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1 Úvod do řešené problematiky 
 
Při studiu rostlin jsme nutně omezeni v aplikaci teorií a generalizací založených na historicky 
starším studiu populační biologie živočichů. Rostliny jsou totiž zásadně odlišné od většiny 
živočichů – jsou tvořeny kopiemi částí svého těla, tzv. moduly (HARPER 1985, JERLING 1985). 
Moduly vykazují různý stupeň integrace: na jedné straně mohou být vysoce integrované (= 
unitární rostliny), na druhé straně mohou tvořit soubor vzájemně spojených, geneticky 
totožných, ale potenciálně nezávislých jednotek, tzv. ramet (= klonální rostliny sensu stricto) 
(SILVERTOWN & LOVETT DOUST 1993). Pojem „klonální růst“ (= apomixie) však v sobě 
zahrnuje z genetického pohledu vedle produkce ramet (= vegetativní multiplikace) ještě další 
procesy často se vyskytující u rostlin – asexuální produkci semen bez oplození, tzv. 
agamospermii a tvorbu specializovaných asexuálních propagulí funkčně podobných semenům 
(RICHARDS 1990).  

Vzhledem k tomu, že klonální rostliny s.s. reprezentují dominantní složku temperátní flóry 
(VAN GROENENDAEL & DE KROON 1990, KLIMEŠOVÁ & KLIMEŠ 1997) a vykazují velkou 
variabilitu v morfologii klonálního růstu (např. tvorba stolonů, rhizomů, typ větvení, délka 
internodií; HARPER 1985, COOK 1985) a v dalších vlastnostech (např. délka trvání spojení 
mezi rametami, dormance, reproduktivní strategie), představují vhodné objekty populačně-
ekologického studia. Klonálním rostlinám byla v posledních 25 letech věnována velká 
pozornost (HARPER 1977, JACKSON et al. 1985, VAN GROENENDAEL & DE KROON 1990, 
SOUKUPOVÁ et al. 1994, DE KROON & VAN GROENENDAEL 1997), která vyústila v řadu 
hypotéz a zobecnění týkajících se jejich životních cyklů a populační dynamiky. Paradoxem 
však zůstává, že většina studií, na jejichž základě jsou zobecňovány závěry o funkci a 
významu klonality u rostlin, se týká temperátních druhů s oddenky a stolony, které například 
reprezentují pouze jednu třetinu klonálních druhů rostoucích ve střední Evropě (KLIMEŠ et al. 
1997, KLIMEŠOVÁ & KLIMEŠ 1997).  

Specifickou skupinu mezi klonálními rostlinami tvoří druhy, u nichž má orgán klonálního 
růstu primárně zásobní funkci (asimiláty, minerální živiny, voda). Tento specifický zásobní 
orgán je umístěn pod zemí a chrání růstový vrchol před nepříznivými podmínkami prostředí v 
období, kdy nadzemní část rostliny zcela odumírá (geofyty sensu RAUNKIAER 1934). Životní 
cyklus většiny geofytů tedy primárně odráží jejich adaptaci k sezónnímu klimatu (REES 1972, 
GALIL 1980, DAFNI et al. 1981a) a zahrnuje vedle relativně kratší periody aktivního růstu 
s rychlým startem období dormance, které může trvat od několika týdnů po většinu roku. 

Zásobní orgán geofytů plní několik funkcí: (i) umožňuje rostlině přežít období 
nepříznivých ekologických podmínek (např. suché horké léto); (ii) na začátku vegetační 
sezóny bezprostředně poskytuje velké množství uložených zdrojů a umožňuje tak rychlý 
průběh životního cyklu; (iii) může energeticky podporovat či zajišťovat reprodukci; (iv) 
chrání meristém a umožňuje rostlině nahrazovat ztráty pletiv v důsledku herbivorie, vlivu 
patogenů či nepředvídané katastrofy (REES 1972, CHAPIN et al. 1990, ZIMMERMAN & 
WHIGHAM 1992, IWASA & KUBO 1997).  

