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Seznam zkratek a slovník pojmů
Anemochorie

Šíření semen nebo plodů větrem

ANOVA

Analýza variance

Autochorie

Šíření semen nebo plodů vlastními silami

EIH

Ellenbergovy indikační hodnoty

Endozoochorie

Šíření semen nebo plodů trávicím traktem ţivočichů

Epizoochorie

Šíření semen nebo plodů zachycením na těle ţivočichů

Hydrochorie

Šíření semen nebo plodů vodou

KRNAP

Krkonošský národní park

Myrmekochorie

Šíření semen nebo plodů mravenci

Ombrohydrochorie

Šíření semen nebo plodů kapkami deště nebo rosy

PCA

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

Abstrakt
Dlouhou dobu se studie klíčivosti zaměřovaly na hledání optimálních podmínek
klíčivosti pro jednotlivé druhy. V posledních letech se začaly objevovat práce, které
hledaly vztah mezi klíčivostí a některou z charakteristik druhů. Téměř všechny tyto studie
pouţívají pro klíčivost pouze jednu teplotu a existuje jen velmi málo prací na toto téma, ve
kterých by byla semena vystavena různým teplotám. Objevují se i studie, které porovnávají
klíčivost druhů hojných a vzácných, ale pouze na několika málo druzích. Chybí tedy
práce, která by porovnávala klíčivost druhů hojných a vzácných u širšího spektra druhů.
Cílem této studie bylo zjistit, jaké faktory jsou pro klíčivost určující a nalézt vztahy
mezi klíčivostí a charakteristikami vzácných druhů (n=62). Dalším cílem práce bylo zjistit,
jaké jsou rozdíly v klíčivosti dvojic (n=24) blízce příbuzných druhů hojných a vzácných.
Pro testy klíčivosti jsem zvolila metodiku několika po sobě jdoucích teplot. Po celou dobu
testování na semena působilo vţdy pouze světlo nebo tma. Data jsem statistiky zpracovala
lineární regresí.
Z výsledků je patrné, ţe určujícími faktory pro klíčivost je doba kvetení druhů,
hmotnost semen, způsob šíření semen, nároky druhů na vlhkost a ţiviny a také typ
vegetace, ve kterém se druhy vyskytují. Výsledky porovnávací studie naznačují, ţe druhy
vzácné klíčí více neţ k nim blízce příbuzné druhy hojné.

Klíčová slova: klíčivost, vzácné druhy, hmotnost semen, šíření semen, fylogenetika,
stanovištní nároky, Krkonoše

Abstract
For a long time studies were focused on searching optimal conditions of germination
of individual species. During the last few years studies have started to search for a
relationship between germination and various species characteristics. Most of them,
however, use only one temperature during germination tests. Very few studies use more
than one temperature during the germination tests. In the last years studies started also to
compare germination between rare and common species, but these studies compare just a
few species. There are no studies which would compare germination on broader range of
species.
Aim of this study was to indentify which factors are determing germination of species
and to find relationships between germination and characteristics of rare species (n=62).
Another aim was to find out differences in germination of pairs (n=24) of closely related
rare and common species. To test the germination I have chosen a methodology with
several consecutive temperatures. Throughout the time of testing , the seeds were placed
either in light or in dark. The dataset was processed by linear regression.
The results show that germination requirements of species are determinet by time of
flowering, weight of seeds, dispersal mode, species requirements for soil humidity and
nutrients and type of vegetation in which species live. The results of a comparing study
showed that rare species germinate more than closely related common species.

Key words: germination, rare species, seed mass, seed dispersal, phylogeny, habitat
requirements, Giant Mountains

1. Úvod
1.1. Význam studií klíčivosti
Klíčení je kritický bod v ţivotě rostliny. Zajišťuje reprodukci a kontrolu dynamiky
rostlinných populací. Vyţaduje nasátí vody, rapidní vzrůst respirační aktivity, mobilizaci
ţivin a iniciaci růstu embrya (Fenner a Thompson, 2005).
Pokud dobře pochopíme procesy, které ovlivňují klíčení, můţeme tyto znalosti vyuţít
pro efektivní kontrolu plevelů. Touto problematikou se zabývají studie jiţ několik desítek
let např. Steinbauer a Grigsby (1957), Popay a Roberts (1970), Silvertown (1981), Dyer
(1995) nebo Michael et al. (2006). Dále nám tyto znalosti mohou pomoci při regeneraci
zničených ekosystémů (Murray et al., 2002) a pochopení průběhu sukcese (Olff et al.,
1994; Raphel et al., 2015). Vzhledem k tomu, ţe klíčivost je do jisté míry dána sledem
teplot, je vhodné se touto problematikou zabývat i z pohledu klimatické změny (Campoy et
al., 2011; Ooi et al., 2012; Hudson et al., 2015). Navíc znalosti dormance a klíčení
pomáhají porozumět konceptům, jako jsou rostlinné strategie reprodukce, adaptace rostlin
na stanoviště a jejich fyziologické procesy (Baskin a Baskin, 2001). V neposlední řadě jsou
semena jako taková a znalosti klíčení důleţitá pro uchování fytogenofondu v bankách
semen.

1.2. Načasování klíčení a přirozená rizika ohrožující semena
Kaţdý druh má charakteristické období pro klíčení. Pro mnoho druhů je období, které
je k tomu vhodné, docela omezené např. pouze na jaře, na podzim nebo ve vlhkém období.
Schopnost semen vyklíčit můţe být ovlivněna klimatickými faktory, věkem semen,
inhibitory nebo semennými obaly (Baskin a Baskin, 2001). Z abiotických faktorů kontroly
načasování klíčení je nejdůleţitější teplota. Sezónní teplota je totiţ dobrým indikátorem,
jaká část roku je, a proto je určující (Fenner a Thompson, 2005).
Avšak značné části semen se nepovede stát se semenáčkem. Jejich osud po disperzi
závisí jak na biotických, tak na abiotických faktorech (Koike et al., 2012). Semena mohou
být napadena patogeny (Pringle et al., 2007; Beckman a Muller-Landua, 2011), mohou se
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stát součástí potravy (Fenner a Thompson, 2005; Koike et al., 2012), nebo se dostanou
příliš hluboko do půdy a klíček jiţ není schopný dostat se k povrchu (Koike et al., 2012).
Klíčení ve správný čas a na správném místě do značné míry určuje schopnost semen
stát se dospělým jedincem. Není překvapující, ţe charakteristiky dormance a schopnost
vyklíčit je pod silným selekčním tlakem, a jsou povaţovány za klíčové prvky v rostlinných
strategiích ţivota (Schütz, 2000)-(značná část této kapitoly byla převzata z bakalářské
práce Paulů, 2014).

1.3. Podmínky testů klíčivosti
V laboratorních podmínkách je vhodné pro testy klíčivosti vyuţívat Petriho misky.
Jsou vyrobeny ze skla nebo plastu, takţe zabraňují ztrátě vody. Jsou navíc průhledné a lze
tak snadno kontrolovat mnoţství vody v misce a také světlo dopadá na testovaná semena.
Petriho misky je vhodné vystlat buničinou nebo filtračním papírem, jelikoţ pouţitím půdy
se drobná semena mohou pohřbít v zemině. V tomto případě na ně nedopadá světlo, coţ
můţe zkreslit výsledky testů (Baskin a Baskin, 2001).
Pro objektivní hodnocení ekologie klíčení je třeba simulovat takové podmínky, jako
panují v přirozeném habitatu druhů. Jen výjimečně lze zajistit dlouhodobá data o teplotě
vzduchu z místa výskytu populací. Jako vhodnou aproximaci dat měsíčních nebo denních
teplot je vhodné pouţít data z nejbliţší meteorologické stanice (Baskin a Baskin, 2001).
Působení teplot musí být dostatečně dlouhé na to, aby semena byla schopná vyklíčit,
ale neměla by být příliš dlouhá, aby semena nedostala příliš velkou dávku chladu nebo
tepla (Baskin a Baskin, 2001). Testy by měli být plánovány s ohledem na to, ţe jsou druhy,
které mají roční cyklus dormance, a proto klíčí aţ po delší době. Jsou to např. druhy
Verbascum thapsus (Vanlerberghe a van Assche, 1986) nebo Oenothera biennis (Baskin a
Baskin, 1994b).

1.3.1. Klíčení na světle vs. ve tmě
Jiţ v roce 1934 u semen Lactuca sativa bylo objeveno, ţe klíčení je ovlivněno
světelnými podmínkami (Flint, 1934). O několik let později byl objeven fytochromový
systém, který řídí tento proces. Fytochrom poskytuje rostlině informace o kvalitě záření,
10

poměru sloţek a kvantitě světla. Jednotlivé formy fytochromů se v závislosti na absorpci
fotonů mění. To zda je klíčení inhibováno nebo stimulováno záleţí na jejich poměru.
Působí-li záření dlouhovlnné červené (700-750nm), převládá v semeni neaktivní forma
fytochromu P660 a dochází k inhibici klíčení. Poměr P660/P730 je 1,5:1 aţ 5:1. Převaţuje-li
krátkovlnná červená sloţka světla (640-680nm) nad dlouhovlnnou červenou, je přítomno
dostatečné mnoţství aktivní formy fytochromu P730 vytvořené z neaktivní formy P660 a
klíčení je stimulováno. V tomto případě je poměr P660/P730 mezi 1:3 aţ 1:5 (Borthwick et
al., 1952).
Ve většině případů klíčí semena spíše na světle neţ ve tmě (Grime et al., 1981;
Baskin a Baskin, 1988). Tento fakt byl dokázán jiţ v mnoha studiích. Na světle více klíčí
např. Cardamine hirsuta (Ratcliffe, 1961), Capsella bursa-pastoris (Popay a Roberts,
1970), Campanula patula, Campanula rotundifolia (Koutsovoulou et al., 2014), Carex
pendula, Carex remota (Brändel a Schütz, 2005), Geranium pretense, Nardus stricta
(Grime et al., 1981), Saxifraga tridactylites (Ratcliffe, 1961) nebo Senecio vulgaris (Popay
a Roberts, 1970), přičemţ u posledního jmenovaného druhu ve 20°C na světle vyklíčilo
95% semen a ve stejných podmínkách ve tmě pouze 25% semen. Ve studii druhu
Campanula patula byla ve střídavých teplotách 25/15°C pozorována klíčivost na světle
46% a ve stejných podmínkách ve tmě 2% (Koutsovoulou et al., 2014). Semena
upřednostňující světlo často v přírodě klíčí na jaře, tedy aţ po vystavení nízkým teplotám
(Baskin a Baskin, 1977b, 1988).
Jsou však druhy, jejichţ semena klíčí dobře na světle i ve tmě. Bývají to obvykle
druhy, které neprochází dormancí a klíčí ihned po uzrání. Avšak tyto druhy se vyskytují
převáţně v tropických oblastech (Baskin a Baskin, 1988). Z druhů rostoucí i na našem
území klíčí stejně dobře na světle i ve tmě např. Anemone nemorosa (Grime et al., 1981;
Shirreffs, 1985), Festuca rubra (Thompson a Grime, 1983) Geranium robertianum (Slade
a Causton, 1979), Lolium perenne (Thompson a Grime, 1983) Lotus uliginosus (Grime et
al., 1981), Ranunculus ficaria (Taylor a Markham, 1978), Rumex acetosa (Grime et al.,
1981) nebo Solidago virgaurea (Shimono a Kudo, 2005).
Pouze malé mnoţství semen klíčí více ve tmě neţ na světle (Baskin a Baskin,
1988). Více ve tmě klíčí např. Bromus tectorum (Hulbert, 1955), u kterého v 10°C ve tmě
vyklíčilo 96% a na světle ve stejné teplotě vyklíčilo 78% semen. Větší klíčivost semen
umístěných ve tmě byla pozorována i u druhu Raphanus raphanistrum (Mekenian a
11

Willensen, 1975), jehoţ semena byla testována ve střídavých teplotách 5/15°C, 10/20°C,
15/25°C a 20/30°C, přičemţ pouze u poslední střídavé teploty nebyl rozdíl mezi klíčivostí
ve tmě a na světle jednoznačný. Ve studii Grime et al., (1981) bylo zjištěno, ţe z 271
testovaných druhů pouze 50 z nich klíčí ve tmě v rozsahu 91-100% a pouze 30 v rozsahu
81-90%. U některých druhů se můţe stát, ţe zatemnění vyvolá dormanci a tím je tedy
klíčivost potlačena (Popay a Roberts, 1970).
Pro studie klíčivosti je organizací The international Seed Testing Association
(1985) doporučeno osvětlení 750-1250lx. Jelikoţ v temperátní zóně se sezonou mění nejen
teplota, ale také světelné podmínky, je důleţité testovat semena také denních fotoperiodách
odpovídající místním poměrům (Baskin a Baskin, 1981). Reakce semen na světlo se můţe
měnit se změnou teploty. Je tedy důleţité vyzkoušet klíčivost v několika různých teplotách
na světle a ve tmě (Baskin a Baskin, 2001).

1.3.2. Vliv teploty na klíčivost
Laboratorní testy ukazují, ţe teplota je důleţitým faktorem kontrolující dormanci a
klíčivost (Mondoni et al., 2012). Vzhledem k tomu, ţe klíčení je katabolický proces, který
dodává důleţité ţiviny budoucí rostlině, dochází jiţ před samotným klíčením k chemickým
změnám uvnitř semene. Tento proces kontroluje především fytohormon kyselina absiciová
(ABA), která v podstatě zabraňuje předčasnému klíčení semene. Působí-li na semena
teplota, která u daného druhu prolomí dormanci, ať uţ se jedná o teploty vyšší nebo niţší,
tak dojde k deaktivaci ABA (Kushiro et al., 2004). V tuto chvíli klesá koncentrace lipidů a
kyseliny fytové a stoupá mnoţství škrobu a vitamínů, zejména B2 a C. Po těchto změnách
v chemickém sloţení teprve nastává samotné klíčení (Colmenares de Ruiz a Bressani,
1990).
Stejně tak jako u světelných podmínek kaţdý druh pro vyklíčení potřebuje trochu
odlišné teplotní podmínky. Hlavní roli v prolomení dormance a následném klíčení hraje
obvykle chladná stratifikace (Baskin a Baskin, 1985). Obzvláště druhy v temperátní zóně
často klíčí na jaře nebo i na počátku léta, ale aţ po projití nízkými teplotami (Baskin a
Baskin, 1988). Horské druhy často k prolomení dormance také vyţadují chladnou
stratifikaci a klíčí pak brzy na jaře (Meyer, 1992).

12

1.3.2.1.

Klíčivost v chladné stratifikaci

Během pozorování druhů Melilotus alba (Dunn, 1939), Lamium amplexicaule
(Baskin a Baskin, 1981), Trifolium pretense a Vicia villosa (Dunn, 1939) bylo zjištěno,
ţe semena klíčí v pozdní zimě nebo brzy na jaře předtím, neţ jsou vystavena vysokým
letním teplotám a potom, co projdou nízkými teplotami.
Jsou druhy, které sice klíčí bez chladné stratifikace, avšak projdou-li jejich
semena nízkými teplotami, mnoţství vyklíčených semen výrazně stoupne. Tento
výsledek byl zjištěn ve studii týkající se druhů Callirhoe triangulata (Voight, 1977),
Geranium maculatum (Martin, 1965), Lespedeza virginica (Voight, 1977) nebo
Trifolium repens (Burton, 1940). Podobné výsledky přinesla studie druhu Phacelia
secunda, který bez stratifikace klíčil ve velmi nízkých procentech (<10%). Kdyţ byla
semena vystavena stratifikaci, klíčivost byla signifikantně vyšší (Cavieres a Arroyo,
2000). Stejného výsledku dosáhla studie druhu Echinaceae purpurea (Zadeh et al.,
2015) a Silene ciliata (Garcia-Fernández et al., 2015). Semena po stratifikaci klíčila
nejen ve vyšších procentech, ale i v kratším čase.
Často podstatnou roli hraje také délka chladné stratifikace. Jsou druhy, jejichţ
semena vyklíčí ve vysokých procentech i po krátké době chladné stratifikace. Druhy
Crocus ilvensis, Crocus etruscus a Crocus neapolitanus vyklíčili více jak z 90% po 2
měsících chladné stratifikace (Carta et al., 2014). Druh Geranium maculatum měl
vysokou klíčivost aţ po 3 měsících chladné stratifikace (Martin, 1965). I za poměrně
krátké časové rozmezí stratifikace se u některých druhů můţe klíčivost výrazně měnit.
Semena Pinus albicaulis umístěna do chladné stratifikace na 2 měsíce klíčila 24%,
zatímco byla-li v chladné stratifikaci umístěna po dobu 3 měsíců, vyklíčilo 72% semen
(Robertson et al., 2013). Semena Hypericum elodes byla umístěna na 1,5 měsíce do
5°C a poté přemístěna do vyšších teplot a klíčivost byla 15%. Byla-li semena v chladu
3 měsíce a poté přemístěna vyklíčilo 60% semen. Kdyţ se prodlouţila doba
stratifikace na 4,5 měsíce, vzrostla klíčivost na 85% (Carta et al., 2016).
Jsou však druhy, které k prolomení dormance a následnému klíčení potřebují
delší působení nízkých teplot. U druhu Trifolium repens výrazně vzrostla klíčivost,
kdyţ byla semena na 5 měsíců umístěna v nízkých teplotách a poté přemístěna do
teplot vyšších (Burton, 1940). Ve studii rodu Carex (Schütz a Milberg, 1997) byly
druhy stratifikovány ve 4°C po dobu 6 měsíců a u 28 druhů z 32 zkoumaných byl po
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stratifikaci výrazný nárůst klíčivosti. Mnoţství vyklíčených semen se měnil s délkou
stratifikace i u druhu Silene ciliata. Po 2 měsíční stratifikaci vyklíčilo 20% semen, po
4 měsíční stratifikaci 27% semen a po 6 měsíční stratifikaci 35% semen (GarciaFernández et al., 2015). Carex divisa měla ve studii Esmaeili et al. (2009) nejvyšší
klíčivost po 8 měsíční stratifikaci.
Délka potřebné stratifikace se můţe lišit i u jednotlivých populací jednoho
druhu. Ve studii Cavieres a Arroyo (2000) bylo zjištěno, ţe semenům druhu Phacelia
secunda sesbíraných v niţších nadmořských výškách (1600m a 2200m) stačí pro
vyklíčení nad 80% kratší doba stratifikace (3 měsíce). Zatímco semena sesbírána ve
vyšších nadmořských výškách (2900m a 3 400m) potřebují projít chladnou stratifikací
po dobu 6 měsíců, aby vyklíčilo více jak 60% semen.
Jsou také druhy, které potřebují nízkými teplotami projít více neţ jednou.
Vyplývá to např. ze studie druhů Ambrosia artemisiifolia (Baskin a Baskin, 1980),
Sisymbrium officinale (Bouwmeester a Karssen, 1993), Polygonum aviculare
(Courtney, 1968) nebo Rumex crispus (Baskin a Baskin, 1985).
Druhy, jejichţ semena mají schopnost klíčit v nízkých teplotách, mohou mít
jistou konkurenční výhodu. Tyto druhy mohou převládat v daném habitatu brzy na
jaře. Nesmí však být během klíčení limitující vlhkost nebo světlo (Baskin et al., 1986).

