selekční výhodě oproti svým rodičům, může tak prostřednictvím spontánních 

křížení a následných zpětných křížení dojít k vnesení genů jednoho druhu do druhého. U rostlin 

tak hybridizace hraje při vznikání nových druhů významnou roli. Může k ní docházet na téže 

ploidní úrovni, jakou měly původní druhy (vznikne tzv. homoploidní hybrid), i na jiných. Druhý 

případ je častější, často je doprovázen zdvojením genomu (aloploidizace). I autoplodie (tedy 

zdvojení genomu v rámci jednoho druhu) může vzniknout křížením dvou nezávislých populací. 

Důvody proč je aloploidizace v evoluci rostlin častějším jevem, než pouhá hybridizace, jsou různé. 

Zdvojení chromosomové sady zabraňuje zpětnému křížení s rodiči, také nenastávají tak často 

chyby při meioze – např. alotetraploidi jsou většinou plodní (každý chromosom se páruje se svým 

homologním protějškem, nevznikají multivalenty). Avšak ani neschopnost sexuálního 

rozmnožování nemusí ve všech případech vést k snížení fitness daných jedinců, mohou se 

rozmnožovat nepohlavně prostřednictvím vegetativní apomixie nebo agamospermie. Někdy je 

toto dokonce výhodou z důvodu úzké vazby na specifické stanoviště (nedochází k rekombinaci, 

která by narušila genotyp výhodný právě zde). Polyploidizace také stírá dopad inbrední deprese 

v případě samosprášení (u diploidů v takovém případě bude polovina potomků homozygotních, u 

tetraploidů je to pouze osmnáctina). Více kopií genových sad s sebou přináší také redundantní 

(nadbytečné) geny, které mohou mutovat a získat tak novou funkci (Briggs & Walters, 2001; Soltis 

& Soltis, 2009).  

Hybridizace je také nástrojem pro hodnocení stupně reprodukční izolace a tedy míry rozrůznění 

dvou populací. Avšak korelace mezi morfologickými rozdíly a chování rostlin při křížení 

                                                           
8 Jsou-li niky obou rodičovských populací úzce vyhraněny, bude potomek znevýhodněn, neb nebude dobře 

adaptován ani na jeden typ. 
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neexistuje, mnohdy jsou životaschopní kříženci potomky dvou i značně vzdálených druhů (Briggs 

& Walters, 2001). Takovým příkladem mohou být hybridi C. diae × C. vulgaris, kteří vznikli roku 

1966 spontánní hybridizací v botanické zahradě v Halle. Pozoruhodný zde je fakt, že rodičovské 

druhy reprezentují rozdílné růstové formy9. Potomci v prvním roce vytvářeli růžice, v druhém 

lodyhu vysokou přes 60 cm s několika terminálními květenstvími. Vedlejší květonosné lodyhy se 

odvětvovaly i přímo z listové růžice, nebo ve spodní polovině hlavního stonku. Jindy byl na 

rostlinách vliv C. diae patrný pouze na základě hustějšího odění listů a menší mírou zubatosti jejich 

okrajů. Snaha zopakovat křížení však nevedla k získání životaschopných semen. O to 

překvapivější byl vznik životaschopných F2 hybridů (nejspíš prostřednictvím geitonogamie, tedy 

opylením květů v rámci jedné rostliny). Ti vykazovali ještě pestřejší variabilitu v tvaru listů i formě 

růstu, než předchozí generace, vyskytli se zde i polykarpní jedinci (Meusel & Kästner, 1990). 

Výše zmíněný příklad dokazuje, že hybridizace může v evoluci studované skupiny hrát důležitou 

roli. Byť v případě sekce Carlina monografové (Meusel & Kästner, 1990) poukazují na častý výskyt 

jedinců s intermediálními znaky (zvláště pak na překryvu areálů jednotlivých druhů), což 

hybridizaci naznačuje, blíže však zkoumána nebyla. 