Během evoluce geofytů došlo k selekci dvou typů životních cyklů (DAFNI et al. 1981ab): 
(i) geofyty, u nichž asimilace a reprodukce probíhá ve stejné sezóně a pořadí událostí je růst 
→ ukládání zásob → reprodukce → dormance („synanthous geophytes“) a (ii) geofyty, u 
nichž asimilace a reprodukce probíhá v oddělených sezónách, tj. pořadí událostí je růst → 
ukládání zásob → dormance → reprodukce („hysteranthous geophytes“). V rámci obou 
zmíněných životních cyklů se vyskytují geofyty jak s jednoletým tak s vytrvalým zásobním 
orgánem (DAFNI et al. 1981ab). 

Jelikož řada životních procesů rostlin je primárně závislá na množství zásob a protože 
množství zdrojů uvnitř organismu je konečné, je předpokládán trade-off v distribuci zdrojů 
mezi růstem, akumulací zásob, vegetativní propagací a sexuální reprodukcí (ABRAHAMSON 
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1980, BAZZAZ ET AL. 1987, KOZLOWSKI 1991). Řada studií ukázala (REES 1966, 1968, 1972, 
FORTANIER 1973), že reprodukce je u geofytů zahájena pouze po dosažení jisté (kritické) 
velikosti zásobního orgánu. Tato kritická velikost (či přesněji množství uskladněných zdrojů) 
je různá nejen mezi různými druhy, ale také mezi populacemi téhož druhu. Cena reprodukce 
však závisí na zdroji energie užitého k reprodukci (JÖNSSON 1997). Z tohoto pohledu se jeví 
životní cyklus s oddělenými fázemi asimilace a reprodukce „jistější“ než životní cyklus 
s paralelním průběhem asimilace a reprodukce, neboť reprodukce je v případě druhů s prvním 
typem životního cyklu zahájena pouze tehdy, kdy jsou zásoby dostatečné pro její úplné 
dokončení (DAFNI et al. 1981b). V porovnání s víceletým zásobním orgánem neumožňuje 
jednoletý zásobní orgán vytváření rezerv, které by mohly vyrovnávat ztráty během 
následujících nepříznivých sezón - rostlina je tak více závislá na konkrétních podmínkách 
během dané sezóny. Snížená dostupnost zdrojů během vegetačního období v důsledku 
nepříznivých podmínek prostředí (zvláště klimatických) či snížená dostupnost opylovačů 
(zvláště na jaře; SCHEMSKE et al. 1978) tak může u řady geofytů vést k abortování celého 
květenství, jednotlivých květů či již se vyvíjejících propagulí a k přednostní translokaci 
asimilátů do zásobních orgánů (STEPHENSON 1981, BOEKEN 1989). Toto chování je výhodné 
v případech, kdy by neúspěšná reprodukce mohla ohrozit přežití rostliny a zvyšuje 
pravděpodobnost úspěšné reprodukce následující sezónu. 

Jelikož je fotosyntetická fáze geofytů časově limitována, délka a charakter sezóny silně 
determinuje roční produktivitu rostlin (REES 1972). Nápadné fluktuace mikroklimatických 
faktorů v průběhu růstové sezóny totiž přímo působí na fenologii druhů (VÉZINA & 
GRANDTNER 1965). V závislosti na průběhu počasí během roku pak roční energetická bilance 
může fluktuovat mezi ziskem a ztrátou (MULLER 1978), což přímo ovlivňuje demografii a 
dynamiku populací (BOEKEN 1989, SILVERTOWN et al. 1993, NAULT & GAGNON 1993). 
Dalšími charakteristickými vlastnostmi geofytů, které se projevují jako odpověď jedince na 
variabilitu prostředí v prostoru a/nebo čase nebo jako cena za reprodukci a přežití, jsou (i) 
retrogrese – přechod jedince z následných do předchozích ontogenetických kategorií (stádií) 
opakovaně během existence jedince (BARKHAM 1980ab, SHORINA & SMIRNOVA 1985, 
SILVERTOWN et al. 1993) a (ii) dormance – setrvání jedince v dormantním stavu (tj. pouze ve 
formě zásobního orgánu s meristémem) po dobu jednoho a více roků. Tyto vlastnosti velmi 
znesnadňují demografické studium geofytů (např. KINDLMAN 1999).  