1.3.2.2.

Klíčivost v teplé stratifikaci

Jsou druhy, které pro klíčení potřebují vyšší teploty. Jednou takovou skupinou
jsou druhy, které potřebují projít teplou periodou, poté chladnou a aţ následně klíčí.
Jedná se např. o severoamerický druh mírných šířek Floerkea proserpinacoides
(Baskin et al., 1988), u kterého vedlo umístění semen do 30°C a aţ poté do 5°C
k vyklíčení 98% semen o 10 týdnů rychleji neţ pouhé umístění do 5°C. Podobný
výsledek byl pozorován i u dalšího hojně rozšířeného severoamerického druhu
Cardamine concatenate (Baskin a Baskin, 1995), kde byla semena umístěna také
nejprve do 30°C a následně aţ do 5°C. 100% semen vyklíčilo za 18 týdnů, kdeţto
byla-li semena umístěna pouze do 5°C vyklíčilo 98% z nich aţ za 28 týdnů. Ve studii
Lakavouglou a Radoglou (2015) byla do teplé stratifikace (20°C) na dva týdny
umístěna semena Prunus spinosa a následně přesunuta do chladné stratifikace (5°C)
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na 2 měsíce. V tomto sledu teplot vyklíčilo 28% semen. Kdyţ byla semena vystavena
pouze nízkým teplotám, vyklíčilo 0% semen. Často teplou stratifikaci vyţadují druhy,
které se šíří na jaře, ale klíčí aţ následujícího jara. Takţe jejich semena jsou vystavena
vyšším teplotám, poté chladné stratifikaci a aţ poté vyklíčí (Baskin a Baskin, 1984b).
Ve studii Baskin a Baskin (1994a) bylo zjištěno, ţe pro druh Corydalis flava
jsou vyšší teploty důleţité, jelikoţ je při nich prolomena dormance a následuje klíčení.
I další druhy potřebují pro prolomení dormance a následné klíčení vyšší teploty např.
Collinsia verna (Baskin a Baskin, 1983), Galium sarine, Moehringia trinervia (Grime
et al., 1981) nebo Nemophilia aphylla (Baskin et al., 1993a). Ve studii, kde byla
porovnávána klíčivost semen v chladné (3°C) a teplé stratifikaci (25°C), vyklíčilo
jednoznačně více semen v teplé stratifikaci u druhů Carex pulicaris a Juncus alpinoarticulatus (Fernández-Pascual, 2013). Studie Calluna vulgaris také porovnávala
klíčivost v různých teplotách stratifikace a dosáhla téhoţ výsledku (Spindelbock et al.,
2013). Shimono a Kudo (2005) porovnávali trendy klíčivosti alpských druhů a zjistili,
ţe 70% druhů z 27 testovaných vyklíčí >40% během teplé stratifikace bez chladné
stratifikace.
V některých případech jsou vyšší teploty vyloţeně optimální pro klíčení.
Mumford (1988) testoval optimální teplotu pro klíčení v Evropě invazního druhu
Impatiens glandulifera a zjistil, ţe nejlépe klíčí ve 20°C. Optimální teplotou pro druh
Adenophora remotiflora je 20°C, pro Campanula barbata 25°C, pro Campanula
punctata 20°C (Koutsovoulou et al., 2014) a pro Silene acaulis 18°C (Rosbakh a
Poschlod, 2015).

1.3.2.3.

Klíčivost ve střídavých teplotách

Pro klíčení semen hrají taky velmi podstatnou roli střídavé teploty. Jsou druhy,
které více klíčí v konstantní teplotě jako např. Arthropodium cirratum (Corner a
Corner, 1988) nebo Tillaea vaillantii (Carta et al., 2013), ale také jsou druhy, které
preferují právě střídavé teploty. Tomuto tématu se věnují např. studie Morigana
(1926), Steinbauer a Grigsby (1957), Thompson a Grime (1983) nebo Rice (1985).
Například Berberis vulgaris v 10°C klíčil 16%, zatímco ve střídavých teplotách
10/22°C vyklíčilo 84% semen (Morigana, 1926).
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Celtis leavigata v konstantních

teplotách vyklíčilo <10% semen, ale ve střídavých teplotách 32/16°C vyklíčilo >40%
semen (Nijjer et al., 2002). Ve studii Budelsky a Galtowitch (1999) Carex stricta
nejlépe klíčila v teplotách 15/20°C a to 50%, Carex comosa nejlépe klíčila ve stejných
podmínkách a to z 82%.

Khan a Gulzar (2003) stanovili pro tři halofilní druhy

Halopyrum mucronatum, Sporobolus ioclados a Urochondra setulosa optimální reţim
klíčivosti na střídavé teploty 20/30°C.

Druhy Erodium botrys, Erodium

brachycarpum (Rice, 1985), Hypericum elodes (Carta et al., 2016), Mentha aquatica,
Stachys palustris nebo Lycopus europaeus (Brädel, 2006) měli také vyšší klíčivost ve
střídavých teplotách neţ v konstantních.
Jsou ale i druhy, které klíčí pouze, jsou-li jejich semena vystavena střídavým
teplotám. Ve studii Nijjer et al. (2002) druh Sapium sebiferum v konstantních
teplotách neklíčil ani ve tmě ani na světle, kdeţto ve střídavých teplotách vyklíčilo
>20% semen. Saponaria officinalis v konstatních teplotách nevyklíčila, avšak ve
střídavých teplotách vyklíčilo 31% semen (Steinbauer a Grigsby, 1957).
Pokud jsou semena testována ve střídavých teplotách, musí být rozdíl mezi
nejvyšší a nejniţší teplotou 10°C nebo vyšší (Morigana, 1926). Vázquez-Yanes a
Orozco-Segovia (1982) ve své studii druhu Heliocarpus donnell-smith pozorovali
nejvyšší klíčivost, byla-li amplituda střídavých teplot 15°C. Dillon a Forcella (1985)
pro druh Mimosa pigra pozorovali nejvyšší klíčivost, kdyţ byla amplituda 20°C.
Podobné výsledky dokazují i novější studie. Stachys palustris měl nejvyšší klíčivost při
amplitudě 10°C a Lycopus europaeus nejvíce klíčil během teplot s amplitudou 14°C
(Brädel, 2006).
Morigana (1926) přišla ve svém výzkumu na to, ţe denní perioda expozice
semen buď ve vysokých, nebo v nízkých teplotách musí být v rozmezí 4,5-8 hodin. Je
také zjištěno, ţe střídavé teploty souvisí s dalším faktorem a to je světlo. Je proto
vhodné zároveň s teplotami střídat i světelné podmínky (Toole et al., 1955; Probert et
al., 1986; Voesenek et al., 1992). Např. Ratcliff (1961) a Gkika et al. (2013) ve svých
studiích zvolil působení 16h světla a vyšších teplot a 8h tmy a působení niţších teplot.
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1.4. Příčiny vnitrodruhové variace v klíčivosti
Stejný druh sbíraný na jiném místě často můţe vykazovat odlišné nároky klíčení a
charakteristiky

klíčivosti.

Nejčastější

rozdíly

v charakteristikách

klíčivosti

jsou

v procentech vyklíčených semen. Klíčící charakteristiky se mohou měnit se zeměpisnou
šířkou (Schütz a Milberg, 1997; Hernández-Verdugo et al., 2001), nadmořskou výškou
(Cavieres et al., 2000), půdní vlhkostí (Sexsmith, 1969; Pallas et al., 1977; ChadoeufHannel a Barralis, 1982), dostupností ţivin (Thurston 1951; Miao et al, 1991; Cheplick,
1996), mnoţství CO2 v ovzduší (Farnsworth a Bazzaz, 1995) nebo druhovém sloţení a
hustotě rostlinného pokryvu (Jordan et al., 1982; Platenkamp a Shaw, 1993). Vliv můţe
mít i délka dne v době, kdy jsou semena tvořena a dozrávají (Datta et al., 1972; Gutterman,
1996), fyziologický věk rostliny (Kigel et al., 1979) a u některých druhů můţe klíčivost
ovlivnit i pozice semen na mateřské rostlině, jelikoţ ţiviny nejsou rozváděny rovnoměrně
(Koller a Roth, 1964; Maraňón, 1987; González-Rabanal et al., 1994).
Jsou druhy, u kterých se mění charakteristiky klíčení s rozdílnou teplotou během zrání
semen jako např. u Festuca arundinacea (Boyce et al., 1976), Plantago lancelota
(Alexander a Wulff, 1985) nebo Medicago sativa (Dotzenko et al., 1967). Nejčastějším
výsledkem studií je, ţe pokud jsou rostliny v teplotách vyšších, mají vyšší procento
vyklíčených semen nebo klíčí rychleji, neţ kdyţ jsou v teplotách niţších (Grant Lipp a
Ballard, 1963; Boyce et al., 1976; van der Vegte, 1978; Somody et al., 1984).
Populační rozdíly můţeme najít v rychlosti klíčení např. u Campanula punctata (Inoue
a Washitani) nebo Silene diotica (Thompson, 1975). Oproti tomu např. semena Spartina
alterniflora (Seneca, 1974) a Matrcaria perforata (Thomas et al., 1994) byla sbírána na
různých místech, ale mají charakteristiky klíčení stejné. Populace se mezi sebou mohou
lišit i v mnoţství semen, u kterých je prolomena dormance během chladné stratifikace
(Fowler a Dwight, 1964; Tyle et al., 1978; Meyer et al., 1995), ale ve studii Carex
canescens byla semena sbírána na různých lokalitách v Německu a Norsku a signifikantní
rozdíl nebyl pozorován (Schütz a Milberg, 1997).
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1.5. Dosavadní studie
Z výše popsaných studií jasně vyplývá, ţe světlo a teplota jsou zásadními prvky pro
klíčení, i kdyţ se procento vyklíčených semen můţe u populací lišit z různých příčin.
Valná část prací pracuje s druhy hojně rozšířenými (např. Courtney, 1968; Grime et al.,
1981; Probert et al., 1985; Zadeh et al., 2015), často problematickými plevely (např.
Baskin a Baskin, 1985; Gardain et al., 2011), nebo druhy kulturních plodin (např. Morrall
et al., 1986; Ranil et al., 2015). Jen málo prací se věnuje klíčivosti druhů vzácných (např.
Navarro a Guitián, 2003; Cerabolini et al., 2004; Mira et al., 2011). Navíc většina studií se
zaměřuje na jeden či několik málo vybraných druhů, studií věnující se širokému spektru
druhů umoţňující identifikovat faktory ovlivňující klíčení, je doposud velmi málo.
Příklady těchto několika doposud publikovaných studií jsou uvedeny níţe v kapitole 1.5.1
Dosavadní studie srovnávající druhy hojné a vzácné.
Dlouhou dobu se studie klíčivosti zaměřovali zejména na vliv teplotních a světelných
podmínek a zjišťování, jaké konkrétní podmínky jsou pro studovaný druh optimální. Dále
se studie věnují klíčivosti v různých vlhkostních podmínkách (např. Morrall et al., 1986;
Budelsky a Galatowitsch, 1999; Dürr et al., 2015; Chamorro et al., 2016) a zejména u
halofilních druhů se také snaţí zmapovat optimální koncentrace solí v průběhu klíčení jako
např. studie Khan a Gulzar (2003), Esmaeili et al. (2009), Kaldy et al. (2015) nebo Zadeh
et al. (2015).

Bylo také zjištěno, ţe kyselina giberelová (GA3) podporuje klíčivost

některých semen. Tato látka se izoluje z houby Giberrella fujikuroi. Působením giberelinu
se aktivují procesy, které uvolňují zásobní látky a semena mohou vyklíčit (Kahn, 1960).
Studie se tedy zaměřují i na to, jaká koncentrace je optimální (např. Hernández-Verdugo et
al., 2001; Cerabolini et al., 2004; Rhie et al., 2015; Zadeh et al., 2015), podobný efekt má i
KNO3 a tak se studie také zaměřují na jeho optimální koncentraci (např. Steinbauer a
Grigsby, 1957; Hilton, 1984; Millaku et al., 2012). Studie Benvenuti et al. (2001), Koike et
al. (2012) nebo Limón a Peco (2016) se věnují vlivu hloubky uloţení semena v půdě,
jelikoţ tento faktor také můţe ovlivnit výslednou klíčivost. Další často studovanou
proměnnou je délka a teploty suchého skladování (např. Mekenian a Willemsen, 1975;
Budelsky a Galatowitsch, 1999; Liu et al., 2011).
Značná část prací studující klíčení u širšího spektra druhů srovnává klíčení s hmotností
semen a sleduje zejména jeho vliv na mnoţství vyklíčených semen např. studie Wu a Du
(2007), Bu et al. (2008), Wang et al. (2009), Gao-lin et al. (2011) nebo Liu et al. (2013).
Z posledních čtyř jmenovaných studií vyplývá, ţe těţší semena klíčí méně neţ semena
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lehčí. Práce Wu a Du (2007) předkládá výsledky opačné. Studie Milberg et al. (2000),
Pearson et al. (2002) a Gao-lin et al. (2011) se navíc zabývají světelnými podmínkami ve
vztahu k velikosti semen. Přičemţ ze studií vyplývá, ţe malá semena klíčí výrazně více na
světle neţ ve tmě. Schütz a Rave (1999) ve své studii rodu Carex také zkoumali vliv váhy
semen na jejich klíčivost a také porovnávali klíčivost druhů z vlhkých a suchých stanovišť,
přičemţ druhy z vlhkých míst klíčily signifikantně více. Práce Shimono a Kudo (2005)
porovnává klíčivost 27 alpských druhů z různých stanovišť, avšak nenašla mezi nimi
významný rozdíl. Studie Fernández-Pascual (2016) porovnávala klíčivost druhů rašelinišť
s klíčivostí druhů slatinišť. Výsledkem této studie bylo, ţe všechny druhy preferovaly pro
klíčivost teplou stratifikaci bez ohledu na stanoviště.
Práce Baskin a Baskin (1988) hledá souvislost mezi klíčivostí temperátních druhů a
ekologickými znaky mimo jiné i fylogenetickou příbuzností. Dle této studie není klíčivost
fylogeneticky ovlivněná, podobné znaky v klíčivosti spíše souvisí v převládajícím
ţivotním cyklem druhů v čeledi. Podobnou studií je Liu et al. (2013) s druhy Tibetské
náhorní plošiny, která pracuje také s klíčivostí semen a hledá souvislost mezi mnoţstvím
vyklíčených semen v určitých podmínkách a stanovištěm druhů, hmotností semen,
ţivotním cyklem, výškovou distribucí populací a funkční skupinou. Práce například
ukazuje, ţe semena druhů rostoucích na alpínských/subalpínských loukách, disturbovaných
půdách a mokřinách reagují pozitivně na střídavé teploty. Dále ukazuje, ţe malá semena
klíčila oproti semenům velkým více ve střídavých teplotách. Práce Liu et al. (2014) studuje
70 pouštních druhů severozápadní Číny z hlediska a hledá souvislosti mezi klíčivostí a
způsobem šíření semen. Autoři zjistili, ţe mnoţství vyklíčených semen se liší mezi
jednotlivými způsoby šíření a ţe druhy šířící se ombrohydrochorií (šíření pomocí kapek
deště nebo rosy) klíčí signifikantně více neţ druhy ostatní. Způsob šíření a klíčivost studují
také práce Wang et al. (2009), Bu et al. (2008) a Wang et al. (2012), které se shodují na
tom, ţe semena šířená anemochorií klíčí nejvíce.
Je nutné podotknout, ţe studie hledající spojitost mezi klíčivostí a ekologickými znaky
druhů nejčastěji pracují pouze s jednou teplotou klíčivosti. Velmi málo studií testuje i více
teplot. Jednou takovou je studie Liu et al. (2013), která pracuje s třemi různými teplotními
podmínkami (15°C, 10/20°C a 5/25°C). Avšak na semena vţdy působila pouze jedna
teplota. A jak je uvedeno v kapitole 1.3.2. Vliv teploty na klíčivost jsou druhy, které mají
výrazně odlišnou klíčivost, projdou-li semena např. nejdříve 20°C a poté 5°C. Výjimkou je
studie Schütz a Rave (1999), ve které na semena působí šest po sobě jdoucích teplot.
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Studie také neporovnávají klíčivost s ekologickými znaky, projdou-li semena chladnou
stratifikací vícekrát neţ jednou, přestoţe jsou druhy, které klíčí právě aţ po druhém
působení nízkých teplot (Baskin a Baskin, 1980; Courtney, 1968; Baskin a Baskin, 1985;
Bouwmeester a Karssen, 1993).