Polyploidie se vyskytuje ve všech hlavních větvích čeledi Compositae - byla zaznamenána u 570 

rodů (což je více než polovina těch, u nichž jsou známy chromosomové počty, a více jak třetina 

všech) (Semple & Watanabe, 2009). A i v rámci Cardueae je polyploidizace zmiňována (např. u rodu 

Echinops) (Vallés et al., 2012). Nicméně v případě rodu Carlina zaznamenána nebyla, jedná se 

typicky o diploidní jedince s konzervativním počtem chromosomů (2n = 20). Výjimku tvoří sekce 

Corymbosae, jejíž základní chromosomové číslo je x = 9 (2n = 18) (Meusel & Kästner, 1990). 

Setkáváme ze zde tak s dysploidií, tedy změnou vyvolanou chromosomovými přestavbami, která 

je velmi častým fenoménem i u dalších zástupců tribu Cardueae (např. Echinops, Rhaponticum) 

(Vallés et al., 2012).  

Tudíž i v evoluci rodu Carlina se se změnami v počtu chromosomů můžeme setkat. Index to plant 

chromosome numbers (Goldblatt & Johnson 1979) uvádí pro taxon C. vulgaris kromě obecně 

rozšířeného karyotypu 20 i čísla 29 (Frey, 1969) a 40 (Kuzmanov et al., 1991). Odpovídají-li však 

tyto záznamy skutečnosti a opravdu popisují nezvyklosti v genomu daných rostlin, či jsou pouhou 

chybou měření, je těžko odhadnutelné.  

                                                           
9 C. diae je dřevnatějící poléhavý keřík s celistvými listy, endemit Kréty (ohledně fylogenetického postavení 

ve vztahu k C. vulgaris viz obr 1.). 
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5.3. Geografická izolovanost 

Se vzrůstající vzdáleností mezi populacemi se zvyšuje i genetická diferenciace. Dochází k omezení 

genového toku mezi jednotlivými populacemi, což usnadňuje průběh mikroevolučních procesů, 

klesá genetická diverzita v rámci populace. Jak již bylo zmíněno výše, výsledkem může být až 

vznik nového druhu (alopatrická speciace). V horách lze podobný efekt sledovat v souvislosti 

s rostoucí nadmořskou výškou, zde je navíc umocněn malou velikostí vysokohorských populací 

(Stöcklin et al., 2009). 

Avšak v dlouhodobém pohledu se mohou podmínky výrazně měnit a s nimi i areály rozšíření 

(příkladem může být disjunktní výskyt C. biebersteinii subsp. biebersteinii var. biebersteinii 

zmiňovaný výše). Opětovný překryv dvou populací poté, co byly dlouhodobě odděleny, povede 

k posílení reprodukčního izolačního mechanismu (tzv. Wallaceův efekt), či naopak k jeho 

potlačení (což se v místním, či regionálním měřítku projeví jako smytí rozdílů mezi populacemi). 

O tom, podle kterého scénáře se setkavší se druhy zachovají, rozhoduje přítomnost vhodných 

biotopů pro potomky vzniklé jejich hybridizací (Briggs & Walters, 2001). V případě studované 

skupiny se rozlišované druhy C. vulgaris a C. biebersteinii setkávají v oblasti Alpského předhůří, 

Pienin a Tater (viz výše), kde by pak mohly být pozorovány důsledky Wallaceova efektu, či 

naopak vznikání hybridních rojů (což je vzhledem k výskytu morfologicky intermediárních 

jedinců pravděpodobnější). 

5.4. Genetické a evoluční aspekty endemismu 

Geografická izolovanost často vede ke vzniku endemických taxonů, byť mohou vznikat i 

sympatricky. Příkladem může být mutace v self-incompatibility lokusu, která vede ke vzniku 

inbrední linie a následně k reprodukční izolaci mezi oběma taxony. Se samoopylením se vůbec u 

endemitů setkáváme často. Otázkou zůstává, jestli tento mechanismus vždy ke vzniku 

endemického taxonu vedl, anebo se ustanovil až sekundárně díky selekční výhodě plynoucí 

z malé velikosti populace.  