Důsledkem ukládání velkého množství asimilátů je redukce potenciálního růstu a nízká 
mobilita až imobilita geofytů (SHORINA & SMIRNOVA 1985, SUZUKI & HUTCHINGS 1997), 
ačkoliv i tyto rostliny mohou produkovat ročně několik ramet (KLIMEŠ et al. 1997, 
KLIMEŠOVÁ & KLIMEŠ 1997). Schopnost šíření na delší vzdálenosti je tedy u této skupiny 
druhů primárně zajišťována sexuálně vzniklými propagulemi – semeny. Vedle tvorby ramet a 
sexuálního rozmnožování se u řady geofytů (např. u rodů Allium, Butomus, Dentaria, Gagea) 
setkáváme se specializovaným typem vegetativní propagace – tvorbou asexuálních propagulí 
na různých nadzemních rostlinných částech (např. pacibulky v květenství, axilární pupeny na 
stonku). Na mnohonásobné reproduktivní mechanismy můžeme tedy pohlížet jako na formu 
„bet-hedging“ (VENABLE 1985). Existence různých forem vegetativní reprodukce však může 
být vysvětlována i jinými příčinami - je všeobecně akceptováno, že různé typy apomixie 
představují formu úniku od sterility u hybridů a polyploidů (GRANT 1971).  

Ačkoliv byla variabilitě životního cyklu, populační dynamice, produktivní a reproduktivní 
biologii geofytů věnována velká pozornost, byly v rámci této skupiny podrobněji studovány 
pouze tři užší skupiny druhů s nápadným životním cyklem: (i) jarní efemeroidy opadavých 
temperátních lesů (např. WHIGHAM 1974, KAWANO & NAGAI 1975, ERNST 1979, MULLER 
1978, 1979, BARKHAM 1980ab, 1992, KAWANO et al. 1982, 1987, SHORINA & SMIRNOVA 
1985, HEJNÝ et al. 1984, NAULT & GAGNON 1988, 1993, EGGERT 1992, KRICSFALUSY & 
ANDRIK 1995), (ii) pouštní a mediteránní geofyty (např. DAFNI et al. 1981ab, BOEKEN 1989, 
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KAMENETSKY 1994, RUITERS et al. 1993, RUITERS 1995, ROSSA & WILLERT 1999) a (iii) 
orchideje (např. WELLS 1981, WELLS & WILLEMS 1991).  

V rámci geofytů tvoří ekology poněkud opomíjenou skupinu relativně malý počet druhů 
s širokou ekologickou amplitudou, u nichž se vedle sexuálního rozmnožování uplatňuje více 
typů vegetativní propagace. Kombinace těchto vlastností předurčuje tyto druhy ke studiu řady 
aspektů jejich životního cyklu, populační struktury, a významu sexuálního a vegetativního 
rozmnožování pro populační dynamiku (viz výše). Ve střední Evropě náleží do této skupiny 
několik málo druhů, především z rodu česnek (Allium L.). Ve své doktorské práci jsem se 
zaměřil na srovnávací ekologii dvou nejčastěji se vyskytujících druhů rodu Allium v Evropě 
(HEGI 1939) – česneku domácího (Allium oleraceum) a česneku viničného (Allium vineale). 
Allium oleraceum a Allium vineale jsou vytrvalé cibulové geofyty, charakterizované 
jednoletým zásobním orgánem, u nichž se listy a květenství vyskytují ve stejné sezóně. Oba 
druhy jsou vhodné pro srovnávací studium, protože vedle společných výše zmíněných 
vlastností jsou (i) relativně blízce příbuzné (náleží do téhož podrodu); (ii) jsou si velmi 
podobné v habitu a velikosti, zejména ve sterilním stavu (což vede k jejich zaměňování; 
KRAHULEC 1977) a (iii) často se vyskytují společně na stejných stanovištích a lokalitách. 
 