1.5.1. Dosavadní studie srovnávající druhy vzácné a hojné
Proč jsou některé druhy vzácné, zatímco jiné hojné či dokonce invazní a jaký je
vliv life-history a ekologických znaků jsou otázky, které jsou základem značné části dnešní
biologie ochrany (Murray et al., 2002; Gabrielová et al., 2013). Porovnávací studie mohou
vysvětlit vzácnost druhů, právě kdyţ jsou porovnávány s druhy hojnými (Mattana et al.,
2010). Porovnáním druhů hojných a vzácných lze zjistit rozdíly v mnoţství
vyprodukovaných semen, vyklíčených semen nebo rozdíly v schopnostech přeţívání
semenáčků, coţ jsou faktory, které mohou významně ovlivnit vzácnost či hojnost druhu
v přírodě (Williams et al., 2009).
Poměrně rozsáhlou porovnávací studií je práce Lavergne et al. (2004), která studuje
20 dvojic francouzských druhů. Tyto druhy si jsou blízce příbuzné, přičemţ jeden z nich je
hojný a druhý endemický. Podobnou prací je Totté et al. (2015), které pracuje s druhy
Španělska. Obě práce porovnávají ekologické charakteristiky a biologické znaky druhů.
Práce Totté et al. (2015) např. ukazuje, ţe druhy endemické mají niţší atraktivnost květů a
také počet květů na květenství. Co se týče znaků semen, tak studie Lavergne et al. (2004)
nenašla signifikantní rozdíl ve způsobu šíření nebo jejich hmotnosti.
Další rozsáhlé porovnávací studie druhů vzácných a hojných jsou např. Gustafsson
(1994), Murray et al. (2002), Dawson et al. (2012) nebo Gabrielová et al. (2013). Práce
zaměřují na porovnání kompetičních schopností, morfologických znaků popřípadě
vlastností semen. V těchto studiích bylo například zjištěno, ţe druhy vzácné mají méně
semen, která jsou však větší neţ mají druhy hojné, ale ty jich zase vyprodukují více
(Murray et al., 2002). Byla také zjištěna slabá tendence k tomu, ţe druhy vzácné mají niţší
kompetiční schopnosti (Dawson et al., 2012). Také byl nalezen marginální rozdíl ve
způsobu šíření semen, přičemţ druhy vzácné dávají přednost epizoochorii (Gabrielová et
al., 2013). Porovnávací studií zabývající se klíčivostí je australská studie, která studuje
klíčivost jednoho druhu vzácného a tří druhů hojných rodu Melaleuca. Klíčivost byla
testována jak na světle, tak ve tmě. Druh vzácný klíčil ve všech podmínkách jednoznačně
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méně neţ dva druhy hojné. Při porovnání klíčivosti druhu vzácného a třetího hojného nebyl
nalezen signifikantní rozdíl (Hewitt et al., 2015).
Jak je z této kapitoly patrné, studií porovnávající právě klíčivost druhů vzácných a
hojných je doposud velmi málo a kdyţ takové jsou, porovnávají klíčivost pouze několika
málo vybraných druhů jako např. výše popsaná studie Hewitt et al. (2015). Studie
porovnávající klíčivost druhů hojných a vzácných na širokém spektru druhového sloţení
doposud chybí.

1.6. Cíle práce
Tato diplomová práce se věnuje klíčivosti vzácných a hojných druhů Krkonoš. Jejím
cílem je objasnit problematiku faktorů, které jsou určující pro klíčení druhů vzácných.
Zabývá se jak celkovou klíčivostí bez ohledu jakými teplotami semena prošla, tak
klíčivostí za specifických podmínek prostředí. Jako jedna z mála studií pracuje s několika
teplotními reţimy napříč širokým spektrem druhů. Dále si klade za cíl porovnat klíčivost
druhů vzácných a k nim blízce příbuzných druhů hojných v rámci širšího mnoţství druhů.
Cílem práce je odpovědět na tyto dvě hlavní otázky:
1) Jaké faktory jsou určující pro klíčení vzácných druhů rostlin?
2) Jaké jsou rozdíly v klíčení blízce příbuzných vzácných a hojných druhů
Krkonoš?
Jako faktory, které by mohly objasnit nároky na klíčivost vzácných druhů rostlin, jsem
zvolila hmotnost semen, způsob šíření, dobu dozrávání semen, dobu kvetení,
fylogenetickou příbuznost a vzhledem k tomu, ţe se jedná o druhy vzácné, tak jsem také
zahrnula stupeň ohroţení. Posledním zkoumaným faktorem jsou stanovištní nároky a to na
základě vyuţití Ellenbergových indikačních hodnot a fytocenologické databáze pro Českou
republiku. Pro tyto faktory jsem zformulovala dílčí otázky práce:

i)

Jaký je vliv stupně ohroţení druhů na nároky klíčení?

ii)

Má fylogenetická příbuznost vliv na nároky klíčení?

iii) Jaký je vliv doby kvetení druhů na nároky klíčení?
iv) Jaký je vliv váhy semen na nároky klíčení?
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v)

Jaký je vliv způsobu šíření semen na nároky klíčení?

vi) Jaký je vliv stanovištních podmínek na nároky klíčení?

Předpokládám, ţe určujícími faktory pro klíčení vzácných druhů bude zejména váha
semen, způsob jejich šíření a stanovištní nároky.
Očekávám, ţe druhy kriticky ohroţené (C1) budou mít klíčivost niţší neţ druhy
ohroţené (C3). Předpokládám, ţe druhy fylogeneticky příbuzné budou mít podobné nároky
na klíčení a ţe druhy z řádu Asterales a Rosales budou mít vysokou klíčivost, jelikoţ jejich
zástupci jsou v přírodě poměrně častí. Dále očekávám, ţe druhy, které kvetou v pozdních
měsících roku, odloţí klíčení na jaro a budou tedy klíčit aţ po projití chladnou stratifikací.
Lze také očekávat, ţe na klíčivost bude mít vliv váha semen a semena velká budou klíčit
více neţ malá. Vzhledem k tomu, ţe anemochorií se šíří spíše ruderální druhy otevřených
stanovišť, lze očekávat, ţe tyto druhy budou mít klíčivost vyšší neţ druhy vyuţívající jiný
způsob šíření.
Dále lze očekávat, ţe se druhy budou lišit v klíčivosti dle svých nároků na stanoviště.
Disociované protony kyselin mohou prolomit dormanci semen. Takţe druhy rostoucí
v prostředí s nízkým pH by na toto měly být adaptovány a mít nepropustné obaly, tudíţ by
měly klíčit aţ po delší době od dozrání semen. Jak lze usuzovat z jiţ provedených studií,
tak druhy náročné na vlhkost budou klíčit více neţ druhy náročné méně. Druhy, které
rostou na úţivných stanovištích, by měly mít vyšší klíčivost, jelikoţ na těchto stanovištích
hrozí kompetice o světlo a je tedy třeba přerůst ostatní druhy. Budou tedy klíčit brzy po
dozrání semen nebo v chladném období. Podobně druhy, které vyţadují dostatek světla, by
měly mít vyšší klíčivost, aby přerostly druhy okolní. Dále očekávám, ţe druhy, které jsou
náročné na teplo a tudíţ vyhledávají teplá, slunná stanoviště, budou více klíčit v chladné
stratifikaci. Pokud by klíčily v období tepla, riskují, ţe budou panovat teploty vysoké aţ
příliš, bude nedostatek vody a semenáčky uschnou. Rostliny, které rostou na místech, kde
je vysoká koncentrace druhů, jako jsou třeba lesní lemy, se budou chtít vyhnout
konkurenci. Budou tedy buď klíčit jiţ v nízkých teplotách a předběhnou tak konkurenty,
nebo klíčit postupně v různých teplotách a tím se konkurence o zdroje sníţí. Druhy
rostoucí na přechodných mokřadech jsou v klíčivosti limitovány zejména nedostatkem
vody. Lze tedy očekávat, ţe budou klíčit aţ v jarních teplotách, jelikoţ v tuto dobu dochází
k tání sněhu a častým sráţkám. Podobný výsledek lze očekávat i u druhů rostoucích na
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rašeliništích a slatiništích, s tím ţe tato závislost by nemusela být aţ tak markantní, jelikoţ
v tomto typu vegetace bývá vysoká hladina spodní vody.
Co se týče porovnání klíčivosti blízce příbuzných druhů vzácných a hojných,
předpokládám, ţe druhy hojné budou klíčit více neţ druhy vzácné. Jelikoţ se jedná o druhy
vzácné vyskytující se v horské oblasti, předpokládám, ţe tyto druhy budou klíčit spíše aţ
po projití chladnou stratifikací a budou-li jiţ panovat vyšší teploty. Vyhnou se tak
poškození semenáčků pozdními mrazy.
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2. Metodika
2.1. Studovaná lokalita
Sběr semen vzácných druhů probíhal na území české části Krkonošského národního
parku, který včetně ochranného pásma má 548km2 (Flousek, 2010). Národní park se
rozkládá v nadmořské výšce od 400m aţ po 1600m (Schwarz, 2010). Na tomto území se
nachází biologicky cenné habitaty, jako jsou mokřady, květnaté horské louky, květnaté
bučiny, rašelinné smrčiny a subalpínské vrchoviště (Štursa et al., 2009). Významné jsou
zejména izolované alpínské a subalpínské ekosystémy, které krom jiţních pohoří nemají na
podobné ekosystémy návaznost. Vzhledem k tomu, ţe Skandinávská a Britská pohoří,
která překračují alpínskou hranici lesa, jsou vzdálená více jak tisíc kilometrů, tak není
pravděpodobné, ţe byly zdrojem nových druhů (Flousek, 2010).
Krkonoše však v minulosti fungovaly jako most mezi severskou tundrou, opakovaně
zatlačovanou kontinentálním ledovcem, a alpínskými a subalpínskými ekosystémy. Díky
tomuto faktu se zde vyskytuje několik glaciálních reliktů. I dnes je lze povaţovat za
exponovanou křiţovatku látkových, informačních a energetických toků uprostřed Evropy.
V rovnoběţníkovém směru je přenos zprostředkovaný západním prouděním, díky tomu
mají Krkonoše vzhledem k okolním pohořím nejvyšší sráţky, nejvýraznější západní
proudění a nestálejší sněhovou pokrývku. V poledníkovém směru byl pro Krkonoše
důleţitý právě přenos genetické informace (Flousek, 2010).
I topografií se od ostatních našich pohoří liší. Topografické a klimatické faktory se zde
kombinují do tzv. anemo-orografických systémů, které bývají tvořeny nálevkovitými
návětrnými údolími, silně větrnými a na sráţky bohatými hřebeny a závětrnými karovými
depresemi s lavinovými procesy (Flousek, 2010). Nutno také podotknout, ţe oproti polské
straně jsou svahy na území ČR členitější a mírnější (Štursa et al., 2009). Avšak i přes svoji
relativně malou rozlohu a výšku patří Krkonoše k místům s vysokou lavinovou aktivitou,
takţe v místech lavinových drah je udrţováno trvalé bezlesí. Tím je umoţněna existence
druhově bohatých bylinných lokalit (Spusta, 1998).
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2.1.1. Lokality sběru hojných druhů
Hojné druhy jsem sbírala v oblasti Krkonoš a Jilemnického podkrkonoší.
Nadmořská výška lokalit byla od 500m n. m. aţ po 950m n. m. Převáţná většina těchto
druhů byla sbírána v okolí vesnic Horka u Staré Paky, Studenec u Horek, Borovnice, Čistá
u Horek, Nedaříţ a Levínská Olešnice.

2.1.2. Klimatické poměry
Krkonoše patří k nejchladnějším oblastem České republiky. Průměrné roční teplota
je v nejniţších polohách 6°C v nejvyšších 0°C. Průměrné roční sráţky jsou od 800mm
v nejniţších polohách do 1200 aţ 1400mm na horských hřebenech. Na východním úpatí
hor se projevuje mírný sráţkový stín (Schwarz, 2010). Nejvíce sráţek spadne během srpna
nejméně v březnu (Vrba, 1964). Výška sněhové pokrývky dosahuje 200-300cm (Schwarz,
2010). V nejvyšších polohách začíná padat sníh jiţ v říjnu a vydrţí zde 7 měsíců. Ve
středních polohách začíná padat v listopadu a zůstává do března a v nejniţších polohách
trvá délka sněhové pokrývky od prosince do března (Vrba, 1964). Délka vegetační sezony
je v 500m n. m v průměru 143 dnů, v 700m n. m. 120 dnů, v 1000m n. m. 102 dnů a
v 1500m n. m. 15 dnů (Schwarz, 2010).

2.1.3. Fytogeografie
Krkonoše patří do fytogeografické oblasti oreofytika, do fytogeografického obvodu
české oreofytikum (Oreophyticum Massivi bohemici). Co se týče vegetačních jednotek je
oblast tvořena hlavně acidofilními bučinami (Luzulo-Fagetum montanum) a květnatými
bučinami (Eu-Fagion). Významnou část v nejvyšších polohách tvoří společenstva
subalpínská (Pinion mughi), na které navazují horské klimaxové bučiny (Eu-VaccinioPiceion). Podél vodních toků jsou luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae).
Minoritní společenstva tvoří suťové lesy (Tilio-Acerion) a podmáčené smrčiny (Bazzanio
Piceetum, Soldanelllo Puceetum). Jen na několika málo místech se vyskytuje společenstvo
vrchovišť a přechodných rašelinišť (Oxycocco-Sphagnetea)-(Schwarz, 2010).
Co se týče lesních vegetačních stupňů, tak nejniţší partie (400-550m n. m.) jsou
tvořeny dubobukovým porostem. Na něj navazuje stupeň bukový (550-600m n. m). Poté
převaţuje porost jedlobukový (600-700m n. m.), na který navazuje porost smrkobukový
(700-900m n. m.). Následuje vegetace bukosmrková (700-1050m n. m.). Předposlední
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vegetační stupeň tvoří smrky (1050-1250m n. m.) a ve výškách nad 1250m n. m. převládá
vegetační stupeň klečový (Schwarz, 2010).

2.2. Testování klíčivosti
2.2.1. Genetická banka ve Vrchlabí
V roce 2000 byla v budově správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí
zřízena genetická banka pro uchování semen vzácných druhů Krkonoš. Tato sbírka je
duplicitní a základní sbírka semen je umístěna v genetické bance ve Výzkumném ústavu
rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Celý projekt si klade za cíl přispět k záchraně
fytogenofondu cévnatých rostlin Krkonoš, dále zjišťuje údaje o hmotnosti semen,
dokumentuje jejich vzhled a velikost pomocí mikrofotografií a získává informace o klíčení
semen

v definovaných

podmínkách,

případně

nalézá

vhodné

algoritmy klíčení

(Harčariková a Zahradníková, 2013). Z těchto testů klíčivosti je získávána informace o
podmínkách klíčení, které danému druhu vyhovují, a také procentuální poměr semen
schopných vyklíčit.
Pracovníky genetické banky ve Vrchlabí bylo sesbíráno a otestováno 62 druhů
vzácných rostlin. Jako vzácný druh je povaţován ten, jehoţ výskyt není v Krkonoších
častý. Zároveň většina těchto druhů je v rámci České republiky zařazena do různých
stupňů ohroţení v rámci vyhlášky 395/1992 Sb.
Vzhledem k tomu, ţe se klíčivost můţe lišit mezi populacemi a roky sběru, byla
semena sbírána na různých lokalitách Krkonoš, v různých letech a byla testována kaţdá
lokalita a rok zvlášť. Takto byly eliminovány výkyvy mezi populacemi a klimatickými
podmínkami v době zrání. Tato data mi byla KRNAPem poskytnuta k mé diplomové práci.
Na tomto pracovišti jsem také testovala klíčivost běţných druhů stejnou metodikou, kterou
byly testovány druhy vzácné. Tato metodika je ve stručnosti popsána níţe. Podrobný popis
sběru a testování je v článcích Harčariková a Zahradníková (2010) a Harčariková a
Zahradníková (2013).
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2.2.2. Sběr semen
Při sběru semen pro testy klíčivosti jsem se řídila pokyny uvedené v publikaci
Kozlowski (1972). Semena jsem tedy sbírala v plné zralosti. Nejvhodnější doba je, kdyţ se
v přírodě začínají samy šířit. Dále jsem se řídila znaky na samotných semenech jako je
velikost, barva a tvrdost. Zralé semeno je optimálně velké, plně vybarvené a po stisku mezi
prstem a nehtem se nezlomí ani nedeformuje. Celé semeníky se snadno oddělují od
rostliny.
Při sběru jsem dbala na genetickou variabilitu, aby nedošlo k vybrání extrémně
dobré nebo špatné populace a následnému zkreslení testů. Semena jsem proto sbírala
z několika rostlin a z více neţ jedné populace. Tyto údaje jsem zaznamenávala.
Zaznamenávala jsem i datum sběru, aby bylo moţné vypočíst dny suchého
skladování. Během suchého skladování byla semena umístěna v místnosti se stálou
teplotou 20°C s nízkou vlhkostí.

2.2.3. Stanovení hmotnosti tisíce semen
Pro kaţdý druh jsem stanovila hmotnost tisíce semen. Je třeba napočítat 4×100
semen pro kaţdý druh. Tato semena jsem dala do exsikátoru a poté jsem je váţila na
analytických vahách. Z těchto čtyř dílčích výsledků jsem spočítán průměr a poté jsem
dopočítala hmotnost tisíce semen s přesností na čtyři desetinná místa. Tato metodika
odpovídá doporučení organizace Internation Seed Testing Association (2005).