U endemitů obecně se setkáváme s nízkou heterozygositou. Tento fakt je vysvětlován buď jako 

odpověď na selekci (u neo i paleoendemitů je pro úzce vymezené ekologické podmínky třeba 

specifických adaptací), nebo jako prostý důsledek malé efektivní velikosti populace. Ze stejných 

důvodů je častý také nízký polymorfismus. Opět zde lze těžko rozlišit, co bylo dříve (vedla-li 

snížená genetická variabilita k zúžení areálu, nebo obráceně?) (Kruckeberg & Rabinowitz, 1985).  
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Malé populace obecně mají nižší fitness, reagují citlivěji na náhodné fluktuace jejich početnosti, 

nebo náhlé změny jejich prostředí, což snižuje pravděpodobnost jejich přežití (Stöcklin, et al., 

2009). 

6. Navazující diplomová práce 

6.1. Cíle 

1) Na základě molekulárních dat se pokusit identifikovat odlišitelné linie v rámci okruhu C. 

vulgaris.  

2) Zjistit, zda se u nás vyskytují rostliny taxonomicky identické s alpskými rostlinami C. 

biebersteinii subsp. biebersteinii.  

3) Objasnit vztahy mezi horskými a nížinnými populacemi druhu C. biebersteinii. Zjistit, zda je 

C. biebersteinii subsp. sudetica příbuznější horským rostlinám (z Alp, Tater, Pienin), nebo 

našim zástupcům okruhu C. vulgaris z nižších poloh. Revidovat taxonomickou oprávněnost 

C. biebersteinii subsp. sudetica a její statut jesenického endemita. 

4) Ověřit, zdali dochází k hybridizaci mezi C. vulgaris a C. biebersteinii. 

5) Pro rozlišené taxony najít morfologické znaky k jejich určování. Porovnat morfologickou 

variabilitu zjištěnou v přírodě s rozdíly mezi rostlinami z různých populací pěstovanými 

ve stejných podmínkách experimentální zahrady.  

6.2. Metodika 

6.2.1. Molekulární analýzy 

Bude se jednat o analýzu blízce příbuzných taxonů, proto je třeba vybrat hodně variabilní 

molekulární markery. Z běžně používaných metod toto kritérium nejlépe splňuje tzv. AFLP 

(Amplified Fragment Length Polymorphism) a mikrosatelity (SSRs – Simple Sequence Repeats).  

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism – polymorfismus délek amplifikovaných 

fragmentů) je metoda založená na PCR (Polymerase Chain Reaction). Hlavní výhodou této 

techniky je fakt, že souběžně testuje reprezentativní úseky DNA napříč celým genomem. 

Analyzovaná sekvence je v prvním kroku štěpena pomocí dvou restrikčních enzymů. V dalších 

krocích jsou k získaným úsekům DNA přidávány primery s tzv. selektivními bázemi, při 

amplifikaci se pak docílí namnožení pouze části (méně jak 1/16) původních restrikčních fragmentů. 
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Vzniklé úseky poté mohou být odděleny díky fluorescenčnímu značení podle délky při 

elektroforéze (použití různých značek umožňuje analýzu více jedinců naráz). Polymorfismus mezi 

vzorky je dán ziskem nebo ztrátou restrikčního místa, změnami v místě navázání selektivního 

primeru a různou délkou (např. indely10 nebo různě dlouhé opakující se sekvence) mezi 

restrikčními místy. Přítomnost, či absence úseků o určité délce je pak vyjádřena prostřednictvím 

matice binárních dat (jedná se dominantní marker, nejsou odlišeni heterozygoti a homozygoti) 

(Meudt & Clarke, 2007). 

