
Různé typy vnitrodruhové 
variability rostlin 

(lokální populace jako základní jednotka 
biologického druhu)

Ivana Doležalová

Osnova přednášky:
• Vnitrodruhová variabilita
• Turessonovy experimenty (20. léta 20. stol.)
• Definice ekotypu
• Variabilita klinální
• Faktory ovlivňující obraz proměnlivosti v 

přirozených populacích
• Genový tok
• Další procesy v populacích



Vnitrodruhová variabilita

• Řeší vztah variability na úrovni semen (tj. 
variabilita vrozená) k variabilitě na úrovni 
reprodukčně zralých rostlin

• Cíl prvních studií: potvrzení reálné existence 
vnitrodruhových skupin bez ohledu na to, 
zda je taxonomové nazývají poddruhy, 
variety nebo lokální rasy

• Quetelet (1796-1874), Francis Galton (1822-
1911), oba zajímala hlavně lidská 
proměnlivost

• Dva typy vnitrodruhové variability: diskrétní
(= meristická, tzn. úplné řady čísel; 
variabilita v počtu květních částí) a spojitá, 
kdy v rámci určitého souboru lze získat 
jakoukoliv hodnotu (výška hmotnost, délka 
listů,…) 

• Ludwig (1890-95) – studium lokálních ras u 
Chrysanthemum leucanthemum, dále 
studoval lokální variabilitu Ficaria verna

• Pearson et al. – zpochybnili existenci 
lokálních ras



Turessonovy experimenty (20. léta 20. stol.)

• Spor o proměnlivost – stanovištní 
modifikace versus reálné rasy

• G.Turesson (švédský botanik, Malmö 1916-
18, Äkarp 1920-1945 ) revize pokusů 
dánského botanika J. Schmidta (1899), s 
Lathyrus japonicus pod vlivem salinity 
(stanovištní modifikace?)

• Schmidt se omezil pouze na částečný test 
hypotézy o stanovištních modifikacích. 
Baltské populace se vyznačovaly 
bifaciálními listy, dánské populace 
monofaciálními listy



Hieracium umbellatum –
kultivační pokusy

• Ekotyp z nezpevněných dun
Úzké listy a tenké stonky, rostliny málo vzpřímené, 
často +/- rozprostřené. Výrazná regenerace trsů na 
podzim. Listy tuhé a ztlustlé se třemi až čtyřmi 
vrstvami palisádových buněk. Plodí počátkem září.

• Ekotyp z písečných, ale zpevněných dun
Jako 1., ale podzimní regenerace trsů slabá až 
nepřítomná. Extrémně rozprostřený růst.

• Ekotyp z pobřežních útesů na západním pobřeží
Široké listy, víceméně rozložitý růst. Trsy 
kompaktního, keříčkovitého tvaru. Pokožkové 
buňky listů spíše roztažené. Plodí koncem září až 
počátkem října.

• Ekotyp z pobřežních útesů na východním pobřeží
Jako 3. ale rostliny vysoké a téměř tak vzpřímené 
jako 5.

• Ekotyp z řídkých světlých lesů
Mohutné vzpřímené rostliny s kopinatými, středně 
širokými listy. Listy na průřezu spíše užší se dvěma, 
maximálně třemi vrstvami palisádových buněk. 
Plodí v září.



Hieracium umbellatum –
kultivační pokusy

• Zkoumal jeho reprodukční systém a prováděl 
kastrační pokusy (svrchní část nerozvinutého 
úboru odříznuta). Nažky nedozrály, což by 
nasvědčovalo na sexuální reprodukci, ve 
skutečnosti tento druh autoinkompatibilní.

• Umělá křížení mezi jedinci dunového a 
útesového ekotypu. Potomstvo si své ekotypické
znaky zachovalo i v dalších generacích, 
morfologické znaky musí mít genetický základ.

• Dva závěry: přírodní výběr selektuje 
v přírodních populacích ty genotypy, které jsou 
dobře adaptovány ke svému prostředí a 
příslušný ekotyp může vznikat opakovaně, 
polytopicky odštěpením od jiných populací. 

• Rozdělení ekotypů na edafické a klimatické.