2.2.4. Postup testování
Testy klíčivosti jsem zakládala do Petriho misek vystlaných buničinou, které byly
zalévány destilovanou vodou. Během testů je voda doplňována tak, aby byla udrţována
konstantní vlhkost.
Standardně se pro testování do jedné Petriho misky dává 50 semen. Pokud byl
semen nedostatek, sníţila jsem počet na 25. Semena poté prochází několika typy světelněteplotních reţimů. Světelné podmínky jsou nastaveny tak, ţe buď celý proces probíhá na
světle, nebo celý ve tmě. Výjimkou jsou střídavé teploty, kdy jsou semena po dobu 8 hodin
vystavena teplotě 5°C ve tmě a po dobu 16 hodin jsou v teplotě 18°C a na světle. Dále
semena mohou procházet teplotou 20°C nebo 5°C buď stále na světle, nebo stále ve tmě.
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Pořadí teplotních period u jednotlivých reţimů ukazuje Tab. 1. Po skončení kaţdé periody
jsem semena kontrolovala a zaznamenávala, kolik procent semen vyklíčilo. Poté jsem
Petriho misku umístila do jiné teploty a opět jsem sledovala, kolik procent semen vyklíčilo.
Jako 100% je bráno výchozí mnoţství testovaných semen, tedy ve většině případů 50.
Tato metodika byla převzata od genetické banky Výzkumného ústavu rostlinné
výroby v Praze Ruzyni. Teploty však byly upraveny pracovnicemi genetické banky L.
Harčarikovou a J. Zahradníkovou podle meteostanice Jestřábí boudy, tak aby co nejlépe
odráţely místní klimatické podmínky (Harčariková, ústní sdělení).
Jak vyplývá ze studií uvedených v kapitole 1.3.2. Klíčivost v teplé stratifikaci, jsou
druhy, které klíčí ve vyšších teplotách nebo těmito vyššími teplotami potřebují projít před
chladnou stratifikací. První teplota, do které jsou semena umístěna je tedy 20°C. Po 20°C
následuje chladná stratifikace, nebo v případě reţimu A střídavé teploty. Nejdříve jsou
semena testována reţimy A a B dle metodiky uvedené v Tab. 1. Tím je rozlišeno, zda druh
vyţaduje pro klíčivost působení střídavých teplot nebo působení stratifikace a následných
střídavých teplot. Klíčí-li semena dobře v podmínkách reţimu A, další testy jsou
prováděny v reţimu I, aby bylo rozlišeno, zda druh vyţaduje pro klíčení hlavně stratifikaci
nebo střídavé teploty. Klíčí-li semena více v reţimu B neţ A, tak se dále testuje, jak
dlouhou stratifikaci potřebují na to, aby vyklíčila a zda je nutné působení střídavých teplot
či nikoli. Klíčí-li semena dobře při stratifikaci do 4 měsíců, jiţ se dále netestují na
stratifikaci trvající déle.
Tab. 1. Sled teplot v jednotlivých reţimech testů klíčivosti
Stupně
Režim
A
B
O
I
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M

20°C
1m
1t
1t
1m
1t
1t
1t
1t
1t
1t
1t

5°C
3m
5m
4m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m

5°/18°C
2m
2m
2m
-

20°C

5°C

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

A, B, O, I, 2M-8M: reţimy testů klíčivosti; t= týden; m=měsíc

28

4m
4m
5m
4m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m

20°C
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

5°/18°C
2m
2m
2m
-

2.2.5. Výběr a testování hojných druhů
Hojné druh jsem vybírala tak, aby tvořily dvojice s druhy vzácnými. Pokud to bylo
moţné, k vzácnému druhu jsem vyhledala druhy hojné blízce příbuzné. Z nich jsem poté
vybrala druh, který je co nejvíce ekologicky podobný druhu vzácnému. K tomu jsem
vyuţila Ellenbergovy indikační hodnoty (Ellenberg et al. 1992) popř. ekologii druhu
z publikace Kubát (2002). Takto jsem vytvořila 28 dvojic, které jsou zobrazeny v Příloze
1. Výběr těchto dvojic jsem také konzultovala s Mgr. J. Chrtkem CSc.
Během vegetační sezony 2014 a 2015 jsem semena vybraných druhů nasbírala na
lokalitách popsaných výše s dodrţováním stejných zásad jako při sběru semen druhů
vzácných. Semena jsem před testy klíčivosti skladovala v suché místnosti s teplotou 20°C.
Stejnou metodikou jakou byly testovány druhy vzácné, jsem na pracovišti genetické banky
ve Vrchlabí otestovala druhy hojné a stanovila hmotnosti tisíce semen.
Po provedení testů klíčivosti jsem musela ze statistického zpracování vyřadit druhy
Agrostis tenuis, Alchemilla vulgaris, Anemone nemorosa a Cardamine pratensis. Tyto
druhy jsem buď sebrala v době, kdy semena nebyla zcela zralá nebo semena ztratila
klíčivost v době suchého skladování, a tudíţ nevyklíčilo ţádné semeno.

2.3. Zpracování dat před statistickou analýzou
Pro vysvětlení rozdílů v klíčivosti jsem sestavila tabulky druhových charakteristik,
které zahrnovaly informace o čeledích potaţmo řádech, stupni ohroţení, době kvetení,
době dozrávání semen, počtu kvetení za ţivot, způsobu šíření semen a stanovištních
nárocích. Faktor počet kvetení za ţivot jsem posléze musela vyřadit, jelikoţ všechny druhy
kvetly ze ţivota vícekrát mimo čtyř.
Pro zjištění čeledí jednotlivých druhů jsem vyuţila publikaci Kubát (2002). Vzhledem
k malému zastoupení druhů v jednotlivých čeledích jsem po prvních statistických
analýzách dohledala ještě řády druhů ve stejném zdroji jako čeledě.
Publikaci Kubát (2002) a také webové stránky www.botany.cz (Int 1) jsem vyuţila
k získání informace o tom, do jakého stupně ohroţení jsou druhy klasifikovány.
Rozlišovala jsem kategorie C1-kriticky ohroţený (n=23), C2-silně ohroţený (n=25), C3ohroţený (n=10), C4-vyţadující další pozornost. Kategorii C4 jsem posléze vyřadila,
jelikoţ jsem do ní zařadila pouze čtyři druhy.
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Dalším zkoumaným faktorem byla doba kvetení a dozrávání semen. Set dat o době
kvetení jsem získala z publikace Kubát (2002). Zaznamenávala jsem měsíc počátku
kvetení, konec kvetení a poté jsem z těchto měsíců udělala průměr. Vzhledem k špatné
interpretovatelnosti průměrného měsíce kvetení jsem tento faktor vyřadila a ponechala jen
měsíc počátku a konce kvetení. Dobu dozrávání semen jsem odvodila od dat sběru semen,
která genetická banka zaznamenává. Pro všechny zkoumané faktory jsem sestrojila
párovou korelační. Tyto tři faktory spolu silně pozitivně korelovali, takţe jsem dále
pracovala pouze s faktorem konec kvetení. Tato matice je zobrazena v Příloze 2.
Pro zjištění jakým způsobem se semena šíří, jsem vyuţila databázi Dispersal Diaspore
Database (Hintze et al., 2013). Vzhledem k tomu, ţe databáze byla vytvářena převáţně
německými vědci, nejsou v ní obsaţeny druhy, které mají svůj areál výskytu mimo území
Německa. V případě mnou zkoumaných druhů, které nebyly v databázi, jsem zvolila
zástupný druh v databázi přítomný, který je co nejvíce morfologicky a ekologicky podobný
druhu zkoumanému. Tyto druhy zástupné jsou uvedeny v Příloze 3. U jednotlivých
způsobů šíření byly uvedeny hodnoty od 0 do 1. Hodnoty blíţící se 1 znamenají, ţe
v pokusech se téměř 100% semen šířilo daným způsobem. Hodnoty blíţící se 0 znamenají,
ţe téměř 0% semen se šířilo daným způsobem. Jen málokterý druh se šíří pouze jedním
způsobem. Proto jsem tyto hodnoty převzaté z databáze přepočítala, tak aby u jednoho
druhu byl součet čísel jednotlivých způsobů šíření roven 1. Takţe např. Anemone
narcissiflora měla v databázi hodnoty pro anemochorii 0,44, pro epizoochorii 0,6 a pro
hydrochorii 0,37. Po přepočtu jsem dostala tyto hodnoty: anemochorie 0,31, epizoochorie
0,43 a hydrochorie 0,26. Tento přepočet byl proveden z toho důvodu, aby bylo jasné, co se
stane se 100% semeny. Rozlišovala jsem tyto způsoby šíření: anemochorie, hydrochorie,
epizoochorie,

endozoochorie,

myrmekochorie

a

autochorie.

Endozoochorii

a

myrmekochorie jsem posléze musela vyloučit, jelikoţ v kaţdé kategorii byly pouze dva
druhy, které se šíří tímto způsobem.
Pro faktor stanovištních nároků jsem vyuţila databázi Ellenbergových indikačních
hodnot (Ellenberg et al., 1992). Tato databáze mi poskytla informace o optimu druhů na
gradientu světla, tepla, vlhkosti, půdní reakce a ţivin. Faktor kontinentality jsem vyřadila,
jelikoţ pro oblast Krkonoš není gradient kontinentality významný. Také došlo vyřazení
osmi druhů z této části práce, jelikoţ pro ně v databázi nebyly zpracované hodnoty.
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Dále jsem pro faktor stanovištních nároků vyuţila Českou národní fytocenologickou
databázi (Chytrý a Rafajová, 2003). Data z databáze jsem si upravila, tak aby v ní zůstaly
všechny druhy, ale plochy jsem vyfiltrovala tak, aby zůstaly jen ty, co obsahují můj
studovaný druh. Pomocí programu JUICE 7.0 jsem provedla TWINSPAN analýzu.
Rozdělila jsem tak plochy na čtyři skupiny dle vegetační podobnosti. Dále jsem
potřebovala zjistit jaký typ stanoviště daná skupina je. K tomu jsem vyuţila opět program
JUICE 7.0 a funkci Synoptic Table-Categorical frequency. Program k jednotlivým druhům
v jednotlivých skupinách přiřadí číslici (I-V), vyjadřující výskyt druhu v daném typu
stanoviště. I znamená, ţe druh je v tomto typu stanoviště vzácný (0-20%), obdobně potom
II (20-40%) druh málo přítomný, III (40-60%) druh často přítomný, IV (60-80%) druh
většinou přítomný a V (80-100%) druh téměř vţdy přítomný. Poté jsem si k druhům
dohledala jejich ekologii výskytu v publikaci Kubát (2002) a na botany.cz a na základě
pravděpodobností výskytu mi vyšly tyto typy vegetace:
 Slunné, kamenité a travnaté louky
 Okraje cest, lesní lemy a náspy
 Přechodné mokřady, vlhké části luk
 Rašeliniště, slatiniště
U jednotlivých druhů jsem poté spočítala poměrové zastoupení v jednotlivých
skupinách vegetační podobnosti. A tato čísla jsem pouţila ve statistické analýze. V Tab. 2
je ukázka několika druhů, které se velmi často v některém z popsaných typů vegetace
vyskytují.
Tab. 2. Tabulka zobrazující některé významné druhy popsaných typů vegetace.
Typ vegetace 1

Typ vegetace 2

Typ vegetace 3

Typ vegetace 4

Agrostis vinealis

Agrimonia eupatoria

Alopecurus pratensis

Andromeda polifolia

Allium senescens subsp.
montanum
Carlina acaulis

Bromus tectorum

Caltha palustris

Sphagnum spp.

Lepidium densiflorum

Cardamine pratensis

Carex limosa

Euphorbia cyparissias

Melampyrum nemorosum

Cirsium palustre

Carex pauciflora

Fragaria viridis

Senecio viscosus

Juncus effusus

Drosera rotundifolia

Hypericum perforatum
Koelaria macrantha

Sisymbrium altissimum
Trifolium repens

Lychnis flos-cuculi
Myosotis nemorosa

Oxycoccus microcarpus
Rhynchospora alba

Phleum phleoides

Vicia sylvatica

Scirpus sylvaticus

Trichophorum cespitosum

Typ vegetace 1: Slunné, kamenité a travnaté louky; Typ vegetace 2: Okraje cest, lesní lemy a náspy; Typ
vegetace 3: Přechodné mokřady, vlhké části luk; Typ vegetace 4: Rašeliniště a slatiniště
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2.4. Statistické zpracování dat
2.4.1. Analýza celkové klíčivosti
Pro statistické zpracování všech dat jsem pouţila program R i386 3.1.1. V první
části práce jsem se zabývala pouze analýzou celkové klíčivosti vzácných rostlin. Pro
statistickou analýzu jsem pouţila lineární regresi a hypotézy testovala F-testem. Závislou
proměnnou bylo procento vyklíčených semen v kaţdé Petriho misce. Nezávislou
proměnnou poté byly hodnoty pro jednotlivé faktory.
Pro komplexnější posouzení faktorů, které by mohly mít vliv celkové na mnoţství
vyklíčených semen, jsem data analyzovala ještě mnohonásobnou regresí, kde volba testu a
proměnných zůstala stejná jako u lineární regrese.

2.4.2. Analýza detailních kategorií světelně-teplotních podmínek
V druhé části práce jsem statisticky zpracovávala data z jednotlivých světelněteplotních podmínek. Nejprve jsem na základě teplot, kterými semena prochází, vytvořila
18 kategorií. Kategorie jsem tvořila tak, aby bylo odlišeno kolik semen vyklíčilo
v konkrétní jedné teplotě (např. 20°C) na světle a kolik ve tmě. Vzhledem k značné
variabilitě délky chladné stratifikace jsem tuto kategorii ještě rozdělila na krátkou dobu
trvání stratifikace (2-4 měsíce) a dlouhou dobu trvání (5-8 měsíců). Dále bylo třeba odlišit,
zda semena konkrétními podmínkami prochází poprvé nebo jiţ podruhé. Písmenem “A“
jsou označeny ty kategorie, u kterých prochází semena podmínkami poprvé. Písmenem
“B“ jsou označeny ty kategorie, u kterých semena prochází konkrétními podmínkami jiţ
podruhé.
Čísla, která jsem analyzovala, byla vyjádřena jako procento semen, které vyklíčilo
v konkrétních podmínkách.

Po statistických analýzách a grafickém znázornění jsem

posledních 5 kategorií vyřadila, jelikoţ se průměr klíčivosti pohyboval v setinách aţ
tisícinách procent a tyto výsledky by neměly dobrou vypovídací hodnotu. Poté jsem
pracovala s 13 kategoriemi.
Dále jsem chtěla uţít PCA analýzu pro korelaci mezi jednotlivými kategoriemi, ale
jako vhodnější alternativu jsem pro zbylých 13 kategorií sestrojila párovou korelační
matici vyuţitím Pearsonova korelačního koeficientu. Jak je patrné z Tab. 3, kategorie 20°C
světlo A a 20°C tma A spolu silně pozitivně koreluje, proto jsem dále pracovala jen
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s kategorií 20°C světlo A. Obdobným způsobem jsem postupovala u kategorií 5°C světlo
(2-4m) A a 5°C tma (2-4m) A, 5°C světlo (5-8m) A a 5°C tma (5-8m) A a to jak v první
skupině těchto kategorií tak v druhé, kde semena prošla chladnou stratifikací jiţ po druhé.
Tab. 3. Párová korelační matice pro detailní kategorie.

Červeně jsou vyznačeny pozitivně korelující

hodnoty větší neţ 0,5, které byly průkazné.

20°C světlo
20°C tma
5°C světlo (2 - 4m)
5°C tma (2 - 4m)
5°C světlo (5 - 8m)
5°C tma (5 - 8m)
5°C/18°C
20°C světlo
20°C tma
5°C světlo (2 - 4m)
5°C tma (2 - 4m)
5°C světlo (5 - 8m)
5°C tma (5 - 8m)

20°C
světlo
A

20°C
tma
A

1
0,786
0,028
0,036
0,015
-0,076
-0,171
-0,163
-0,101
-0,118
-0,152
-0,065
-0,084

0,786
1
-0,057
-0,043
-0,256
-0,104
-0,190
-0,106
-0,129
-0,134
-0,134
0,536
-0,042

5°C
5°C tma
5°C
5°C tma
světlo (2 - 4m) světlo (5 - 8m)
(2 - 4m)
A
(5 - 8m)
A
A
A
0,028
-0,057
1
0,591
0,310
0,180
-0,090
-0,092
0,015
0,091
-0,066
0,017
-0,064

0,036
-0,043
0,591
1
0,422
0,015
-0,052
-0,046
-0,509
-0,050
-0,037
-0,096
-0,103

0,015
-0,256
0,310
0,422
1
0,689
-0,093
-0,061
-0,099
0,132
0,085
-0,031
-0,072

-0,076
-0,104
0,180
0,015
0,689
1
0,136
-0,087
0,295
-0,247
-0,142
-0,014
-0,167

5°C/
18°C
A

20°C
světlo
B

20°C
tma
B

-0,171
-0,190
-0,090
-0,052
-0,093
0,136
1
0,098
0,092
-0,128
-0,046
-0,124
-0,173

-0,163
-0,106
-0,092
-0,046
-0,061
-0,087
0,098
1
0,169
-0,067
-0,073
-0,059
-0,129

-0,101
-0,129
0,015
-0,509
-0,099
0,295
0,092
0,169
1
-0,069
-0,053
-0,093
-0,140

5°C
5°C tma
5°C
5°C tma
světlo (2 - 4m) světlo (5 - 8m)
(2 - 4m)
B
(5 - 8m)
B
B
B
-0,118
-0,134
0,091
-0,050
0,132
-0,247
-0,128
-0,067
-0,069
1
0,552
0,305
0,279

-0,152
-0,134
-0,066
-0,037
0,085
-0,142
-0,046
-0,073
-0,053
0,552
1
0,178
0,036

-0,065
0,536
0,017
-0,096
-0,031
-0,014
-0,124
-0,059
-0,093
0,305
0,178
1
0,645

Po této úpravě mi zůstalo 8 kategorií vypsaných níţe. Tato data jsem dále testovala
jako lineární regresi F-testem, kde závislou proměnnou bylo procento vyklíčených semen
v kaţdé Petriho misce v konkrétních světelně-teplotních podmínkách. Nezávislou
proměnnou byly hodnoty zkoumaného faktoru. Poté jsem si graficky znázornila závislosti
mezi zkoumanými faktory a mnoţstvím vyklíčených semen.
Detailní kategorie světelně-teplotních podmínek klíčivosti:









20°C světlo A
5°C světlo (2-4m) A
5°C světlo (5-8m) A
5°C/18°C A
20°C světlo B
20°C tma B
5°C světlo (2-4m) B
5°C světlo (5-8m) B
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-0,084
-0,042
-0,064
-0,103
-0,072
-0,167
-0,173
-0,129
-0,140
0,279
0,036
0,645
1

2.4.3. Porovnání klíčivosti blízce příbuzných druhů hojných a vzácných
Ve třetí části práce jsem porovnávala klíčivost druhů vzácných a hojných. I zde
závislou proměnnou bylo procento vyklíčených semen v kaţdé Petriho misce. Nezávislou
proměnou byl zkoumaný faktor hojnosti resp. vzácnosti druhu. Data jsem testovala Ftestem. Testovala jsem takto data celkové klíčivosti i detailních světelně-teplotních
podmínek.

V této části práce jsem v detailních podmínkách vyřadila poslední dvě

kategorie a to 5°C světlo (2-4m) a 5°C světlo (5-8m), jelikoţ jen málo zkoumaných druhů
prošlo touto teplotou.
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3. Výsledky
3.1. Výsledky celkové klíčivosti
V této části práce jsem zanalyzovala klíčivost 62 druhů vzácných rostlin. Zpracovávala
jsem celkové procento vyklíčených semen po ukončení testů klíčivosti. Z 18 testovaných
faktorů jsem hledala takové, které by mohly být určující pro mnoţství vyklíčených semen.
V Tab. 4. jsou zobrazeny výsledky této analýzy, přičemţ signifikantní p-hodnoty na
5% hladině významnosti jsou zvýrazněny a šipkami je znázorněn směr trendu závislosti.
Jak je z Tab. 4. patrné při vyuţití lineární regrese mi signifikantně vyšlo 7 faktorů. Pro
komplexnější posouzení faktorů, které by mohly mít vliv na mnoţství vyklíčených semen,
jsem na stejných datech provedla také mnohonásobnou regresi F-testem. Výsledky z této
analýzy jsou zobrazeny taktéţ v Tab. 4. a od předchozích výsledků se mírně liší. Zde mi
totiţ signifikantně vyšly 4 faktory.
Jak je vidět na Obr. 1, lineární regresí jsem zjistila, ţe druhy, které ukončující své
kvetení v pozdních měsících (srpen, září popř. říjen) mají semena, která klíčí více neţ
druhy ukončující kvetení během dřívějších měsíců. Pro přehlednost grafů jsem zvolila
pouze průměrné hodnoty klíčivosti. Jeden bod na grafu tedy vyjadřuje průměr klíčivosti

Množství vyklíčených semen

pro jeden druh.