Jak již bylo zmíněno výše, vysoce polymorfní, a proto dobře uplatnitelné pro odlišení (pod)druhů, 

jsou i mikrosatelity. Díky vysoké mutační rychlosti je zde však vysoká pravděpodobnost vzniku 

stejně dlouhých úseků bez fylogenetické souvislosti (jedná se o tzv. homoplasious marker). Další 

nevýhodou je nutnost vytvoření specifických primerů pro daný druh, což je časově i finančně 

náročné (Duminil & Michele, 2009). Lze je sice získat i tzv. cross-amplifikací, tedy optimalizací již 

známých sekvencí příbuzných druhů (avšak pro žádného zástupce rodu Carlina nebyly zatím 

primery publikovány). Proto v navazující diplomové práci nebudu tuto metodu využívat. 

6.2.2. Sekvenace DNA 

Další možností, jak dosáhnout dostatečného množství variabilních molekulárních znaků, je 

sekvenování. Na vnitrodruhové úrovni se používá chloroplastová DNA (ideálně nekódující úseky, 

jako je trnL-trnF). CpDNA je děděna u krytosemenných rostlin pouze po mateřské linii, je 

haploidní a nerekombinuje se, což je na jedné straně výhodné z hlediska absence alelické 

variability v rámci jednoho jedince, na straně druhé výsledky sekvenace pouze cpDNA nepostihují 

informace o hybridizaci (Krak, 2011). 

Pro fylogenetické studie na mezidruhové úrovni se často používá ribozomální jaderná DNA 

(nrDNA). Tato metoda již byla při studiu vztahů v rámci rodu Carlina aplikována (avšak vyskytly 

se zde problémy s amplifikací úseků ITS, proto byl zvolen úsek ETS) (Wahrmund et al., 2010). V 

kombinaci s třemi chloroplastovými markery se potvrdilo, že jednotlivé druhy v této skupině 

nejsou monofyletické (viz výše). Autoři podotýkají, že komplex vyžaduje podrobnější analýzu 

s použitím více jedinců a jaderných genů. Avšak to, budou-li pro odlišení na mezidruhové úrovni 

použitelné, záleží na době, která uplynula od divergence druhů a na mutační rychlosti v dané linii. 

Je-li divergence nedávná, což může být právě případem skupiny C. vulgaris, nejsou tyto markery 

                                                           
10 Jako indely (indels) se označují mutace vzniklé vložením (inzercí), či naopak ztrátou (delecí) jednoho či 

více nukleotidů. 
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dostatečně informativní (lépe v takovém případě použít již zmíněné mikrosatelity, AFLP, či jiné 

metody) (Duminil & Michele, 2009). 

Srovnatelnou variabilitu s nrDNA mají pak tzv. low-copy geny, které navíc nepodléhají 

synchronizované evoluci (concerted evolution). Stejně jako u chloroplastové DNA jsou pro 

studium na vnitrodruhové úrovni vhodné nekódující oblasti (v případě jaderných genů zvané 

introny). Jejich nevýhodou je však fakt, že k nim nelze přistupovat jako k univerzálním markerům 

(pro různé taxony je variabilita rozdílná) a vyžadují proto předběžné analýzy. Další problém skýtá 

také rozlišování pseudogenů, paralogů a ortologů (Krak, 2011). 

Pro sekvenování DNA lze užít různých postupů. Dříve hojně používaná Sangerova metoda je dnes 

stále častěji nahrazována tzv. sekvenováním druhé generace (NGS – Next Generation Sequencing). 

Hlavní výhoda, kterou jeho použití přináší, tkví v až desetinásobném množství získaných markerů 

v jednom kroku. Pro zjištění variability mezi populacemi je nejvhodnější sekvenovat 

reprezentativní úseky DNA získané pomocí restrikčních enzymů (obdobně jako při AFLP. 