Příklady ekotypů klimatických:
Campanula rotundifolia, Geum

rivale
Alpínské ekotypy si udržují 

typický vzhled (drobnější
vzrůst a časnější kvetení) 

Příklady ekotypů edafických:
Kruckerberg (1951),  Achillea 

borealis – pěstován na 
hadcových půdách (Mg)



Biotický ekotyp:
Stapledon (1928), Dactylis glomerata

Biotické ekotypy Dactylis glomerata z různých míst 
pastviny
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Experimenty amerických botaniků
• Clausen, Keck & Hiesey (1940)

Objekt: Potentilla glandulosa
transekt střední Kalifornií – 200 mil, od nížiny po 

vysoké hory; 
tři pokusné zahrady – mediteránní (30 mnm), severské 

(1400 mnm) a alpínské klima (3000 mnm). 
Výrazně definované ekotypy označili jako poddruhy:
subsp. typica (nížinný typ, neomezený růst, 

samosprašný)
subsp. reflexa, hansenii (střední polohy, růst v létě, v 

zimě dormance, samosprašný)
subsp. nevadensis (vysokohorský typ, inkompatibilita)
Popsány ekotypy v rámci poddruhů, odlišné geneticky 

(hybridizační pokusy)



Experimenty amerických botaniků
• Lawrence (1945)

Objekt: Deschampsia
caespitosa

• Rozdíly v přežívání různých 
ekotypů mezi různými 
zahradami.

• Reprodukce experimentálních 
rostlin v různých výškách: trávy 
ve vysokohorských podmínkách 
Timberline (3500 mnm) přežívaly, 
ale pouze jedinci, kteří pocházeli z 
blízkého okolí, dokázali během 
tamního krátkého vegetačního 
období vytvářet semena. 

• Larsen (1947)
Objekt: Andropogon scoparius

• Studium fotoperiodismu, rostliny 
z 12 lokalit v Texasu po Severní 
Dakotu.

• Jedinci z oblastí s delšími dny 
vyžadovali k indukci kvetení delší 
periodu.



• Turesson (1943)
ekotypy u apomiktických kontryhelů –
Alchemilla glabra, A. pastoralis a A. 
filicaulis – agamotypy (jedinci z Laponska
a horských oblastí rozkvétali v kultuře 
dříve)

• Walters (1970, 1986)
zakrslé varianty kontryhele „dwarf“ –
vzniklé selekcí v důsledku pastvy

Obecně
• Ekotyp je geneticky definovaný soubor 

populací odlišující se od ostatních populací 
v rámci druhu svými ekologickými 
vlastnostmi.

• Popsány u stovek různých druhů rostlin.
• Vyskytují se jak u cizosprašných, tak u 

samosprašných rostlin.
• Vyskytují se nejen u fakultativně 

apomiktických, ale i obligátně 
apomiktických druhů.



Klinální variabilita

• Mnohé faktory prostředí se mění kontinuálně 
(srážky, teplota), tedy proměnlivost některých 
druhů by měla být také postupná nikoliv 
diskontinuitní. 



Klinální variabilita

• Gregor (1930) – jitrocel přímořský (Plantago
maritima), severní Británie, s klesajícím 
gradientem zasolení se zvětšovala délka stvolu

• Huxley (1938) – „klina“ postupná změna 
znaků ve vztahu ke gradientu prostředí

• ekoklina – variabilita koreluje s ekologickými 
faktory

• topoklina – variabilita koreluje 
s geografickými faktory

Příklady klinální proměnlivosti:
• Acslepias tuberosa – klina v barvě květů a 

tvaru listů, SA
• Geranium robertianum – klina v chlupatosti 
• Juniperus virginiana – klina v obsahu 

terpenoidů od sv. Texasu po Washington DC
• Holcus lanatus – kvetení prvním rokem v jv. 

Evropě a druhým v sev. Evropě 
• Pinus strobus – snižování délky jehlic a počtu 

průduchů se stoupající zeměp. šířkou, SA
• Viola riviniana – klina ve velikosti rostlin



Klinální variabilita u kakostu krvavého 
(Geranium sanguineum) – topoklina pro šířku 

listového úkrojku



Faktory ovlivňující obraz 
proměnlivosti

• Metodika výběru rostlin – sběr 
z extrémních stanovišť x odběr podél 
plynulých přechodů

• Rozdíl mezi výsledky získanými ze semen a 
z dospělých rostlin. 