2 Studované druhy 
 
A. oleraceum (podrod Allium, sekce Codonoprasum Reichenb.) je geofyt s cibulí do 15 mm v 
průměru, obalenou blanitou šupinou. Lodyha reproduktivních jedinců dosahuje výšky až 100 
cm a je do 1/2 zahalená pochvami listů. Rostliny mohou nést 1 – 4 listy, ploché až polooblé, 
dole trubkovité, nahoře žlábkovité, na rubu žebernaté. U nereprodukujících se jedinců 
nahrazuje nová terminální cibule (terminal bulb) starou terminální cibuli na konci růstové 
sezóny. U rostlin produkujících stonek je stará cibule nahrazována tzv. hlavní výhonkovou 
cibulí (major offset bulb). Rostliny mohou produkovat dceřinné cibulky, často na protažené 
ose. Generativní rostliny produkují stvol s lichookolíkem s různým počtem květů a pacibulek. 
Toulec je dlouze protažený, na konci zřetelně ve dva nestejně dlouhé listeny rozdělený, trvale 
zelený, v době květu zachován. Okvětí je široce zvonkovité. Květy jsou oboupohlavné. 
Semeník je trojpouzdrý se dvěma vajíčky v každém pouzdře. Čtyři cytotypy (2n = 24, 32, 40, 
48) jsou uváděny z Evropy (VACHTINA & KUDRJAŠOVA 1985, MÁJOVSKÝ & MURÍN (eds.) 
1987, MĚSÍČEK & JAROLÍMOVÁ 1992). 
A. vineale (podrod Allium, sekce Allium) je geofyt s cibulí o průměru do 20 mm, a obalnou 
šupinou rozpadající se na souběžná vlákna. Lodyha reproduktivních rostlin dosahuje výšky až 
100 cm a je do 1/3 – 2/3 obalena pochvami listů. Rostlina nese 1 – 4 listy, polooblé až 
trubkovité, vždy s vyniklou žilnatinou. U nereprodukujících se jedinců nahrazuje nová 
terminální cibule (terminal bulb) starou terminální cibuli na konci růstové sezóny. U rostlin 
produkujících stonek je stará cibule nahrazována tzv. hlavní výhonkovou cibulí (major offset 
bulb). Rostliny produkují dceřinné cibulky v těsné blízkosti mateřské cibule. Dceřinné 
cibulky mají mušlovitý tvar a jsou kryté tuhou nažloutlou obalnou šupinou. Reproduktivní 
rostliny produkují stvol s lichookolíkem s různým početem květů a pacibulek. Toulec je 
protažený, nedělený, před rozkvětem suchomázdřitý, většinou opadává v době květu. Okvětí 
je zvonkovité. Květy jsou oboupohlavné a silně protandrické. Semeník je trojpouzdrý se 
dvěma vajíčky v každém pouzdře. Dva cytotypy (2n = 32, 40) se vyskytují v Evropě 
(MÁJOVSKÝ & MURÍN (eds.) 1987, MĚSÍČEK & JAROLÍMOVÁ 1992). 
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3 Cíle disertační práce 
 