Závislost vyklíčených semen na konci kvetení
druhů
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
5

6

7

8

9

10

Měsíc konce kvetení

Obr. 1. Grafické znázornění závislosti mezi mnoţstvím vyklíčených semena a dobou
ukončování kvetení.
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Tab. 4. Výsledky analýzy, ve které jsem hledala souvislost mezi mnoţstvím vyklíčených
semen a zvolenými faktory. Tabulka zobrazuje faktory, k nim příslušné p-hodnoty a trendy závislostí.
Signifikantní p-hodnoty jsou zvýrazněny.

Faktor

Lineární
regrese
p-hodnota
0,660
0,147
0,016
0,004
0,043
0,032
0,136
0,014
0,987
0,005
0,050
0,238
0,255
0,192
0,481
0,186
0,204

Stupeň ohroţení
Řád
Doba kvetení (konec)
Hmotnost semen
Anemochorie
Epizoochorie
Hydrochorie
Autochorie
EIH-pH
EIH-vlhkost
EIH-ţiviny
EIH-teplo
EIH-světlo
Typ vegetace: 1
Typ vegetace: 2
Typ vegetace: 3
Typ vegetace: 4

Lineární
regrese
trend

↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑

Mnohonásobná Mnohonásobná
regrese
regrese
p-hodnota
trend
0,941
0,189
0,372
0,007
↑
<0,001
↑
0,356
0,075
0,052
0,481
0,005
↓
0,417
0,693
0,801
0,972
0,031
↑
0,782
0,761

Typ vegetace 1: slunné, kamenité a travnaté louky; Typ vegetace 2: Okraje cest, lesní lemy a náspy, Typ
vegetace 3: Přechodné mokřady a vlhké části luk; Typ vegetace 4: Slatiniště a rašeliniště

Jak je z tabulky patrné, dále mi signifikantně vyšel faktor hmotnosti semen a to jak
v testování lineární regresí tak mnohonásobnou regresí. Trend závislosti je zde takový, ţe
se zvyšující se hmotností semen se zvyšuje i mnoţství vyklíčených semen. Tento výsledek

Množství vyklíčených semen

je graficky znázorněn na Obr. 2.

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Závislost vyklíčených semen na jejich
hmotnosti

0.001

0.1

10

Hmotnost tisíce semen (g) (log)

Obr. 2. Grafické znázornění závislosti mezi mnoţstvím vyklíčených semen a jejich
hmotností. Na ose x je hmotnost tisíce semen (g) v logaritmickém měřítku. Na ose y v poměrovém měřítku
mnoţství vyklíčených semen.
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Dále jsem testovala způsob šíření semen. Zde jsem neprokázala vliv hydrochorie ani
lineární ani mnohonásobnou regresí. Oběma postupy jsem však prokázala, ţe druhy, u
kterých se většina semen šíří anemochorií mají větší klíčivost neţ druhy, jejichţ semena se
anemochorií nešíří nebo jen velmi málo. Tento výsledek je zobrazen na Obr. 3. Oproti
tomu druhy, jejichţ semena se šíří z větší části epizoochorií mají klíčivost niţší. Stejně tak
semena vyuţívající k šíření hlavně autochorií mají klíčivost niţší.

Tyto dva faktory

(epizoochorii a autochorii) jsem prokázala pouze lineární regresí. Z těchto třech výsledků
lze odvodit, ţe druhy, jejichţ semena se šíří hlavně anemochorií mají vyšší klíčivost neţ

Množství vyklíčených semen

druhy, jejichţ semena se šíří jiným způsobem.

Závislost množství vyklíčených semen na
schopnosti šířit se anemochorií
1
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0.4
0.3
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0.1
0
0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Množství semen šířených anemochorií

1

Obr. 3. Grafické znázornění závislosti mezi mnoţstvím vyklíčených semen a jejich
schopností šířit se anemochorií. Obě osy jsou v poměrovém měřítku, hodnota 1 na ose x
znamená, ţe 100% semen se šíří tímto způsobem.

Dále jsem hledala souvislost mezi mnoţstvím vyklíčených semen a stanovištními
nároky. Jak jsem jiţ zmínila dříve, vyuţila jsem k tomuto účelu EIH. Z této skupiny
faktorů jsem oběma zvolenými postupy prokázala, ţe druhy náročné na vlhkost mají niţší
procento vyklíčených semen. Dále jsem lineární regresí prokázala marginální závislost, ţe
druhy náročné na ţiviny klíčí více neţ druhy na ţiviny náročné málo. Oba výsledky jsou
zobrazeny na Obr. 4. Stanovištní nároky jsem dále testovala dle jejich zastoupení v
konkrétním typu vegetace. V této analýze jsem mnohonásobnou regresí objevila
marginální tendenci k tomu, ţe druhy vyskytující se velmi často na stanovištích typu okraje
cest, lesní lemy a náspy klíčí více neţ druhy, které se v tomto typu vegetace vyskytují
málo, coţ ukazuje Obr. 5.
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Obr. 4. Grafické znázornění závislosti mezi mnoţstvím vyklíčených semena a náročností

Množství vyklíčených semen

těchto druhů na vlhkost a) a náročností těchto druhů na ţiviny b).

Závislost množství vyklíčených semen na jejich
výskytu ve vegetaci okrajů cest, lesních lemů a
náspů
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Poměrové zastoupení druhů v typu vegetace

Obr. 5. Grafické znázornění závislosti mezi mnoţstvím vyklíčených semena a poměrovým
zastoupení druhů v typu vegetace okraje cest, lesní lemy a náspy.

3.2. Výsledky detailních kategorií světelně-teplotních podmínek
V druhé části práce jsem analyzovala klíčivost opět 62 vzácných druhů, ale oproti
předchozí analýze jsem se zaměřila na klíčivost v konkrétních světelně-teplotních
podmínkách. Jak jsem popsala výše, pro tyto konkrétní podmínky jsem definovala 8
kategorií. Z 18 testovaných faktorů jsem hledala takové, které mají vliv na mnoţství
vyklíčených semen v konkrétních podmínkách.
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Výsledky této analýzy jsou zobrazeny v Tab. 5. Prvním zkoumaným faktorem byl
stupeň ohroţení druhů. Z výsledků je patrné, ţe druhy kriticky ohroţené (C1) klíčí více po
druhém projití 20°C a působení světla. Druhy ohroţené méně (C3) klíčí více v 5°C na
světle jak v krátké stratifikaci tak v dlouhé, ale aţ po tom, co chladnou teplotou projdou
podruhé.
Z těchto výsledků dále vyplývá, ţe na klíčivost má vliv i fylogenetická příbuznost
druhů. Ve 20°C na světle nejvíce klíčili zástupci řádu Malpighiales a zástupci Alismatales
a Apiales neklíčili vůbec. Působení 5°C po dobu 2-4 měsíců nejvíce vyhovovalo
zástupcům Apiales a nejméně Alismatales a Asparagales. Kdyţ bylo působení nízkých
teplot prodlouţeno na 5-8 měsíců nejvíce klíčili zástupci Malpighiales a vůbec neklíčili
druhy z řádu Asparagales. Kdyţ na semena působila chladná stratifikace a světlo jiţ
podruhé, tak nejvíce klíčili zástupci Ranunculales a to jak v případě kratší doby působení
(2-4m) tak v případě dlouhodobého (5-8m) působení 5°C. Zástupci tohoto řádu klíčili ze
všech řádů nejméně v předchozích teplotách. Při druhém působení nízkých teplot velmi
dobře klíčili zástupci řádu Apiales, které v první stratifikaci klíčili nejvíce. Je tedy patrné,
ţe tyto druhy vyţadují pro klíčení nízké teploty. Naopak zástupci Alismatales,
Asparagales,

Boraginales,

Caryophyllales,

Dipsacales,

Gentianales,

Liliales,

Malpighiales, Poales, Saxifragales po druhém působení 5°C a světla po dobu 2-4 měsíců
neklíčili vůbec. Stejně tak druhy z čeledi Astrales, Brassicales, Dipsacales, Gentianales,
Poales a Rosales po druhém působení 5°C a světla po dobu 5-8 měsíců neklíčili vůbec.
Druhy, které ukončují své kvetení v září a říjnu klíčí dobře ve 20°C, zatímco druhy
ukončující své kvetení jiţ červnu či červenci klíčí dobře při krátké chladné stratifikaci,
avšak pouze po druhém působení těchto nízkých teplot.
Dále jsem studovala vliv hmotnosti semen. Lehčí semena klíčí velmi dobře ve 20°C na
světle a to i kdyţ touto teplotou projdou podruhé. Oproti tomu těţší semena klíčí dobře
v 5°C na světle, působí-li tyto teploty po dobu 5-8 měsíců.
Z výsledků studující vliv šíření semen na klíčivost je patrné, ţe semena, které se šíří
anemochorní velmi často, klíčí dobře ve 20°C na světle. Oproti tomu ta semena, která se
šíří anemochorií jen výjimečně, klíčí dobře v 5°C na světle a to jak v případě krátkého
působení teplot (2-4m), tak dlouhého (5-8m). Tato semena také dobře klíčí ve střídavých
teplotách a klíčí také dobře v 5°C na světle v případě dlouhotrvající stratifikace, kterou
semena prochází jiţ podruhé. Semena vyuţívající epizoochorii jen v malém procentu klíčí
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Tab. 5. Výsledky analýzy detailních kategorií světelně-teplotních podmínek a jejich
vztahem ke zvoleným faktorům. Tabulka zobrazuje p-hodnoty, signifikantní výsledky jsou zvýrazněny
a šipky znázorňují trendy závislostí.

Kategorie
Faktor
Stupeň ohroţení
Řád
Kvetení (konec)
Hmotnost semen
Anemochorie
Epizoochorie
Hydrochorie
Autochorie
EIH-pH
EIH-vlhkost
EIH-ţiviny
EIH-teplo
EIH-světlo
Typ vegetace 1
Typ vegetace 2
Typ vegetace 3
Typ vegetace 4

20°C
světlo
A
0,071
<0,001↑
<0,001↑
0,008 ↓
0,002 ↑
<0,001↓
0,031 ↓
<0,001↓
0,189
<0,001↑
0,143
<0,001↑
0,343
0,807
0,324
<0,001↑
0,065

5°C
světlo
(2-4m)
A
0,182
<0,001↑
0,132
0,465
<0,001↓
0,217
<0,001↓
0,114
0,392
0,062
0,191
0,002 ↑
0,124
<0,001↑
<0,001↓
<0,001↓
0,713

5°C
světlo
(5-8m)
A
0,286
<0,001↑
0,388
0,014 ↑
<0,001↓
<0,001↑
<0,001↓
0,043 ↑
<0,001↓
0,002 ↓
0,002 ↑
<0,001↑
0,005 ↑
<0,001↓
<0,001↓
0,024 ↓
<0,001↑

5/18°C
A

20°C
světlo
B

20°C
tma
B

5°C
světlo
(2-4m)
B
0,452
<0,001↓ 0,091
0,041 ↑
0,284
0,106
0,125
0,016 ↑
0,809
0,373
0,473
<0,001↓
0,466
0,168
0,028 ↓ 0,569
0,311
<0,001↓ 0,721
0,004 ↓
<0,001↑ <0,001↑ <0,001↑ 0,395
<0,001↑ 0,028 ↑ 0,074
<0,001↓
0,112
<0,001↑ <0,001↑ 0,006 ↑
0,916
0,464
0,433
0,713
0,142
0,995
<0,001↑ 0,051
0,193
0,632
0,026 ↓
<0,001↑
0,192
0,353
0,121
0,344
0,932
0,922
0,751
0,337
0,383
0,874
0,034 ↓ <0,001↓
0,231
0,355
0,028 ↓ <0,001↓
<0,001↓ <0,001↓ 0,111
<0,001↓
0,136
0,049 ↑ 0,056
0,044 ↑

Faktor stupně ohroţení byl seřazen následovně: C1×C2×C3, tedy ↑ znamená, ţe druh C3 klíčil více; Typ
vegetace 1: slunné, kamenité a travnaté louky; Typ vegetace 2: Okraje cest, lesní lemy a náspy, Typ vegetace
3: Přechodné mokřady a vlhké části luk; Typ vegetace 4: Slatiniště a rašeliniště

dobře ve 20°C na světle, oproti tomu semena, které tento způsob šíření vyuţívají často,
klíčí dobře v 5°C na světle v případě dlouhé stratifikace a to i kdyţ touto teplotou projdou
dvakrát. Dále tato semena klíčí dobře ve střídavých teplotách. Klíčí také hodně, pokud
semena projdou podruhé 20°C a to jak na světle tak i ve tmě.
Dále jsem zkoumala pomocí EIH souvislost klíčivosti se stanovištními nároky.
Z výsledků vyplývá, ţe druhy mající optimum pH niţší, tedy v oblasti kyselého pH, klíčí
dobře v chladné stratifikaci, pokud teploty působí dlouhodobě (5-8m). V ostatních
teplotách se vliv pH neprojevil. Další zkoumaným parametrem byla náročnost druhů na
vlhkost. Zjistila jsem, ţe druhy náročné na vlhkost klíčí dobře ve 20°C na světle. Oproti
tomu druhy nenáročné na vlhkost klíčí dobře v dlouhé chladné stratifikaci. Co se týče
posouzení klíčivosti, dle nároků druhů na ţiviny, tak druhy, které jsou na ţiviny náročné,
klíčí dobře v dlouhé chladné stratifikaci i v případě, ţe tímto procesem projdou jiţ
podruhé. Dále tyto druhy klíčí dobře krátké chladné stratifikaci, ovšem pokud touto
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5°C
světlo
(5-8m)
B
<0,001↑
0,004 ↑
0,271
0,888
<0,001↓
<0,001↑
<0,001↓
0,043 ↑
0,961
0,889
<0,001↑
0,122
0,196
<0,001↓
<0,001↓
0,024 ↓
<0,001↑

teplotou prochází podruhé. Naopak u druhů méně náročných na ţiviny je slabá tendence
k tomu, ţe tyto druhy klíčí dobře ve 20°C na světle, pokud jsou této teplotě vystaveny
podruhé. Dalším z testovaných parametrem bylo teplo. Zjistila jsem, ţe druhy náročné na
teplo klíčí dobře ve 20°C na světle, dále jim vyhovuje působení chladné stratifikace
v jakékoli studované délce. Posledním studovaným parametrem z EIH bylo světlo, u
kterého jsem zjistila, ţe druhy náročné na světlo klíčí dobře v dlouhé chladné stratifikaci.
U ostatních teplot jsem nezjistila jakoukoli souvislost s náročností druhů na světelné
podmínky.
Faktor stanovištních nároků jsem zkoumala i pomocí výskytu druhů v jednotlivých
typech vegetace. Prvním typem vegetace byly slunné, kamenité a travnaté louky. Druhy,
které se v tomto typu vegetace vyskytují velmi často, dobře klíčí při 5°C působí-li tato
teplota po dobu 2-4 měsíců, pokud tato teplota působí déle 5-8 měsíců tyto druhy klíčí
výrazně méně. Dále je z Tab. 5 patrné, ţe druhy, které se v tomto typu vegetace vyskytují
jen zřídka, klíčí dobře, projdou-li semena podruhé 20°C a jsou ve tmě. Tyto druhy také
klíčí dobře, projdou-li podruhé chladnou stratifikací jak krátkodobou, tak dlouhodobou.
Druhým typem vegetace byly okraje cest, lesní lemy a náspy. Druhy, jeţ se v tomto
typu vegetace vyskytují jen výjimečně, klíčí dobře jak v krátké, tak dlouhé stratifikaci. A
to i v případě, ţe těmito podmínkami projdou podruhé. Klíčí také dobře, projdou-li
podruhé 20°C a tmou.
Dalším zkoumaným typem vegetace byly přechodné mokřady a vlhké části luk.
V tomto případě jsem zjistila, ţe druhům vyskytujícím se často na tomto stanovišti
vyhovuje pro klíčení 20°C a světlo. V ostatních případech, vyjma 20°C a tmy, analýza
ukázala, ţe těmto druhům podmínky nevyhovují a klíčí dobře druhy, které se v tomto typu
vegetace vyskytují zřídka.
Posledním typem vegetace, kterým jsem se zabývala, jsou slatiniště a rašeliniště.
Druhy, které se na tomto stanovišti vyskytují hojně, klíčí dobře jak v krátké, tak dlouhé
chladné stratifikaci. A to i v případě, ţe těmito podmínkami projdou podruhé.
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3.3. Výsledky porovnání klíčivosti blízce příbuzných druhů hojných a
vzácných
V třetí části práce jsem porovnávala klíčivost 24 dvojic blízce příbuzných druhů
hojných a vzácných. Nejprve jsem se věnovala porovnání celkové klíčivosti. Po statistické
analýze jsem zjistila, ţe klíčivost se významně liší mezi druhy vzácnými a hojnými (phodnota <0,001) a liší se také klíčivost mezi jednotlivými dvojicemi (p-hodnota <0,001).
Jak je vidět na Obr. 7 tak z 24 testovaných dvojic 16 druhů vzácných klíčí více neţ k nim
blízce příbuzný druh hojný. Největší rozdíl v klíčivosti jsem pozorovala u dvojice Primula
elatior-P. minima. Druh hojný (P.elatior) v celkovém průměru vyklíčil pouze 25% a druh
vzácný (P.minima) klíčil v průměru 75%. Velmi vysoký rozdíl jsem také pozorovala u
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Dianthuscarthusianorum-D.superbussubsp.superbus
Galiumsaxatile-G.sudeticum
Gnaphaliumuliginosum-G.supinum
Hieraciumlachenalii-H.tubulosum
Hieraciummurorum-H.decipiens
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Obr. 7. Graf porovnávající klíčivost blízce příbuzných druhů hojných a vzácných. Červeně
jsou vyznačeny ty dvojice, kde druh vzácný klíčil více neţ druh hojný. Modře jsou vyznačeny ty dvojice, kde
druh hojný klíčil více neţ druh vzácný.
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dvojice Carex nigra-C.aterrina, kde druh hojný klíčil 24% a druh vzácný 72%. Dále u
dvojice Cirsium vulgare-C.acaule jsem pozorovala, ţe druh hojný klíčil pouze 8%,
zatímco druh vzácný klíčil 51%. Vysoký rozdíl byl i u dvojice Hieracium murorumH.decipiens, kde druh hojný klíčí 30% a druh vzácný 77%.
Modře jsou v grafu znázorněny dvojice, u kterých jsem pozorovala, ţe druh hojný
klíčil více neţ k němu příbuzný druh vzácný. U dvojic Galium saxatile-G.sudeticum,
Hieracium lachenalii-H.tubulosum a Luzula campestris-L.sudetica byl rozdíl v klíčivosti
druhu hojného a vzácného v jednotkách procent. Nejvyšší rozdíl jsem pozorovala u dvojice
Luzula campestris-L.spicata, kde druh hojný klíčil v celkovém průměru 90% a druh
vzácný pouze 45%. Druh hojný klíčil více u dvojic Campanula patula-C.bohemica, Geum
urbanum-G.montanum,