• Další faktory – ekologické, historické, 
biogeografické

• Dnes ekotypy – nápadné referenční body 
v rámci škály méně zjevné kontinuální 
proměnlivosti 

• Označení místních či regionálních variant



Výběr vzorků z populací a kultivační 
pokusy

Náhodný výběr: optimální, ne vždy 
proveditelný

• podle náhodných čísel
• transekt
• extrémní jedinci (při studiu hybridizace)
• zahrnutí různých vývojových stadií 

(semenná banka, klíční rostliny, juvenilní 
fáze, adultní fáze, diaspory na dospělých 
jedincích)

• nemocné a poškozené rostliny 
• identifikace jedinců (morfologické a 

biochemické markery, kořenové fúze 
(Ficus), klonální shluky (verifikace S-alel u 
inkompatibilů)

• analýza rozptylu (testování nulové 
hypotézy)



Populace
= lokalizovaná skupina jedinců, kteří náleží stejnému 

druhu 
• Populace, ne její členové, se vyvíjí v čase, některé 

znaky se stávají obecnější, jiné ustupují 
• Celkový souhrn genů v populaci se nazývá 

genofond (genová výbava)
• U diploidního druhu je každý lokus zastoupen v 

genomu jedince dvakrát
• Pokud jsou všichni členové populace pro určitou 

alelu homozygotní, je tato alela v genofondu 
fixovaná

populace Agrostis tenuis (Wales)



Populace

• Každý druh je rozšířen v určitém geografickém 
okruhu, v němž jedinci tvoří lokalizované 
populace

• Populace může být od ostatní populace stejného 
druhu izolována, přitom může vyměňovat 
genetický materiál

dvě populace douglasky oddělené říčním dnem



Genový tok

= předávání genů mezi populacemi nejčastěji 
prostřednictvím migrujících jedinců 

• Z hlediska genového toku je nejdůležitějším 
parametrem nikoli vigilita, ale migrace

• Většina druhů vytváří v rámci svého areálu více či 
méně geneticky izolované populace: demy x 
metapopulace

• Mezi jednotlivými populacemi dochází 
prostřednictvím výměny migrantů ke genovému 
toku

• Vytváření dormantních (klidových) stadií u rostlin 
umožňuje genový tok v čase – zvyšování 
genetického polymorfismu populací

• Ke genovému toku může v omezené míře docházet i 
mezi druhy

• V rámci metapopulace jsou nejdůležitějším zdrojem 
evolučních novinek mutace, v rámci lokální 
populace je to pravděpodobně genový tok

• Za prostorovou omezenost areálu druhů je 
zodpovědný genový tok (Haldane 1956)



Genekologie

Studuje projevy proměnlivosti mezi 
populacemi a v rámci populací

• Populace – skupina reprodukčně 
provázaných jedinců – rostliny, mezi 
kterými existuje tok genů 

• Hardy-Weinbergův zákon (1908)
rovnováhy genotypů

(p+q)2 = p2 +2pq + q2 = 1

p2 – frekvence genotypu RR
2pq – frekvence genotypu Rr + rR
q2 – frekvence genotypu rr



Genekologie

Předpoklady Hardy-Weinbergova zákona:

• Velká velikost populace 
• Žádná migrace
• Žádné čisté mutace
• Náhodné křížení
• Žádný přírodní výběr

• Faktory, které způsobují odchylky:
mutace, vazby genů, výběrové párování, 
tok genů, náhodné události, selekce



Genekologie

Genový tok – dřívější představy

• Pyl je přenášen na velké vzdálenosti 
• Efektivní mechanismy opylování hmyzem 

a větrem
• Semena a plody dobře adaptovány 

k přenosu na velké vzdálenosti



Genový tok – dnes

• Druhy jsou chápány jako soubory mnoha 
subpopulací, než jako velké a ucelené 
populace