K tomuto účelu mohou být použity různé metody: RRLs (Reduced-Representation Libraries), 

CRoPS (Complexity Reduction of Polymorphic Sequences), RAD-sekvenování (RAD-Seq, 

Restriction-site-Associated DNA), MSG (Multiplexed Shotgun Genotyping), či GBS (Genotyping 

By Sequencing). Pakliže předem nejsou známy informace o genomu studovaných organismů, jeví 

se jako nejvhodnější RAD-seq, RRLs, nebo CRoPS (Davey et al., 2011). 

Z výše zmíněných metod NGS je pro zjišťování fylogeneze blízce příbuzných druhů nejlépe 

využitelné RAD-sekvenování. Z fragmentů určité délky, které vznikly naštěpením původní DNA 

jsou osekvenovány pouze konce (cca 150 bazí). Z každého restrikčního místa tak dostaneme okolo 

300 bází pro srovnání tzv. substitučních markerů (jednobodových mutací – SNP, nebo indelů). 

Druhým typem polymorfismu, který můžeme na základě této metody analyzovat, je přítomnost 

nebo absence restrikčního místa. Kombinují se tak jednoduché postupy (štěpení restrikčními 

enzymy) s moderními metodami (k sekvenaci se většinou používá platforma Illumina). K dalším 

 výhodám patří fakt, že prakticky nezáleží na velikosti genomu, také lze naráz analyzovat DNA 

z více jedinců, což snižuje cenu za vzorek (Davey & Blaxter, 2011). Ačkoliv příprava RAD-seq 

knihovny bude zřejmě časově náročná, veškeré výše zmíněné klady ukazují RAD sekvenování 

jako jednu z nejlepších metod pro zkoumání genetické variability blízce příbuzných taxonů (jako 

jsou druhy v okruhu C. vulgaris). 
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6.2.3. Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je používaná obecně pro analýzu různých vlastností izolovaných 

mikroskopických částic (např. červených krvinek). V botanice slouží k zjištění obsahu množství 

jaderné DNA a tím k detekci hybridů, ploidní úrovně, dále k zjištění aneuploidie, endopolyploidie 

a reprodukčního způsobu. V porovnání s ostatními cytologickými metodami (počítání 

chromosomů) nevyžaduje dělící se buňky, je rychlá, a díky možnosti analyzovat více jedinců naráz 

i relativně levná. V případě rostlin s velkými genomy probíhají analýzy bezproblémově (Doležel & 

Bartoš, 2005). Proto by tato metoda byla velmi užitečná, kdyby se mezi populacemi C. vulgaris agg. 

nalezly dostatečně velké rozdíly detekovatelné jejím prostřednictvím. Avšak, jak již bylo řečeno 

výše, pro všechny taxony v rámci studované skupiny jsou uváděny chromosomové počty 2n = 20. 

Jedná se o blízce příbuzné diploidy, což také ukázaly téměř shodné histogramy z prvních 

cytometrických měření. Využití této metody pro řešení nastolené problematiky proto nevypadá 

příliš nadějně.  

6.2.4. Morfometrika 

Při hodnocení morfologické variability zkoumaných objektů lze užít dvou přístupů. První, tzv. 

tradiční, je založen na měření vzdáleností (případně poměrů vzdáleností) či úhlů mezi 

referenčními body. Tyto hodnoty však obvykle nepostihují tvar zkoumaného objektu (např. listu), 

který může být z taxonomického hlediska podstatný. Proto byl zaveden druhý přístup, tzv. 

geometrická morfometrika, který vychází ze srovnání pozic jednotlivých význačných bodů 

(landmarks) v souřadnicové síti (Marhold & Suda, 2002). 

V prvé řadě budou sledovány znaky běžně užívané v určovacích klíčích (výška, délka listenů, 

šířka úborů). Na listech, které mohou nabývat různých tvarů, bude měřeno znaků více (případně 

budou hodnoceny prostřednictvím geometrické morfometriky). Kompletní seznam znaků viz 

příloha. 