Gnaphalium

uliginosum-G.supinum,

Hieracium

lachenalii-

H.tubulosum a Veronica chamaedrys-V.belidioides.
Nejmenší klíčivost ze všech druhů jsem pozorovala u druhu v Krkonoších hojného
Cirsium vulgare, která byla pouze 8%. Nejniţší klíčivost z vzácných druhů jsem
pozorovala u Campanula bohemica a to 35%. Naopak nejvyšší klíčivost z druhů vzácných
měl druh Hypericum humifusum a to 88%, z druhů hojných Luzula campestris, která klíčila
90%.
V další části práce jsem se věnovala porovnání klíčivosti blízce příbuzných druhů
hojných a vzácných v detailních světelně-teplotních podmínkách. V Tab. 6 jsou vyneseny
p-hodnoty a šipky znázorňující trendy závislostí. Klíčivost mezi druhy hojnými a vzácnými
se nelišila v dlouhé chladné stratifikaci A, ve 20°C na světle B a ve 20°C ve tmě B. Zjistila
jsem, ţe druhy vzácné umístěné do 20°C na světlo, klíčí více neţ druhy hojné. Tento samý
výsledek jsem zjistila i případě, ţe jsou semena umístěna do střídavých teplot. Oproti tomu
druhy hojné klíčí více v krátké chladné stratifikaci A. Klíčivost mezi jednotlivými páry se
průkazně lišila u všech kategorií mimo 5°C světlo (5-8m) A.
Tab. 6. Výsledky analýzy porovnávající druhy blízce příbuzné hojné a vzácné v detailních
kategoriích světelně-teplotních podmínek.
20°C
Kategorie
světlo A
Faktor
Pár
<0,001
Vzácnost <0,001 ↑

5°C světlo
(2-4m) A
0,011
0,005 ↓

5°C světlo
(5-8m) A
0,353
0,102

5/18°C A
<0,001
<0,001 ↑

20°C
světlo B
0,032
0,153

20°C tma
B
<0,001
0,443

Faktor vzácnost byl srovnán: hojný×vzácný, tedy ↑ znamená, ţe vzácný druh klíčil více; tabulka zobrazuje
p-hodnoty, signifikantní výsledky jsou zvýrazněny a šipky znázorňují trendy závislostí .
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4. Diskuze
4.1. Diskuze metodiky
Pro zjištění klíčivosti hojných druhů jsem pouţila stejnou metodiku, jakou byly
testovány druhy vzácné. Druhy vzácné však byly sbírány a testovány v různých letech a
také na různých lokalitách Krkonoš, takţe výsledky byly méně ovlivněny vnitrodruhovou
variací v klíčivosti, která nejčastěji kolísá právě v mnoţství vyklíčených semen (Baskin a
Baskin, 2001). Část druhů hojných jsem sbírala ve vegetační sezoně 2014 a zbylou část
v roce 2015. Bylo by vhodnější sesbírat všechny druhy v jedné vegetační sezoně jako např.
ve studii Schütz a Rave (1999), Wang et al. (2012) nebo Liu et al. (2013). Tím by bylo
zajištěno, ţe by všechny druhy měly velmi podobné klimatické podmínky, jelikoţ zejména
teplota během zrání můţe klíčivost ovlivnit (Grant Lipp a Ballard, 1963; Boyce et al.,
1976; van der Vegte, 1978; Somody et al., 1984; Alexander a Wulff, 1985). Nebo by bylo
vhodnější druhy sbírat opakovaně po více sezon jako byly sbírány druhy vzácné nebo
druhy ve studii Kaldy et al. (2015). Pro další odfiltrování vnitrodruhové variace v klíčivosti
by také bylo vhodné sbírat ten samý druh na alespoň dvou lokalitách.
Semena po sběru byla několik týdnů skladovánu v suchu a za konstantní teploty. Kaţdý
druh byl skladován různě dlouhou dobu, neţ byly zaloţeny testy klíčivosti. Samotná doba
skladování můţe také ovlivnit procento vyklíčených semen, obvykle se zvyšující se dobou
skladování klesá klíčivost (Budelsky a Galatowitsch, 1999). Některým druhům navíc
nemusí vyhovovat suché skladování, zejména pak druhům rostoucích na vlhkých
stanovištích (Chin et al., 1989). Vzhledem ke kapacitě semenné banky ve Vrchlabí není
moţné zajistit krátkodobé skladování všech druhů.
Co se týče samotných testů klíčivosti, byla zvolena metoda několika po sobě jdoucích
teplot stejně jako práce (Schütz a Rave, 1999) s tím rozdílem, ţe moje druhy procházely
chladnou stratifikací 5°C a bylo zde zařazeno sedm po sobě jdoucích teplot. V práci Schütz
a Rave (1999) jich bylo zařazeno šest. Liu et al. (2013) testoval semena ve třech teplotách,
ale na semena vţdy působila pouze jedna teplota a poté se vyhodnocoval výsledek. Ostatní
práce hledající vztah mezi klíčivostí a některou z charakteristik druhů testují semena pouze
v jedné teplotě (Liu et al., 2007; Wu a Du, 2007; Bu et al., 2008; Wang et a., 2009; Gao-lin
et al., 2011; Wang et al., 2012).
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Jako jeden z parametrů vysvětlující klíčivost jsem zvolila fylogenetickou příbuznost
druhů. První analýzy jsem prováděla s druhy zařazenými do čeledí podobně jako práce
Baskin a Baskin (1988). Vzhledem k velmi nízkému počtu druhů v jednotlivých čeledích
jsem přistoupila k řazení druhů do řádů jako práce Wang et al. (2009) a Wang et al. (2012).
I tak zůstal v některých řádech pouze jeden druh (Tab. 7), coţ je omezení této části studie.
Tab. 7. Tabulka zobrazující počet studovaných druhů v příslušných řádech.
Řád
Alismatales
Apiales
Asparagales
Astrales
Boraginales
Brassicales
Caryophyllales
Celastrales
Dipsacales
Ericales
Fabales
Gentianales
Juncales
Lamiales
Liliales
Malpighiales
Poales
Ranunculales
Rosales
Saxifragales

Počet druhů v řádu
1
4
1
11
1
2
4
1
3
1
1
4
2
5
1
1
7
7
3
2

Studie Schütz a Rave (1999), Pearson et al. (2002), Brändel a Schütz (2005), Brändel
(2006) nebo Carta et al. (2013) data klíčivosti a charakteristik druhů zpracovali pomocí
modelu logistické regrese s binomickým rozdělením, kde závislou proměnnou byl počet
vyklíčených semen. V prvních analýzách jsem data zpracovávala také touto metodikou,
avšak po srovnání s grafickým znázorněním dat mi tento model přišel příliš liberální.
Zvolila jsem tedy model lineární regrese, kde závislou proměnou bylo procento
vyklíčených semen v kaţdé Petriho misce stejně jako práce Navarro a Guitián (2003) a Liu
et al. (2014). Data jsem zpracovala i mnohonásobnou regresí. Zařazením mnohonásobné
regrese jsem ukázala významnost jednotlivých faktorů. Někteří autoři zpracovávají data
pomocí ANOVY (např. Bu et al., 2008; Wang et al., 2012; Hewitt et al., 2015) a dělí
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charakteristiky druhů do nespojitých dat v kategoriích. Moje studie pojímá data
zkoumaných parametrů jako spojitá data a tudíţ by zpracování ANOVOU nebylo vhodné.
Vzhledem k tomu, ţe všechny druhy neprochází všemi reţimy testů klíčivosti, zejména
neprochází reţimy s dlouhou chladnou stratifikací, neobsahují detailní kategorie světelněteplotních podmínek stejné mnoţství vstupujících dat. Vstupující data do této analýzy
vzácných druhů jsou zobrazena v Tab. 8.
Tab. 8. Mnoţství vstupujících Petriho misek a druhů do analýzy detailních světelněteplotních podmínek.

Kategorie

Vstupující
data (misky)
Počet druhů

20°C

5°C

5°C

5/18°C

20°C

20°C

5°C

5C

světlo

světlo

světlo

A

světlo

tma

světlo

světlo

A

(2-4m)

(5-8m)

B

B

(2-4m)

(5-8m)

A

A

B

B

1697

1038

403

1299

1969

423

1496

403

62

60

25

66

61

57

61

25

4.2. Diskuze výsledků vzácných druhů
Vztah klíčivosti a stupně ohrožení druhů
Vztah klíčivosti a stupně ohroţení druhů jsem v celkové klíčivosti neprokázala jako
určující, ale v dílčích kategoriích jsem zjistila, ţe druhy kriticky ohroţené klíčí
signifikantně více, prochází-li 20°C podruhé (Příloha 4a). Z těchto výsledků se tedy zdá, ţe
druhy kriticky ohroţené klíčí aţ následující rok po dozrání semen. V první zkoumané
kategorii 20°C A je tendence, ţe druhy C3 klíčí více neţ C1, tento výsledek není statisticky
významný (p-hodnota 0,071), avšak potvrzoval by interpretaci, ţe druhy C1 mají hlavní
klíčící období aţ následující léto. Tento fakt by mohl být způsobem tím, ţe by většina
druhů měla non-deep fyziologickou dormanci. Semena v non-deep fyziologické dormanci
klíčí ve velmi úzkém rozmezí teplot (Finch-Savage a Leubner-Metzger, 2006). Tyto druhy
klíčí, projdou-li nízkými teplotami a poté se teploty zvýší.
Druhy, které jsou stupni ohroţení C3, klíčí více, prochází-li podruhé chladnou
stratifikací. Jedná-li se o stratifikaci krátkou je tato tendence poměrně slabá (p-hodnota
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0,041). Co se týče dlouhé chladné stratifikace, zde druhy C1 neklíčí vůbec. Můţe to být
způsobeno tím, ţe semena ztratila ţivotaschopnost. U některých druhů se klíčivost můţe
ztrácet velmi rychle za tři měsíce aţ o 75% (Osunkoya a Swanborough, 2001). Druhy C2 a
C3 klíčí v této teplotě více, avšak do 30% (Příloha 4b). Klíčení v nízkých teplotách můţe
druhům poskytnout konkurenční výhodu, jelikoţ stihnout přerůst ostatní druhy (Baskin et
al., 1986). Pokud si klíčivost rozloţí do více období, coţ tyto výsledky naznačují, mohou
se i vyhnout vnitrodruhové konkurenci o zdroje (Wang et al., 2012).
Práce Ramírez-Padilla a Valverde (2005) studuje klíčivost třech druhů kaktusů na
různém stupni vzácnosti. Autoři sice zjistili, ţe druh nejvzácnější klíčil v pokusech
jednoznačně nejméně, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o druhy Mexika, nelze srovnávat
detailní podmínky klíčivosti těchto druhů a druhů Krkonoš.

Vztah klíčivosti a fylogenetické příbuznosti druhů
Porovnáním celkové klíčivosti s fylogenetickou příbuzností druhů jsem neprokázala
jakoukoli souvislost. Naopak práce Wang et al. (2009), Bu et al. (2008) a Wang et al.
(2012) vliv fylogenetické příbuznosti druhů na klíčivost prokázali. Tyto studie však
pracovaly pouze s jednou teplotou během klíčení. Oproti tomu studie Baskin a Baskin
(1988) tvrdí, ţe klíčivost není fylogeneticky ovlivněná, ale souvisí s převládajícím
ţivotním cyklem druhů v čeledi.
Kdyţ jsem analyzovala detailní světelně-teplotní podmínky, konkrétní souvislost
příbuznosti druhů a klíčivosti jsem nalezla. V teplotě 20°C na světle nejvíce klíčí druh
z řádu Malpighiales. Vzhledem k tomu, ţe jsem do tohoto řádu zařadila pouze druh
Hypericum humifusum, nelze tento výsledek povaţovat za směrodatný.
Nejzřetelnějším výsledkem bylo, ţe druhy řádu Apiales klíčily hodně v chladné
stratifikaci, zatímco v jiných teplotách buď neklíčily, nebo jen velmi málo. Tím, ţe druhy
vyklíčí jiţ v nízkých teplotách, získají jistou konkurenční výhodu. Na druhou stranu
riskují, ţe vyklíčí aţ příliš brzy a semenáčky nízké teploty nepřeţijí (Baskin et al., 1986).
Tento výsledek by ale mohl být způsobem tím, ţe čtyři testované druhy v řádu Apiales
mají vyšší hmotnost semen neţ ostatní analyzované druhy. Bupleurum longilolium subsp.
longifolium a Bupleurum longifolium subsp. vapincense mají hmotnost semen ještě
poměrně malou a to okolo 3g, ale Pleurospermum austriacum má jiţ 5g a Pleurospermum
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austriacum dokonce 10g, coţ uţ je na naše podmínky poměrně hodně. A jak je patrné
z výsledků detailních kategorií, druhům, jeţ mají těţší semena, vyhovují pro klíčivost
podmínky chladné stratifikace.
Z výsledků je také patrné, ţe druhy řádu Ranunculales klíčí výrazně více aţ po druhém
projití chladnou stratifikací. V předchozích teplotách klíčila tato semena jen velmi málo.
Tento výsledek uţ je reprezentativnější, jelikoţ do tohoto řádu jsem zařadila sedm druhů.
Tyto druhy pravděpodobně pro klíčení potřebují dvakrát projít chladnou stratifikací. Je
taky moţné, ţe u těchto druhů byla první stratifikací vyvolána sekundární dormance. Tato
semena poté lépe klíčí v nízkých teplotách neţ ve vyšších (Bouwmeester et al., 1993).

Vztah klíčivosti a doby kvetení druhů
Co se týče doby kvetení, zjistila jsem marginální tendenci, ţe druhy, které ukončují
kvetení později, mají více vyklíčených semen. Tento výsledek by mohl být způsobem tím,
ţe na tato jiţ zralá semena nepůsobí vysoké letní teploty. Semena tedy nevysychají nebo
vysychají podstatně méně neţ ta, která dozrají na počátku léta (Baskin a Baskin, 2001).
Tyto druhy klíčí nejvíce ihned po zaloţení testů a to tedy ve 20°C (Příloha 4c). Tento
výsledek by nasvědčoval tomu, ţe tyto druhy nemají dormanci anebo jsou schopny klíčit
brzy po dozrání (Bewley, 1997). U druhů, které ukončují své kvetení jiţ na konci jara,
jsem zjistila, ţe klíčí hodně, prochází-li podruhé krátkou chladnou stratifikací (Příloha4d).
Klíčení jiţ v chladné stratifikaci je pro druhy výhodné, jelikoţ získají konkurenční výhodu
(Baskin et al., 1986) a v těchto teplotách často klíčí právě druhy jarní (Baskin a Baskin,
1984b).
Wang et al. (2009) také testoval vliv doby kvetení na klíčivost, ale tento vliv
neprokázali. Zásadní rozdíl oproti mému postupu byl v metodice testů, kdy Wang et al.
(2009) testoval klíčivost pouze v 20/5°C.

Vztah klíčivosti a hmotnosti semen
Porovnáním celkové klíčivosti vzácných druhů s jejich hmotností jsem v této studii
zjistila, ţe se zvyšující se hmotností semen se zvyšuje i mnoţství vyklíčených semen.
Těţší, větší semena mají více zásobních látek a zdá se, ţe díky tomu lépe klíčí (Rees et al.,
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2001). Práce Wu a Du (2007) našla pozitivní korelaci mezi klíčivostí a hmotností semen,
ale tato korelace nebyla signifikantní. Podobný výsledek našla i práce vzácných druhů
Petrocoptis grandiflora a Petrocoptis viscosa, ve které byla semena rozdělena dle váhy
v rámci kaţdého druhu a byla testována klíčivost. Autoři zjistili, ţe těţší semena obou
druhů klíčila více neţ ta lehká (Navarro a Guitián, 2003).
K výsledku, ţe lehká semena klíčí více neţ těţká, dospěla studie Gao-lin et al. (2011)
prováděná na semenech keřů. Také studie Schütz a Rave (1999), kteří pracovali s druhy
rodu Carex. Práce Bu et al. (2008) a Liu et al. (2013) studovali klíčivost druhů Tibetské
náhorní plošiny a oba došli k závěru, ţe lehká semena klíčí více neţ těţká. Ke stejnému
závěru došla i studie Wang et al. (2009), která pracovala s aridními a semiaridními druhy
severozápadní Číny. Všechny tyto studie vyjma Schütz a Rave (1999) a Liu et al. (2013)
testovali klíčivost druhů pouze v jedné teplotě. Nejčastější nastavení teplot bylo 20/5°C
(Bu et al., 2008; Wang et al., 2009) a 25/5°C (Gao-lin et al., 2011; Liu et al., 2013).
Nejniţší nastavenou teplotou bylo 10°C (Schütz a Rave, 1999). Ţádná studie nezařadila
mezi testované teploty chladnou stratifikaci. Jak je patrné z mých výsledků detailních
kategorií (Tab. 5), těţší semena klíčila výrazně více v dlouhé chladné stratifikaci (Příloha
4f). Lehká semena klíčila více ve 20°C (Příloha 4e), i kdyţ tato teplota působila na semena
jiţ podruhé. Studie Schütz a Rave (1999) uvádí, ţe větší semena reagovala spíše na vyšší
teploty, avšak v této studii teploty chladné stratifikace nebyly zařazeny. Na základě těchto
výsledků lze tedy říci, ţe lehká semena klíčí více spíše ve vyšších teplotách, kdeţto těţká
semena klíčí více v chladné stratifikaci.