• Důkazy míry toku genů při studiu 
zemědělských plodin
Stupeň vzájemného křížení je ovlivněn 
přítomností a rozmístěním vysokých 
rostlin – sledování toku genů u 
hmyzosnubného bavlníku (Gossypium) 



Genový tok – dnes
• Tok genů: studium přenosu pylu

Důkazy o přenosu pylu u 115 druhů
Tok genů u větrosprašných rostlin je 
v průměru intenzivnější než u rostlin 
opylovaných živočichy
Vzorkováním obsahu pylu ve vzduchu 
pomocí lepových desek, lapači pylu



Genový tok – dnes
• Studium rozšiřování semen

Vítr
Zachytáváním na desky potřené lepem 
Vyhledáváním semenáčků 
Molekulárně
U druhů, na první pohled dobře adaptovaných pro 
přenos větrem, se většina semen šíří na krátké 
vzdálenosti
Reprodukční strategie u některých druhů 
(Asteraceae) – dimorfismus, polymorfismus nažek

Živočichové
Příklad – Viola: primární distribuce: explozívní
otevření tobolek – větrem, sekundární: mravenci 
(elaiosom)

• Použití molekulárních metod
Genetické markery (unikátní alely) 
Pinus sylvestris – studie distribuce unikátní alely
pro enzym LAP 
Studim isoenzymů – Asplenium adiantum-nigrum
allopolyploidní derivát dvou výlučně evropských 
druhů



Sousedství v přirozených populacích
• Pro živočišné populace  Wright (1943, 1946) 

navrhl model sousedství
• Oblast kolem centrálního jedince, v níž je 86,5% 

pravděpodobnost výskytu jeho rodičů
• Odhady plochy sousedství zatíženy faktory jako

chování opylovačů, šíření semen, výběr studované 
plochy

• Nejsou stálé ani pro konkrétní populace – aktivita 
opylovačů, překrývání populací např. u 
dvouletých druhů



Příčiny mikroevoluce

• Mikroevoluce je mezigenerační změnou ve 
frekvencích alel populace

• Hlavní faktory způsobující změny alelových
frekvencí v populaci jsou: náhodné vlivy, 
přírodní výběr, tok genů, mutace

• Náhodné vlivy

Efekt hrdla láhve („bottle neck effect“)

Genetický drift („genetic drift“)
(efekt Stewalla Wrighta)

Efekt zakladatale („founder effect“)



Náhodné vlivy

Genetický drift („genetic drift“)
= (efekt Stewalla Wrighta)

U populací tvořených malým počtem jedinců,
náhodné změny v četnosti alel jednotlivých 
genů bez ohledu na jejich adaptivní hodnotu, u 
malých populací mohou tyto posuny významně 
měnit genofond



Náhodné vlivy

Efekt hrdla láhve („bottle neck effect“)
Procesy působící v minulosti na populaci, 
vedoucí k zúžení její genetické variability

– redukuje celkovou variabilitu populace, 
protože některé alely se pravděpodobně z 
genofodu vytratí



Efekt hrdla láhve („bottle neck effect“)

• Obnova početnosti
• Početnost se neobnovila
• Extinkce, zánik



Náhodné vlivy
Efekt zakladatale („founder effect“)
Novou kolonii založí jeden jedinec nebo málo 
jedinců, takže ta  obsahuje pouze malou část 
gen. variability populace zdrojové

•vznik nových populací v souvislosti s dálkovým 
přenosem na izolované ostrovy
•osídlování ekologicky či geograficky 
izolovaných biotopů
•vysvětlení snížené variability některých 
populací
příklad: Sarracenia purpurea – Ohio (východ Severní 
Ameriky) – populace čítající 100 000 jedinců na ostrově 
uprostřed přehradního jezera vykazovala velmi sníženou 
genetickou variabilitu



Efekt zakladatale („founder effect“)

• působí i u zavlečených druhů plevelných 
rostlin

• příklad: australské populace Avena
barbata, Chondrilla juncea

• u zemědělských plodin při 
introdukci – brambor do 
Evropy, kaučukovník do 
Asie, sisal do Afriky

Agave sisalana – Mexiko



Další procesy v populacích

• Selekční procesy v populacích
• Studium jednotlivých faktorů a vliv mnoha 

interagujících faktorů