V rámci morfometrických analýz budou použity klastrovací analýzy k nalezení možných skupin 

podle podobnosti a PCA coby ordinační metoda k vyjádření fenetických vztahů mezi vzorky v 

ordinačním prostoru. Na závěr bude provedena diskriminační analýza s cílem nalezení 

nejvhodnějších morfologických znaků k odlišení geneticky definovaných skupin (taxonů). 
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7. Závěr 

Taxonomie okruhu Carlina vulgaris je komplikovaná, kvůli čemuž vzniklo v průběhu minulého 

století několik různých a částečně vzájemně si odporujících řešení. Rostliny tohoto okruhu jsou 

velice polymorfní, a zvláště v rámci druhu C. biebersteinii se projevuje i nápadná ekogeografická 

diferenciace. Z České republiky byly uváděny široce rozšířené poddruhy, C. biebersteinii subsp. 

biebersteinii a C. biebersteinii subsp. brevibracteata, jejichž přesné morfologické rozlišení a rozšíření u 

nás však nejsou známé. Navíc byl u nás rozlišen předpokládaný endemitní taxon C. biebersteinii 

subsp. sudetica, který doposud nebyl podrobně zkoumán. Světlo do řešení této problematiky by 

mohlo přinést použití molekulárních metod a morfometrických analýz. Oba tyto metodické 

přístupy by měly být předmětem navazující diplomové práce. 
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9. Přílohy 

9.1. Mapy rozšíření 

Obr. 8. – Rozšíření poddruhu C. biebersteinii subsp. 

brevibracteata. Převzato (Meusel, 1993). 

Obr. 9. – Rozšíření variety C. biebersteinii subsp. 

biebersteinii var. fennica. Převzato (Meusel, 1993). 

Obr. 7. – Celkové rozšíření druhů Carlina vulgaris a C. biebersteinii. Převzato (Körner & Meusel, 1986). 

Obr. 10. – Rozšíření variety C. biebersteinii subsp. biebersteinii var. 

biebersteinii. Převzato (Meusel, 1993). 
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Obr. 11. – Lokalizace nálezů druhu Carlina vulgaris dostupných v Databance flóry České republiky. Převzato z webu 

Florabase.cz (Danihelka et al., 2009) 

 

Obr. 12. – Lokalizace nálezů druhu Carlina biebersteinii dostupných v Databance flóry České republiky (červený bod 

vyznačuje výskyt C. biebersteinii subsp. sudetica v Hrubém Jeseníku). Převzato z webu Florabase.cz (Danihelka et al., 

2009). 
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9.2. Seznam měřených znaků pro morfometrické analýzy 

lodyha: 
výška 

průměr lodyhy 3 cm nad bází 

počet listů na lodyze 

úhel mezi listy a lodyhou (měřeno u prostředního listu) 

listy (vše měřeno na třech listech: třetí odspodu, prostřední, první pod úborem): 

délka listů 

šířka listů [tři hodnoty: 1) v polovině délky, 2) v nejširším místě, přičemž bude změřena i 3) 

vzdálenost tohoto nejširšího místa od báze] 

příčné prohnutí listu (úhel na příčném průřezu) 

počet ostnitých zubů (laloků) na listu 

počet ostnů na listu 

délka nejdelšího ostnu na okraji listu 

délka nejkratšího ostnu na okraji listu 

znaky, které budou potom později dopočítány z odečtených hodnot: 

vzdálenost mezi zuby (laloky) jako délka listu : počet zubů 

počet ostnů na zubu (laloku) jako počet ostnů : počet zubů 

úbor: 

průměr terminálního úboru (terče) 

délka tří vnějších zákrovních listenů 

počet ostnů na těchto zákrovech 

délka tří nejdelších ostnů 

délka tří vnitřních zákrovních listenů  

poměr délek vnějších a vnitřních zákrovních listenů 

 