Disertační práce se zabývá vybranými aspekty ekobiologie A. oleraceum a A. vineale: 
 

 rozšířením a ekologickou diferenciací druhů na území České republiky na základě 
studia herbářového materiálu a srovnáním s daty z ostatních částí jejich areálu; 
 produkcí vegetativních (dceřinné cibule, pacibulky) a generativních (semena) 

propagulí a jejich významem pro udržování populací obou studovaných druhů 
rostoucích v kontrastních stanovištích, popisem stavových (ontogenetických) kategorií 
(stádií) a analýzou stavové a velikostní struktury těchto populací, vztahem mezi 
hustotou a vybranými populačními parametry; 
 srovnáním fenologie a sezónního růstu druhů na kontrastních stanovištích s cílem 

analyzovat vliv prostředí na životní cyklus obou druhů. Vzhledem k tomu, že 
fenologie a sezónní růst jsou u geofytů těsně spjaty s průběhem počasí, je analyzován 
vliv vybraných charakteristik počasí během 3 let na vybrané růstové parametry 
studovaných druhů; 
 reproduktivní a vegetativní alokací u kvetoucích rostlin rostoucích na kontrastních 

stanovištích. Práce se zabývá vlivem prostředí na velikost generativních rostlin, 
reproduktivní alokací a reprodukčním výstupem obou druhů. Zabývá se též vlivem 
velikosti rostliny na reproduktivní alokaci. Vzhledem k tomu, že oba druhy produkují 
jak sexuální (semena), tak asexuální propagule (pacibulky) v květenství, je studován 
vztah mezi těmito dvěma mody propagace; 
 analýzou horizontální struktury populací obou druhů rostoucích v kontrastních 

stanovištích. Je analyzována velikost skvrn/otvorů a zjištěný pattern je diskutován ve 
vztahu k morfologii, demografii druhů a vlivu prostředí a kompetice. 

 
 

4 Použitá metodika, studijní plochy 
 
Pro zpracování rozšíření a ekologické valence studovaných druhů na území České republiky 
byla prostudována bohatá kolekce těchto taxonů v hlavních i regionálních českých herbářích 
(cca 1700 dokladů), doplněná o vlastní terénní výzkum. 
Pro studium srovnávací ekologie studovaných druhů byly vybrány dostatečně velké populace 
druhů na kontrastních stanovištích, kde se druhy často vyskytují: nestíněné (louka, step, suť, 
paseka) vs. stíněné (křoviny, les). Ve dvou případech byly studovány směsné populace obou 
druhů (les, step) na jedné lokalitě. S ohledem na charakter studia byly většinou studovány dvě 
různé populace příslušného druhu na příslušném stanovišti. 
Většina populačních a biometrických charakteristik byla získána destruktivním odběrem 
jedinců v náhodně rozmístěných čtvercích ve studovaných populacích. Jako základní 
odběrová jednotka bylo zvolena plocha 15 x 15 cm v pěti opakováních, která byla 
kompromisem mezi časovou únosností rozboru a populační hustotou studovaných druhů. 
Odběry byly prováděny pečlivě, aby se pokud možno neporušily podzemní orgány rostlin. 
Přesto se ukázalo, že kořenovou soustavu jednotlivých individuí nebylo možné z lokality bez 
porušení zcela odebrat a kořeny tak byly vyjmuty z dalších srovnání. Sušina jednotlivých 
frakcí byla získána po 48 hodinovém sušení při 85 0C. 
Studium sezónní dynamiky bylo provádělo pravidelnými návštěvami lokalit a odběry vzorků 
v tří-týdenních intervalech (ve vegetační sezóně), popř. v 1-2 měsíčních intervalech mimo 
vegetační sezónu. 
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5 Výsledky práce 
 
5.1 Rozšíření a ekologická diferenciace  
[Duchoslav M. Allium oleraceum and A. vineale in the Czech Republic: distribution and habitat differentiation. 
Preslia, v recenzním řízení] 
 
Revize herbářového materiálu ukázala, že oba druhy jsou běžnými zástupci naší flóry nižších 
až středních poloh. Ačkoliv oba druhy osídlují obdobná stanoviště, liší se výrazně 
v relativních četnostech s jakou tato stanoviště preferují. A. oleraceum bylo častěji sbíráno 
v lesích, křovinách, na skalách a otevřených slunných svazích, A. vineale na polích, okrajích 
cest a silnic, mezích a loukách. Situace zjištěná na území ČR tak velmi dobře odpovídá 
literárním údajům z dalších oblastí přirozeného areálu obou druhů a může být zčásti 
vysvětlována rozdílným přirozeným areálem druhů – A. oleraceum je typický evropský taxon, 
zatímco rozšíření A. vineale má submediteránně-subatlantský charakter (Tab. 1).  