Vztah klíčivosti a způsobu šíření semen
Z výsledků je patrné, ţe způsob šíření semen je jeden z faktorů, který je pro klíčivost
určující. V této studii vychází, ţe druhy, jejichţ semena se velmi často šíří anemochorií
mají vyšší klíčivost neţ ostatní druhy. Studie Wang et al. (2009), Bu et al. (2008) a Wang
et al. (2012) došly také k závěru, ţe semena šířená anemochorií klíčí nejvíce.
Semena šířená větrem se dostanou poměrně daleko od mateřské rostliny. Je tak vysoká
pravděpodobnost, ţe se z hlediska konkurence a vlivu přirozených nepřátel dostanou na
bezpečné místo a mohou tedy vyklíčit téměř všechna semena. U ostatních způsobů šíření
jako je autochorie nebo zoochorie se semena nedostávají tak daleko od mateřské rostliny a
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je tedy pro ně výhodnější klíčivost rozloţit (Wang et al., 2012). Studie Bu et al. (2008)
hodnotila i energii klíčení a bylo patrné, ţe semena šířená anemochorií klíčila dříve, coţ je
výsledek, jeţ podporuje tuto interpretaci. I na výsledcích detailních kategorií (Tab. 5) této
studie je vidět, ţe semena šířená hlavně větrem klíčí brzy po zaloţení klíčivosti (Příloha
4g). Poté více klíčí ta semena, která se šíří anemochorií jen výjimečně (Příloha 4h).
Z tabulky výsledků je také patrné, ţe semena šířená ostatními způsoby z počátku testů
klíčila jednoznačně méně (Příloha 4ch), neţ kdyţ např. procházela 20°C jiţ podruhé.
Z výsledků mnohonásobné regrese je také patrné, ţe způsob šíření anemochorie má
z testovaných faktorů na klíčivost největší vliv.
Jiný výsledek předkládá studie Liu et al. (2014), kde bylo zjištěno, ţe nejvíce klíčila
semena šířená ombrohydrochorií. Semena šířená anemochorií klíčila o něco málo méně.
Tento rozdílný výsledek je pravděpodobně způsoben tím, ţe se jedná o druhy chladné
pouště Číny. Roční sráţkový průměr je 80mm a většina sráţek spadne během jara. Druhy
se tedy šíří v době deště, jelikoţ je klíčivost zde limitována vodou.

Vztah klíčivosti a stanovištních nároků druhů
Z výsledků je patrné, ţe stanovištní nároky druhů jsou jedním z faktorů, které ovlivňují
klíčivost rostlin. Kdyţ jsem hodnotila stanovištní nároky na základě EIH, vyšly mi
v celkové klíčivosti signifikantně dva parametry a to vlhkost a ţiviny. Parametry světlo,
teplo a pH mají určitý vliv pouze v několik málo detailních kategorií světelně-teplotních
podmínek. Zpracováním dat mnohonásobnou regresí jsem také zjistila, ţe nejzásadnější
vliv ze stanovištních nároků má vlhkost.
Vliv vlhkosti
Co se týče náročností druhů na vlhkost, Schütz a Rave (1999) zkoumali klíčivost druhů
v souvislosti s jejich výskytem na suchých a vlhkých stanovištích. Výsledkem této studie
bylo, ţe druhy vlhkých stanovišť klíčí více. V mém případě je výsledek opačný, tedy ţe
druhy vlhkých stanovišť klíčí méně. Tento rozdílný výsledek je pravděpodobně způsobem
rozdílným výběrem zkoumaných druhů. Schütz a Rave (1999) pracovali pouze s druhy
rodu Carex, já jsem ve své práci měla spektrum rodů širší. Dále tím, ţe autoři
zpracovávající klíčivost ostřic, sice nechali na semena působit několik po sobě jdoucích
teplot (5 konstantních a 1 střídavou), ale mezi těmito teplotami nebyla zařazena chladná
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stratifikace. Jak je patrné z výsledků detailních kategorií (Tab. 5), druhy na vlhkost
nenáročné klíčí více právě, pokud jsou vystaveny dlouhé chladné stratifikaci (Příloha 4j).
Pro tyto druhy by bylo riskantní klíčit v teplém období, mohlo by se stát, ţe bude panovat
přílišné sucho a semenáčky nepřeţijí. Druhy náročné na vlhkost klíčí více ve 20°C a ve
střídavých teplotách (Příloha 4k), zde limitace vodou v teplém období tolik nehrozí. I
Schütz a Rave (1999) zaznamenali zvýšenou klíčivost těchto druhů, byla-li semena
umístěna ve střídavých teplotách.
Z těchto poznatků se tedy zdá, ţe druhy vlhkých stanovišť klíčí spíše ve vyšších popř.
střídavých teplotách, zatímco druhy sušších míst klíčí více v chladné stratifikaci.
Vliv živin
U náročnosti druhů na ţiviny jsem našla slabou tendenci k tomu, ţe druhy rostoucí na
úţivných stanovištích klíčí více neţ druhy rostoucí na stanovištích chudých. Tento
výsledek si vysvětluji tím, ţe na stanovištích bohatých na ţiviny je větší konkurence o
světlo a je tedy třeba přerůst ostatní druhy. Jednou z moţných strategií, jak získat kýţenou
výhodu, je vyklíčit brzy po dozrání semen (Baskin et al., 1986). Zde jsem však rozdíl mezi
druhy nenalezla. Další moţností je vyklíčit uţ v nízkých teplotách (Baskin et al., 1986).
Během působení těchto teplot jsem opravdu zjistila, ţe druhy rostoucí na úţivných
stanovištích klíčí více (Příloha 4l). Oproti tomu druhy rostoucí na stanovištích méně
úţivných klíčí více, pokud prochází 20°C jiţ podruhé (Příloha 4m).
Vliv pH
Co se týče souvislostí mezi klíčivostí a nároky druhů na pH, tak mimo dlouhé chladné
stratifikace jsem nezjistila rozdíl mezi druhy rostoucími na stanovištích s niţším pH a
druhy preferujícími pH vyšší. Kdyţ byla semena umístěna do dlouhé chladné stratifikace,
klíčily více ty druhy, které se vyskytují se na stanovištích s niţším pH. Tento výsledek je
silně ovlivněn klíčivostí druhu Meum athamanticum, který v dlouhé chladné stratifikaci
klíčil v průměru 70% procenty a dle EIH pro pH má hodnotu 3 (Ellenberg et al. 1992).
Ostatní studované druhy v těchto podmínkách klíčily 0-18% a to na celé škále EIH-pH.
Kdyţ jsem tento druh z analýzy vyřadila, výsledek jiţ signifikantní nebyl.
Studie zabývající se stejnou problematikou předkládají výsledky, ţe druhy rostoucí
v mírně kyselém pH klíčí více (Cohn et al., 1987; Shoemaker a Carlson, 1990). Tento
výsledek je vysvětlen tím, ţe disociované protony slabých kyselin napomáhají prolomení
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dormance (Cohn et al., 1987). Avšak v práci Stubbendieck (1974) byly porovnávány tři
druhy trav a nebylo zjištěno, ţe by druhy v některých pH podmínkách klíčili výrazně více.
Vliv tepla
Co se týká vlivu tepla, zjistila jsem, ţe semena druhů náročných na teplo klíčí hodně
ve 20°C a také v krátké i dlouhé chladné stratifikaci. Podrobnějším zkoumáním výsledku
krátké chladné stratifikace jsem zjistila, tento výsledek byl silně ovlivněn klíčivostí Meum
athamanticum (EIH-teplo 4 z moţného maxima 9 (Ellenberg et al., 1992) maximální
hodnota mých studovaných druhů byla 6), který klíčil v průměru 47%. Kdyţ jsem tento
výsledek vyloučila, trend byl zcela opačný a maximální klíčivost v těchto podmínkách byla
13% druhu Geum montanum (EIH-teplo 2 (Ellenberg et al., 1992)). Podobným způsobem
byl ovlivněn výsledek dlouhé chladné stratifikace, ve které Meum athamanticum vyklíčil
70%. Po jeho vyjmutí, výsledek jiţ nebyl signifikantní.
Druh Adonis vernalis (EIH-teplo 6 (Ellenberg et al., 1992)) ve studii Poluyanova a
Lyubarskii (2008) byl testován ve 20°C a klíčil poměrně hodně a to 50%. Carex pulicaris
(EIH-teplo 4 (Ellenberg et al., 1992)) klíčila výrazně více v teplé stratifikaci neţ v chladné
(Fernández-Pascual, 2013) a Impatiens glandulifera (EIH-teplo 7 (Ellenberg et al., 1992))
má optimální teplotu klíčivosti 20°C (Mumford, 1988).
Oproti tomu druh Campanula barbata má optimální teplotu klíčivosti také 20°C
(Koutsovoulou et al., 2014) a hodnotu EIH pro teplo pouze 2 (Ellenberg et al., 1992).
Podobně Silena acaulis, která má optimum teploty 18°C (Rosbakh a Poschlod, 2015), ale
EIH pro teplo má pouze 1 (Ellenberg et al., 1992). Druhy Calluna vulgaris (FernándezPascual, 2013) a Juncus alpino-articulatus (Spindelbock et al., 2013) klíčili výrazně více
v teplé stratifikaci neţ chladné a EIH-teplo mají x, tedy indiferentní (Ellenberg et al.,
1992).
Vzhledem k rozporuplným výsledkům tohoto parametru, bych řekla, ţe náročnost
druhů na teplo nemá zásadní vliv na klíčivost.
Vliv světla
Jak v hodnocení celkové klíčivosti, tak ve studiu detailních světelně teplotních
podmínek jsem nezjistila rozdíl mezi druhy s různými nároky na světlo. Výjimkou byla
kategorie dlouhé chladné stratifikace, kde jsem zjistila, ţe druhy více náročné na světlo
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v těchto podmínkách klíčí více. Na těchto stanovištích můţe být větší konkurence. Vyklíčit
tedy jiţ v chladném období dává druhům náskok před ostatními (Baskin et al., 1986). Práce
Liu et al. (2013) uvádí, ţe druhy světlých míst reagují spíše na vlhkost neţ na světlo,
jelikoţ voda je na těchto stanovištích limitující.
Vegetace slunných, kamenitých a travnatých luk
Co se týče prvního zkoumaného typu vegetace, tedy vegetace slunných, kamenitých a
travnatých luk, tak jsem zjistila, ţe druhy, které zde rostou velmi často, klíčí hodně
v krátké chladné stratifikaci (Příloha 4n). V ostatních teplotních podmínkách klíčí tyto
druhy málo nebo jsem nenalezla v klíčivosti rozdíl. Lze očekávat, ţe druhy vyskytující se
v tomto typu vegetace budou spíše světlomilné. Jak je uvedeno v předchozích výsledcích,
druhy více náročné na světlo klíčí více v chladné stratifikaci. Rozdílem je, ţe druhy
slunných, kamenitých a travnatých luk preferují kratší dobu nízkých teplot. Důvodem
můţe být fakt, ţe tato místa bývají hodně exponovaná slunci a sníh zde tedy odtává jiţ
koncem zimy. Tato voda je poté dostupná a semena nejsou v tuto chvíli limitována
vlhkostí, jelikoţ limitace vlhkostí je zde pravděpodobně zásadnější neţ teplota (Liu et al.,
2013).
Studie Liu et al. (2013) dále uvádí, ţe druhy suchých, slunných stanovišť klíčí málo ve
střídavých teplotách. Tento fakt jsem u svých druhů nepozorovala. Pravděpodobně proto,
ţe druhy ve studii Liu et al. (2013) byly umístěny pouze do střídavé teploty a ţádná teplota
ji nepředcházela. Oproti tomu moje druhy byly umístěny do střídavých teplot po vystavení
5°C, coţ mohlo způsobit tuto rozdílnost ve výsledcích.
Vegetace lesních lemů, okrajů cest a náspů
Dále jsem zkoumala vegetaci lesních lemů, okrajů cest a náspů. Pouţitím modelu
mnohonásobné regrese jsem zjistila slabou tendenci, ţe druhy vyskytující se na tomto
stanovišti často klíčí více neţ druhy vyskytující se zde výjimečně. V těchto typech
vegetace, zejména u okrajů cest a náspů, se vyskytují druhy ruderálního charakteru, které
jsou poměrně vzrůstné. Ve vegetaci lesních lemů zase roste poměrně dost druhů díky
ekotonovému efektu. Na těchto stanovištích můţe dojít ke kompetici. Je pro druhy tedy
výhodné klíčit rychle a přerůst ostatní.
V detailních kategoriích jsem nezjistila, ţe by druhy těchto stanovišť klíčili v některých
podmínkách výrazně více. Pravděpodobně tyto druhy klíčivost rozkládají a klíčí postupně
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v různých teplotách. Rozloţení klíčivosti je jedním ze způsobů jak konkurenci o zdroje a
vodu sníţit (Wang et al., 2012), ale nedojde ke sníţení konkurence o světlo.
Ve studii Liu et al. (2013) je uvedeno, ţe druhy lesních lemů obvykle dobře tolerují
stín a klíčí málo ve střídavých teplotách. Já jsem mezi druhy, které se na tomto stanovišti
vyskytují hojně nebo málo, nenašla v klíčivosti ve střídavých teplotách rozdíl. Můţe to být
způsobeno tím, ţe semena ve studii Liu et al. (2013) byla umístěna pouze do střídavých
teplot. Moje semena byla umístěna nejprve do 5°C a aţ poté do střídavých teplot.
Vegetace přechodných mokřadů a vlhkých částí luk
Další zkoumanou vegetací byly přechodné mokřady a vlhké části luk. Zde jsem zjistila,
ţe tyto druhy klíčí hodně ihned po zaloţení testů, tedy ve 20°C (Příloha 4p). V ostatních
kategoriích tyto druhy klíčili velmi málo. Stejné výsledky pozorovali pracovníci
Botanického ústavu AV ČR, Třeboň při studii klíčivosti mokřadních druhů. Tento
výsledek by mohl být způsobem tím, ţe většina těchto druhů nemá dormanci a klíčí tedy
brzo po dozrání semen (Kučerová, ústní sdělení). Carta et al. (2013) ve studii mokřadních
druhů Mediteránu uvádí, ţe u značné části semen nebyla pozorována dormance, ale
nejvyšší klíčivost pozoroval v teplotách 10°C a 15°C.
Práce Thompson and Grime (1983), Carta et al. (2013) a Liu et al. (2013) uvádí, ţe
druhy mokřin pozitivně reagovali na střídavé teploty. Z mých výsledků je patrné, ţe druhy
vyskytující se často na přechodných mokřadech klíčí od 15 do 50%, avšak tato klíčivost se
statisticky neliší od druhů vyskytujících se v tomto typu vegetace jen málo nebo zcela
výjimečně. Na střídavé teploty pozitivně reagují i druhy alpínských/subalpínských luk (Liu
et al., 2013) a druhy rostoucí na disturbovaných půdách (Thompson a Grime, 1983; Liu et
al., 2013). To by vysvětlovalo, proč jsem v klíčivosti ve střídavých teplotách mezi druhy
na mokřadech rostoucích hojně nebo málo nenašla rozdíl.
Vegetace slatinišť a rašelinišť
Posledním studovaným typem vegetace byla slatiniště a rašeliniště. U této skupiny
jsem zjistila, ţe klíčí hodně v chladné stratifikaci. Co se týče druhé krátké chladné
stratifikace je tato tendence poměrně slabá (p-hodnota 0,044). Stejně tak tendence, ţe tyto
druhy klíčí hodně ve střídavých teplotách, se zdá být spíše orientační (p-hodnota 0,049).
Ale studie Patzelt et al. (2001) uvádí, ţe klíčivost druhů slatinišť je stimulována ve
střídavých teplotách, jsou-li semena předtím umístěna v chladné stratifikaci.
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Práce Jensen (2004) studovala druhy slatinišť a autoři přišli na to, ţe tyto druhy mají
tendenci se obnovovat ze semenné banky, avšak tato banka je poměrně krátkodobá. Tento
poznatek by vysvětloval zvýšenou klíčivost aţ po delší době od zaloţení testů a zejména
pak zvýšenou klíčivost aţ po druhém působení nízkých teplot (Příloha 4q). FernándezPascual (2016) porovnával klíčivost druhů slatinišť a rašelinišť a nenalezl mezi nimi
významný rozdíl. Závěrem práce bylo, ţe tyto druhy klíčí nejvíce v teplé stratifikaci.
Autoři ale studovali druhy severozápadního Španělska. Není tedy překvapující, ţe oproti
druhům Krkonoš reagují více na teplou stratifikaci neţ chladnou.

