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Osnova přednášky:
• Allogamie, autogamie, apomixie
• Výhody a nevýhody jednotlivých systémů
• Kombinované reprodukční systémy
• Evoluce reprodukčních systémů



Typy pohlaví květů a rostlin

Saponaria ocimoides

Viburnum opulus



Typy jednotlivých rostlin

andromonoecická

gynomonoecická



Typy pohlaví skupin rostlin (populace, 
druh, odrůda)

jednodomá (monoecická) – pouze jednodomé rostliny

dvoudomá (dioecická) – samčí a samičí rostliny

androdioecická – oboupohlavné a samčí rostliny (Dryas 
octopetala)

gynodiecická – oboupohlavné a samičí rostliny 

trioecická – oboupohlavné, samčí a samičí rostliny 
(Asparagus officinalis, Fraxinus excelsior)



Reprodukční systémy rostlin

• Cizosprašnost (allogamie)

• U živočichů allogamie běžně zajištěna 
distribucí pohlaví mezi dva jedince

• U rostlin oddělením pohlaví dvoudomost
výjimka (flora Evropy 3%, flora oceánských 
ostrovů – Hawaii 28%, Nová Kaledonie 
23%, Nový Zéland 13%, a deštných pralesů 
– Kostarika 23%)

• Rostliny většinou hermafroditní –
oboupohlavné

• Mechanismy, které brání samoopylení

• Allogamie – evoluční adaptace vůči 
genetické erozi

• Samosprašnost (autogamie)
• Apomixie



Autogamie

• 1877 – Darwin – 55 rodů samosprašných 
rostlin – úplná forma autogamie –
kleistogamie

• Obligátní – některé trávy
• Sezónní – violky, kritický faktor pro 

tvorbu kleistogamických květů – délka dne

• Nepřímé důkazy – pozorování rostlin v 
přírodě, uniformita potomstva, 
autokompatibilita

• Přímé důkazy – genetické markery



Autogamie

• řepka olejka (Brassica napus)

• violky



Apomixie

• Vegetativní apomixie
• Agamospermie

• Vegetativní apomixie
• Elodea canadensis – dvoudomá, vodní; v 19. 

stol. byly do Evropy introdukovány samičí 
rostliny

• Specializované orgány – pacibulky lomikámen 
nicí (Saxifraga cernua), lipnice alpská (Poa
alpina)

• Variabilita – pouze somatickými mutacemi



Vegetativní apomixie
Elodea canadensis



Agamospermie

• Čeledi Asteraceae, Rosaceae

• Rostlina tvoří normální semena, aniž by došlo 
ke splynutí gamet

• Potomstvo má stejný genotyp jako rodičovská 
rostlina, která jej vytvořila

• U apomiktických rostlin nemá zárodečný vak 
redukovaný počet chromozomů – nejčastěji 
vynechána meióza
– diplosporie – gametofyt vzniká 

z neredukované megaspory
– aposporie – gametofyt vzniká ze somatické 
buňky

– aneusporie – meióza proběhne, ale je velmi 
nepravidelná, mohou vznikat crossing-overy –
zvyšuje se variabilita potomstva

• Pseudogamie – opylení podmínkou tvorby 
semen, popsána např. u mochen (Potentilla)



Výhody a nevýhody různých způsobů 
rozmnožování

Allogamie

Výhody:
• Generuje genetickou variabilitu
• Umožňuje rostlinám adaptaci na měnící se 

prostředí

• Nevýhody:
• Ztráta výhodných genotypů adaptovaných 

na daný typ prostředí
• Vysoký energetický vklad pro reprodukci 

(květy, nektaria, …)
• Reprodukce ohrožena náhodnými faktory 

prostředí



Výhody a nevýhody různých způsobů 
rozmnožování

Autogamie

Výhody:
• Udržování dobře adaptovaných genotypů
• Dosažitelnost gamet v extrémních 

biotopech
• Malý energetický vklad pro reprodukci

Nevýhody:
• Inbreeding mezi blízce příbuznými liniemi 

(letální zátěž)
• Podíl heterozygotních jedinců v 

následujících generacích rychle klesá a 
vznikají „čisté“ linie



Autogamizace heterozygota



Výhody a nevýhody různých způsobů 
rozmnožování

Apomixie

Výhody:
• Reprodukce velkého množství dobře 

adaptovaných rostlin
• Minimální genetické ztráty
• Umožňuje tvorbu semen rostlinám s 

nevyváženým počtem chromozomů
• Reprodukce není ohrožena náhodnými 

faktory prostředí
• Produkce semen apomiktickou cestou 

nenese rizika spojená s opylením

Nevýhody:
• Nové pozitivní mutace se nesetkají v 

genomech potomků
• Zdá se být limitována stárnutím a 

chorobami (Citrus)  



Kombinované reprodukční systémy ve 
volné přírodě

• Rostliny mají schopnost udržovat současně 
stabilitu i variabilitu

• Cizosprašnost kombinovaná s vegetativní 
reprodukcí
klonové shluky u Trifolium repens,
Lysimachia nummularia

• Cizosprašnost kombinovaná s viviparií
pacibulky u druhů rodu Allium, Agrostis, 
Poa, Saxifraga

• Cizosprašnost kombinovaná 
s příležitostnou samosprašností
Primula veris



Kombinované reprodukční systémy ve 
volné přírodě

• Cizosprašnost kombinovaná s pravidelnou 
samosprašností
Viola, Cardamine

Viola hirta

tobolky

kleistogamické květy

Viola riviniana

kleistogamický květotevřený květ



Kombinované reprodukční systémy
ve volné přírodě

• Cizosprašnost kombinovaná s pravidelnou 
samosprašností
gynodioecie u Lamiaceae – Thymus

MS rostliny–menší, produkují více 
semen, možnost křížení s H

H rostliny–samoopylení



Kombinované reprodukční systémy ve 
volné přírodě

• Smíšená reprodukce: různé podíly 
samosprašnosti a cizosprašnosti
Podíl cizosprašnosti u některých rostlin až 
50%, ovlivněn mnoha faktory
Kompetiční zvýhodnění cizího pylu proti 
vlastnímu  
Oddělená zralost pylu a blizen – Corylus

• Fakultativní a obligátní apomixie
Alchemilla, Potentilla, Rubus
(viz. speciální přednáška na toto téma)



Smíšená reprodukce: různé podíly 
samosprašnosti a cizosprašnosti



Evoluce reprodukčních systémů

Autoinkompatibilita u krytosemenných –
ancestrální stav?

• Význam uzavřených plodolistů jako 
ochrana před opylením vlastním pylem 
(Whitehouse 1950)

• Autokompatibilita vznikla z obligátní 
autoinkompatibility (Wyatt 1988)

Gametofytická (multialelická) 
inkompatibilita – ancestrální stav? 

• Sporofytické systémy vznikly  polyfyleticky 
v samosprašných populacích (Richards 
1986)

• Heterostylie zvyšuje přesnost opylení z 
cizího zdroje, nepůsobí samostatně 
(Barrett 1992)

Diverzita reprodukčních systémů u rostlin 
je rozhodujícím faktorem výměny genů na 
úrovni populací



Evoluce reprodukčních systémů



Evoluce reprodukčních systémů