Zvláštní pozornost byla věnována výskytu obou druhů jako plevelné složky na polích. 
Analýza ukázala, že (i) během posledních 150 let došlo k rapidnímu ústupu obou druhů z polí, 
a (ii) že výskyt A. oleraceum na polích byl a je spíše efemérní záležitostí v porovnání s A. 
vineale, které bylo do začátku 20. století sbíráno v ca 78 % případů v polních kulturách. 

Převážnou část sběrů (> 99 %) tvořily položky generativních rostlin. Jelikož jsou oba 
druhy ve sterilním stavu obtížně určitelné a lehce zaměnitelné (KRAHULEC 1977), sběratelé se 
pravděpodobně vyhýbali sběru sterilních rostlin. Velmi pravděpodobné je též přehlédnutí 
sterilních rostlin, protože tyto rostliny jsou při letmějším pohledu lehce zaměnitelné za 
traviny. Opomíjení či přehlédnutí sterilních rostlin, či spíše celých populací tvořených pouze 
sterilními rostlinami, však může silně ovlivnit zjištěné rozdíly ve stanovištních preferencích 
studovaných druhů. Na řadě stanovišť (louky, stepi) je díky jejich časné fenologii možno oba 
druhy nalézt pouze brzo na jaře, kdy většina travin ještě neroste. Výsledné stanovištní 
preference zjištěné na základě studia herbářů by pak byly z velké části artefaktem daného 
přístupu při sběru dat a vypovídají především o stanovištích optimálních pro reprodukci obou 
druhů. Zjištěné relativně nízké četnosti A. vineale v lesích a křovinách, na rozdíl od A. 
oleraceum, lze tedy interpretovat jako malou schopnost druhu úspěšně se reprodukovat (tj. 
vytvářet semena a pacibulky) v zástinu. 
 
5.2 Struktura vývojových stádií a velikostní struktura populací, denzita, způsoby 
reprodukce na kontrastních stanovištích  
[Duchoslav M. Allium oleraceum and A. vineale in different habitats: do they differ in age-state and size 
population structure and in reproduction mode? Acta Oecologica, v recenzním řízení; Duchoslav M. 
Reproductive and vegetative allocation in flowering plants of two perennial geophytes Allium oleraceum and A. 
vineale under different environmental conditions. Flora, v recenzním řízení] 
 
Populace obou studovaných druhů na kontrastních stanovištích jsou velikostně silně 
nevyrovnané s převahou malých jedinců. Struktura vývojových stádií obou druhů na 
kontrastních stanovištích vykazovala konzervativní jednovrcholové distribuce s převahou 
nedospělých (imaturních) a dospělých (virginálních) rostlin. Pouze populace obou druhů na 
otevřených stanovištích vykazovaly mírně pozitivně sešikmené distribuce s větším podílem 
juvenilních rostlin. Velké reproduktivní rostliny jsou vzácné ve všech populacích obou druhů 
a tvoří maximálně 15 % populace, avšak výrazně častější u A. oleraceum než u A. vineale. 
Pouze výjimečně byly v populacích obou druhů nalézány senilní rostliny. Absence semenáčků 
a pučících pacibulek A. vineale na stíněných stanovištích, na rozdíl od A. oleraceum, jasně 
ukazuje na velmi malou schopnost reprodukce druhu v těchto podmínkách. Pučící pacibulky 
byly naopak vždy přítomné v populacích obou druhů na otevřených stanovištích (Tab. 1). 
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Ačkoliv se studované druhy liší v průměrných počtech produkovaných pacibulek a semen 
na jednoho jedince, jejich potenciál produkovat vysoký počet pacibulek je podobný – u obou 
druhů bylo zjištěno ve studovaných populacích až 120 pacibulek na jedné rostlině a i 
průměrná hmotnost jedné pacibulky u obou druhů rostoucích v příslušném prostředí je 
podobná. Podstatný rozdíl mezi druhy spočívá v silně nevyrovnané velikostní distribuci 
pacibulek ve většině studovaných populací A. oleraceum oproti jejich vyrovnanější distribuci 
v některých populacích A. vineale. Produkce velkého počtu drobných pacibulek pak může mít 
řadu důsledků na populační úrovni.  