4.3. Diskuze výsledků porovnávací studie hojných a vzácných druhů
V této porovnávací studii jsem oproti očekávání zjistila, ţe druhy vzácné klíčí více neţ
k nim blízce příbuzné druhy hojné. Studie porovnávacíjí klíčivosti čtyř druhů rodu Mimosa
zjistila podobný výsledek a to, ţe vzácný druh Mimosa setossima měla v průměru nejvyšší
klíčivost (Simon a Hay, 2003). Studie také ukazují, ţe vzácné druhy produkují menší
mnoţství semen neţ druhy hojné (Murray et al., 2002; Lavergne et al., 2004). Z těchto
výsledků se tedy zdá, ţe druhy hojné produkují semen více, ale méně kvalitních a značná
část jich poté nevyklíčí.
Práce Hewitt et al. (2015) porovnává klíčivost třech hojných a jednoho vzácného druhu
v závislosti na teplotě a vlhkostních podmínkách. V této studii klíčil druh vzácný
Melaleuca deanei více oproti hojnému druhu Melaleuca thymifolia v testech vlhkostních
poměrů. Klíčivost těchto dvou druhů byla vyrovnaná v testech klíčivosti na světle a ve tmě.
Oproti zbylým dvou druhům druh vzácný klíčil vţdy méně. Je tedy patrné, ţe výsledky
mohou být ovlivněny i výběrem dvojic, které se porovnávají.
Druhy vzácné klíčili více jak v celkovém průměru, tak v teplé stratifikaci a střídavých
teplotách. V 5°C klíčili více druhy hojné (Tab. 6). Porovnáním klíčivost dvou italských
druhů, autoři zjistili stejný výsledek, ţe v teplé stratifikaci klíčil více druh vzácný
Centranthus amazonum oproti druhu hojnému Centranthus ruber, který klíčil více v 5°C
(Mattana et al., 2010). Gkika et al. (2013) ve studiu dvou vzácných řeckých druhů zjistili,
ţe nejvyšší klíčivost mají ve střídavých teplotách 10/5°C a 15/10°C. Zdá se tedy, ţe
většina druhů vzácných preferuje pro klíčivost vyšší teploty. Je zde třeba také podotknout,
ţe jsem studovala druhy vzácné horské. Pro ně by klíčení v nízkých teplotách mohlo být
riskantní, jelikoţ zde hrozí pozdní mrazy. Jak ale ukazují výsledky zaměřené na detailní
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kategorie světelně-teplotních podmínek pouze vzácných druhů (Tab. 5), některé vzácné
druhy v nízkých teplotách přesto klíčí. Porovnáním klíčivosti v chladné stratifikaci druhů
hojných a vzácných se však ukázalo, ţe většina vzácných druhů tyto teploty nepreferuje.
Tyto teploty preferují spíše druhy hojné, čímţ mohou získat jistou konkurenční výhodu
(Baskin et al., 1986). Je tedy moţné, ţe tento náskok před ostatními druhy přispívá k jejich
hojnému rozšíření.
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5. Závěr
V této diplomové práci jsem se pokusila identifikovat faktory, které jsou určující pro
klíčení vzácných druhů rostlin. Došla jsem k závěru, ţe určujícími faktory v celkové
klíčivosti jsou:
 Doba kvetení
 Hmotnost semen
 Způsob šíření semen zejména anemochorie, epizoochorie a autochorie
 Stanovištní nároky dle EIH: náročnost druhů na vlhkost a ţiviny
 Typ vegetace zejména vegetace lesních lemů, okrajů cest a náspů

Z výsledků detailních kategorií světelně-teplotních podmínek této práce dále vyplývá,
ţe druhy kriticky ohroţené (C1) klíčí spíše v teplé stratifikaci, zatímco druhy ohroţené
(C3) klíčí spíše ve stratifikaci chladné. Výsledky také naznačují, ţe fylogenetická
příbuznost druhů má vliv na nároky klíčení, je však třeba brát v úvahu mnoţství
zařazených druhů do řádů popř. čeledí. Dále z výsledků vyplývá, ţe druhy, které ukončují
své kvetení aţ koncem léta, klíčí ve 20°C. Je také patrné, ţe těţší semena klíčí více
v chladné stratifikaci, zatímco lehká semena klíčí více ve stratifikaci teplé. Z výsledků
mnohonásobné regrese vyplývá, ţe nejzásadnější vliv na klíčivost má šíření semen
anemochorií. Semena, která jsou tímto způsobem šířená často, klíčí v celkovém průměru
více a klíčí brzy po dozrání. Oproti tomu druhy vyuţívající jiný způsob šíření klíčivost
odkládají zejména na období po chladné stratifikaci. Z výsledků je také patrné, ţe druhy
náročné na vlhkost klíčí více ve vyšších teplotách, oproti tomu druhy suchých stanovišť
preferují niţší teploty. Druhy stanovišť bohatých na ţiviny klíčí nejvíce v nízkých
teplotách. Z této práce dále vyplývá, ţe náročnost druhů na pH, teplo a světlo dle EIH není
pro klíčivost určující. Výsledky této práce také naznačují, ţe klíčivost druhů vyskytujících
se zejména na stanovištích slunných, kamenitých a travnatých luk je stimulována spíše
v niţších teplotách. Dále to, ţe druhy lesních lemů, okrajů cest a náspů klíčivost zřejmě
rozkládají do několika teplotních období. Mnohonásobná regrese také ukázala, ţe druhy
vyskytující se v tomto typu vegetace často, klíčí více neţ druhy vyskytující se na těchto
stanovištích výjimečně. Výsledky také naznačují, ţe druhy přechodných mokřadů
pravděpodobně nemají dormanci a klíčí ihned po zaloţení testů. Z výsledků je také patrný
trend, ţe druhy slatinišť a rašelinišť klíčí zejména v chladné stratifikaci.
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V této práci jsem se také pokusila určit, jaké jsou rozdíly v klíčivosti blízce příbuzných
hojných a vzácných druhů Krkonoš. Hypotéza, ţe druhy hojné budou klíčit více, se mi
nepotvrdila. Klíčivost druhů vzácných byla vyšší. Zdá se, ţe druhy hojné produkují hodně
semen, ale méně kvalitních. Druhy vzácné klíčily více v teplé stratifikaci, ve střídavých
teplotách i v celkovém průměru. Druhy hojné klíčily jednoznačně více pouze v krátké
chladné stratifikaci.
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7. Přílohy
7.1. Příloha 1: Tabulka zobrazující páry druhů vzácných a hojných
Druh vzácný

Blízce
hojný

Aconitum plicatum
Agrostis rupestris
Alchemilla fissa
Anemone narcissiflora
Antennaria dioica
Arabis sudetica
Arnica montana
Bartsia alpina
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
Bupleurum longifolium subsp. vapincense
Campanula bohemica
Cardamine resedifolia
Carex aterrima
Carex capillaris
Carex davalliana
Cirsium acaule
Delphinium datum
Dianthus superbus subsp. superbus
Dianthus superbus subsp. alpestris
Drosera rotundifolia
Eriophorum latifolium
Galium sudeticum
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana pannonica
Geum montanum
Gladiolus imbricatus
Gnaphalium supinum
Hackelia deflexa
Hedysarum hedysaroides
Hieracium bifidum
Hieracium decipiens
Hieracium pedunculare
Hieracium tubulosum
Hypericum humifusum

Agrostis tenuis
vyřazen
Alchemilla vulgaris
vyřazen
Anemone nemorosa
vyřazen
Arabis glabra
nenalezen
Campanula patula
Cardamine pratensis
vyřazen
Carex nigra
Carex nigra
Carex nigra
Cirsium vulgare
Dianthus carthusianorum
Dianthus carthusianorum
Eriophorum angustifolium
Galium saxatile
Geum urbanum
Gnaphalium uliginosum
Hieracium murorum
Hieracium murorum
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hypericum maculatum
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příbuzný

druh Poznámky

Hypochaeris uniflora
Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
Lilium mahagon
Luzula spicata
Luzula sudetica
Meum athamanticum
Minuartia concortica
Parnassia palustris
Pedicularis sudetica
Pedicularis sylvatica
Pleurospermum austriacum
Poa laxa
Primula minima
Pulsatilla alpina
Pulsatilla alpina subsp. austriaca
Pulsatilla vernalis
Saxifraga moschata subsp. basaltica
Saxifraga nivalis
Scabiosa lucida
Scabiosa lucida subsp. lucida
Scheuchzeria palustris
Sorbus sudetica
Swertia perennis
Thymus alpestris
Trichophorum alpinum
Trollius altissimus
Veronica bellidioides

Hypochaeris radicata
Knautia arvensis
Luzula campestris
Luzula campestris
Poa annua
Primula elatior
Sorbus aucuparia
Veronica chamaedrys
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-0,005

0,060

0,182

-0,085

0,309

-0,261

0,072

0,107

0,076

0,095

0,356

0,373

-0,440

-0,010

0,162

-0,099

-0,022

Kvetení
(konec)

Doba dozrávání

Hmotnost
semen

Anemochorie

Epizoochorie

Hydrochorie

Autochorie

EIH-pH

EIH-vlhkost

EIH-ţiviny

EIH-teplo

EIH-světlo

Typ vegetace 1

Typ vegetace 2

Typ vegetace 3

Typ vegetace 4

1

Kvetení (poč)

Stupeň
ohroţení

77

Červeně jsou vyznačeny pozitivně korelující hodnoty větší neţ 0,5; Typ vegetace 1: slunné, kamenité a travnaté louky;
Typ vegetace 2: Okraje cest, lesní lemy a náspy, Typ vegetace 3: Přechodné mokřady a vlhké části luk; Typ vegetace 4:
Slatiniště a rašeliniště

0,184

0,186

-0,247

-0,180

-0,228

-0,085

-0,114

-0,281

-0,062

0,104

-0,158

-0,187

0,244

-0,008

0,316

0,759

1

-0,005

0,001

0,251

-0,115

-0,201

-0,284

0,101

-0,173

-0,271

-0,094

0,121

-0,168

-0,229

0,268

0,029

0,648

1

0,759

0,060

0,194

-0,068

0,086

-0,192

-0,284

0,132

-0,0801

0,101

0,041

0,174

0,172

-0,301

0,081

0,149

1

0,648

0,316

0,182

0,600

-0,226

-0,175

-0,162

-0,195

0,043

0,238

-0,114

0,168

0,103

-0,027

-0,076

-0,113

1

0,149

0,029

-0,008

-0,085

-0,304

0,008

-0,013

0,242

-0,159

-0,172

-0,031

-0,221

0,167

-0,116

-0,308

-0,359

1

-0,113

0,081

0,268

0,244

0,309

-0,264

0,175

-0,265

0,101

0,136

-0,061

0,299

-0,033

0,064

-0,273

-0,232

1

-0,359

-0,076

-0,301

-0,229

-0,187

-0,261

-0,078

-0,352

0,400

0,131

0,103

0,429

0,003

0,722

0,085

-0,283

1

-0,232

-0,308

-0,027

0,172

-0,168

-0,158

0,072

Stupeň Kvetení Kvetení
Doba
Hmotnost Anemo- Epizoo- Hydroohroţení (poč) (konec) dozrávání semen
chorie chorie chorie

0,376

-0,149

-0,115

-0,083

-0,224

0,065

0,051

-0,185

-0,059

1

-0,283

-0,273

-0,116

0,103

0,174

0,121

0,104

0,107

Autochorie
0,095

0,722

-0,033

-0,221

-0,114

0,101

0,073

0,419

0,172

0,329

0,037

1

0,225

0,313

0,100

-0,276 -0,476

-0,155

0,187

-0,004

0,046

0,432

0,225

1

-0,059 -0,185

0,085

0,064

0,167

0,168

0,041

-0,094 -0,271

-0,062 -0,281

0,076

0,043 -0,195

0,132 -0,285

0,101 -0,284

1

0,338 -0,013

0,087 0,242

0,343

0,159 -0,304

-0,251 -0,368 0,008

0,105

-0,060

1

-0,208

0,155 -0,202

0,329 0,172

0,046 -0,004

0,065 -0,224

0,429 0,103

-0,061 0,136

-0,202 -0,208

0,155

1

0,037

0,432

0,051

0,003

0,299

-0,031 -0,172 -0,159

0,238

-0,081

-0,173

-0,246

-0,501

-0,143

1

0,242

0,087

-0,060

0,419

0,187

-0,083

0,131

0,101

0,242

-0,162

-0,192

-0,201

-0,180

-0,101

-0,327

-0,387

1

-0,143

-0,013

0,338

0,105

0,073

-0,155

-0,115

0,400

-0,268

-0,013

-0,175

0,086

-0,115

-0,247

0,162

-0,362

1

-0,387

-0,501

0,008

-0,368

-0,251

-0,476

-0,276

-0,149

-0,352

0,175

0,008

-0,226

-0,068

0,251

0,186

-0,099

1

-0,362

-0,327

-0,546

-0,304

0,159

0,343

0,100

0,313

0,376

-0,078

-0,264

-0,304

0,600

0,194

0,001

0,184

-0,022

EIHTyp
Typ
Typ
Typ
světlo vegetace 1 vegetace 2 vegetace 3 vegetace 4

0,373 -0,440

EIHteplo

-0,114 -0,085 -0,228

0,356

EIH- EIHEIHpH vlhkost ţiviny

7.2. Příloha 2: Párová korelační matice faktorů

7.3. Příloha 3: Tabulka zobrazující zástupné druhy pro parametr
šíření semen
Druh testovaný
Aconitum plicatum
Agrostis rupestris
Bupleurum longifolium subsp. vapincense
Galium sudeticum
Gladiolus imbricatus
Hieracium decipiens
Hieracium pedunculare
Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
Pedicularis sudetica
Poa laxa
Saxifraga moschata subsp. basaltica
Primula minima
Minuartia concortica
Pulsatilla alpina subsp. austriaca
Saxifraga nivalis
Scabiosa lucida subsp. lucida
Sorbus sudetica
Thymus alpestris
Trollius altissimus

78

Druh zástupný
Aconitum napellus
Agrostis capillaris
Bupleurum longifolium
Galium anisophyllon
Gladiolus palustris
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum
Knautia arvensis
Pedicularis sylvatica
Poa supina
Saxifraga moschata
Primula auricula
Minuartia pauciflora
Pulsatilla alpina
Saxifraga oppositifolia
Scabiosa lucida
Sorbus aucuparia
Thymus serpyllum
Trollius europaeus

7.4. Příloha 4: Vybrané grafy detailních kategorií
b)

Množství vyklíčených semen

Závislost množství vyklíčených semen ve
20°C na světle B na stupni ohrožení
1
0.8
0.6
0.4

0.2
0
C1

C2

C3

Stupeň ohrožení

Závislost množství vyklíčených semen v
5°C (5-8m) B na stupni ohrožení

Množství vyklíčených semen

a)

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
C1

C2

C3

Stupeň ohrožení

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen ve 20°C na světle umístěných zde
poprvé na stupni ohroţení druhů a) umístěných v 5°C (5-8m) po druhé na stupni ohroţení druhů b).
d)

Závislost množství vyklíčených semen ve
20°C A na době kvetení

Množství vyklíčených semen

Množství vyklíčených semen

c)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
5

6

7

8

9

10

11

Měsíc ukončení kvetení

Závislost množství vyklíčených semen v
5°C (2-4) B na době kvetení
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
5

6

7

8

9

10

Měsíc ukončení kvetení

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen ve 20°C umístěných zde poprvé na
době ukončení kvetení c) umístěných v 5°C (2-4m) po druhé na době ukončení kvetení d).
e)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.001

0.01

0.1

1

Závislsot množství vyklíčených semen v
5°C (5-8m) A na jejich hmonosti

f)
Množství vyklíčených semen

Množství vyklíčených semen

Závislost množství vyklíčených semen ve
20°C A na jejich hmotnosti

10

Hmotnost tisíce semen (g) (log)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.001

0.01

0.1

1

10

Hmotnost tisíce semen (g) (log)

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen ve 20°C umístěných zde poprvé na
jejich hmotnosti e) umístěných v 5°C (5-8m) poprvé na jejich hmotnosti f). Osy x jsou
v logaritmickém měřítku.
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h) Závislost množství vyklíčených semen v 5°C

Závislost množství vyklíčených semen ve
20°C A na schopnosti šířit se anemochorií
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Množství semen šířených anemochorií

ch) Závislost množství vyklíčených semen ve 20°C A

Množství vyklíčených semen

Množství vyklíčených semen

g)

(5-8m) A na schopnosti šířit se anemochorií
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

i)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Množství semen šířených epizoochorií

0.6

0.8

1

Závislost množství vyklíčených semen v 5/18°C A
na schopnosti semen šířit se epizoochorií

Množství vyklíčených semen

Množství vyklíčených semen

0

0.4

Množství semen šířených anemochorií

na schopnosti semen šířit se epizoochorií

1
0.8
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0.4
0.2
0

0.2

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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0.2

0.4

0.6

0.8

1

Množství semen šířených se epizoochorií

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen ve 20°C umístěných zde poprvé na
jejich schopnosti šířit se anemochorií g) umístěných v 5°C (5-8) na jejich schopnosti šířit se
anemochorií h) umístěných ve 20°C poprvé na jejich schopnosti šířit se epizoochorií ch)
umístěných v 5/18°C A na jejich schopnosti šířit se epizoochorií i).
k)

Množství vyklíčených semen

Závislost množství vyklíčených semen v 5°C (58m) A na náročnosti druhů na vlhkost

1
0.8
0.6
0.4
0.2
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5
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7

8

9

10

Hodnoty EIH-vlhkost

Množství vyklíčených semen

j)

Závislost množství vyklíčených semen v 5/18°C A
na náročnosti druhů na vlhkost

1
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0.6
0.4
0.2
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7

8

9

Hodnoty EIH-vlhkost

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen v 5°C (5-8m) umístěných zde poprvé
na náročnosti druhů na vlhkost j) umístěných v 5/18°C na náročnosti druhů na vlhkost k).
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m)

Množství vyklíčených semen

Závislost množství vyklíčených semen v
5°C (5-8m) A na náročnosti druhů na živiny
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

5

6

Množství vyklíčených semen

l)

Závislost množství vyklíčených semen ve
20°C B na náročnosti druhů na živiny
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

1

Hodnoty EIH-živiny

2

3

4

5

6

Hodnoty EIH-živiny

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen v 5°C (5-8m) umístěných zde poprvé
na náročnosti druhů na ţiviny l) umístěných ve 20°C na světle podruhé na náročnosti druhů na
ţiviny m).

Množství vyklíčených semen

p)

1
0.8
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0.2
0
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0.2

0.4

0.6

0.8

1

Poměrové zastoupení druhů v typu
vegetace 1

q)

Závislost množství vyklíčených semen ve
20°C A na výskytu v typu vegetace 3

1
0.8
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0.4
0.2
0
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0.2

0.4

0.6

0.8

Množství vyklíčených semen

o)

Závislost množství vyklíčených semen v
5°C (2-4m) A na výskytu v typu vegetace 1

1

POměrové zastoupení druhů v typu
vegetace 3

Množsví vyklíčených semen

Množství vyklíčených semen

n)

Závislost množství vyklíčených semen v 5°C
(2-4m) A na výskytu v typu vegetace 2

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Poměrové zastoupení druhů v typu
vegetace 2

Závislost mnoužství vyklíčených semen v
5°C (2-4m) B na výskytu v typu vegetace 4

0.5
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0
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0.6

0.8

Poměrové zastoupení druhů v typu
vegetace 4

Grafické znázornění závislosti mnoţství vyklíčených semen v 5°C (2-4m) umístěných zde poprvé
na výskytu druhů na slunných, kamenitých a travnatých loukách n) umístěných v 5°C (2-4m)
poprvé na výskytu druhů v lesních lemech, okrajích cest a náspů o) umístěných ve 20°C poprvé na
výskytu druhů v přechodných mokřadech a vlhkých částí luk p) umístěných v 5°C (2-4m) po druhé
na výskytu druhů na slatiništích a rašeliništích q).
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