Oba druhy dosahují velmi podobných populačních denzit, ale výrazně se liší v lokálním 
pattern a lokálních denzitách – A. vineale vytváří výrazné shluky s hustotou 10 krát 
přesahující hustotu volných shluků A. oleraceum na stejné ploše. Výrazně vyšší lokální 
denzita A. vineale je způsobena častou produkcí dceřinných cibulí (DC) v těsné blízkosti 
mateřské cibule. Dceřinné cibule u A. oleraceum jsou produkovány v menším počtu nad zemí 
a zatahují odstředivě od mateřské cibule. Dceřinné cibule A. vineale jsou dormantní a tvoří 
v průměru až 34 % všech cibulí v populaci. Četnost produkce a velikost dceřinných cibulí je 
úměrná velikosti mateřské rostliny u obou druhů. Vysoká lokální denzita negativně ovlivňuje 
růst jedinců obou druhů.  

Získaná data částečně podporují význam dormance DC pro snížení vnitrodruhové 
kompetice u A. vineale: s rostoucí denzitou proporce dormantních DC stagnovala či stoupala, 
i když průměrná hmotnost jedince a s tím spojená produkce DC klesaly. Existence dormance 
DC u A. vineale může tedy plnit vedle funkce zajišťující druhu úspěch na (silně) 
disturbovaných stanovištích též funkci regulátora populační denzity. 

Studované druhy se dále odlišují v poměrném zastoupení květů a pacibulek v květenstvích. 
Zatímco květenství generativních jedinců všech studovaných populací A. oleraceum 
obsahovalo vždy pacibulky a jen nepravidelně různý (malý) počet květů, situace u 
generativních rostlin A. vineale byla poněkud odlišná. Řada generativních rostlin pasekové 
populace vykazovala vysoké počty květů při absenci nebo velmi nízkých počtech pacibulek. 
Dalším výrazným rozdílem mezi druhy byla schopnost produkovat semena: generativní 
rostliny A. oleraceum produkovaly v průměru 10 – 20 krát méně semen než generativní 
rostliny A. vineale. Předpokládá se, že produkce pacibulek je adaptivním mechanismem 
umožňujícím únik od sterility, který je typický pro polyploidně vzniklé taxony, popř. 
mechanismem udržujícím dostatečnou reprodukční kapacitu v heterogenním prostředí 
(ABRAHAMSON 1980). Cytologická studie A. oleraceum ukázala (FIALOVÁ 1996) velké 
problémy při meióze u generativních rostlin všech na území ČR se vyskytujících ploidních 
úrovní (4x, 5x, 6x), jejichž důsledkem bylo např. až 85 % aneuploidních pylových zrn. Je tedy 
zřejmé, že produkce pac�ibulek u A. oleraceum je s největší pravděpodobností primárně 
formou úniku od sterility. Zjištěná negativní korelace (trade-off) mezi počtem acibulek a 
květů v pasekové populaci A. vineale spolu s úspěšnější tvorbou semen u A. vineale ukazuje, 
že tvorba pacibulek u tohoto druhu může být spíše ekologickou adaptací. Produkce semen u 
obou druhů je přesto spíše vzácnou událostí. Jejich význam lze především spatřovat 
v udržování genetické diverzity populací a dálkovém šíření (RONSHEIM 1994), neboť podíl 
semen na udržování a šíření lokálních populací je (alespoň v případě A. oleraceum) 
minimální. 
 
5.3 Analýza pattern 
[Duchoslav M. Small-scale pattern of two common European geophytes Allium oleraceum and A. vineale in 
contrasting habitats. Biologia, v recenzním řízení] 

 
Analýza ukázala na rozdíly v pattern jak mezi druhy, tak mezi různými populacemi téhož 
druhu, které úzce souvisejí se dvěma výraznými morfologickými vlastnostmi studovaných 
druhů: tvorbou dceřinných cibulí a pacibulek. Existence “morfologických” shluků na malé 
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velikosti bloku byla obecnou vlastností všech studovaných populací A. vineale bez ohledu na 
stanoviště a byla způsobena vysokou produkcí dceřinných cibulí v těsné blízkosti mateřské 
cibule. Nápadné „morfologické“ shluky odpovídající shlukům rostlin původem z dceřinných 
cibulí nebyly naopak detekovány u A. oleraceum. To je způsobeno tím, že dceřinné cibule 
jsou u A. oleraceum produkovány s nižší frekvencí a většinou nad zemí, což umožňuje jejich 
disperzi na větší vzdálenosti od mateřské cibule. Na vzniku „mikroshluků“ obou druhů (zvl. u 
A. vineale) se dále podílí shlukovité šíření pacibulek z reproduktivních rostlin. 

Zvyšování průměrného čtverce variance se zvětšující se velikostí bloku v populacích obou 
studovaných druhů vyskytujících se v lesích a křovinnách ukazuje na prostorovou 
heterogenitu populací na větší prostorové škále. Tato heterogenita souvisí pravděpodobně 
s heterogenitou prostředí a prostorovou a časovou dynamikou stromového a keřového patra, a 
s demografickou odpovědí druhů na tyto faktory. 
 
5.4 Fenologie, sezónní růst a životní cyklus  
[Duchoslav M. Life cycle, phenology and seasonal growth in two common perennial geophytes Allium 
oleraceum and A. vineale: effects of different environmental conditions and seasons. Plant Ecology, v recenzním 
řízení] 
 
Studované druhy se odlišují ve fenologii (Tab. 1). A. oleraceum představuje typický evropský 
taxon se zimní a letní dormancí, zatímco A. vineale reprezentuje submediterránní prvek s letní 
dormancí a zimním růstem. A. vineale začíná a končí příslušnou fenofázi dříve než A. 
oleraceum. Oba druhy vykazují během jarního období exponenciální růst, který se během 
května mění na lineární, popř. začíná stagnovat. Stíněná stanoviště zkracují vegetační období 
obou druhů, výrazněji je však ovlivněno A. vineale – zapojení zastavuje jeho růst a dochází 
k urychlené translokaci asimilátů z listů do zásobních orgánů. A. oleraceum je schopno 
vykvést i za podmínek zvýšeného stínu, často však nedokončí reprodukci (mj. dozrání 
semen). Byla zčásti potvrzena hypotéza, že geofyty s jednoletých zásobním orgánem primárně 
investují do vlastního přežití, a pouze v případě dostatečných zdrojů během vývoje stonku a 
květenství jsou schopny dokončit reprodukci. Byly však nalezeny jisté výjimky u A. vineale – 
reproduktivní jedinci mnohdy masivně investují zdroje do tvorby dceřinných cibuli a 
nadzemních propagulí při současné aborci nové mateřské cibule. Efekt patogenů a predátorů 
může v těchto případech hrát významnou roli. 

Evoluce geofytní životní formy probíhala pod silným selekčním tlakem sezónního klimatu 
a/nebo disturbancí (SUZUKI & STUEFFER 1999). Nástup jednotlivých fenofází a sezónní 
dynamika růstu geofytů jsou tedy úzce spjaty s průběhem počasí během období dormance a 
zvláště v průběhu vegetační sezóny (REES 1972). Tříleté studium dynamiky růstu 
studovaných druhů ukázalo, že (i) výška obou druhů je výrazněji ovlivňována průběhem 
počasí než biomasa druhů; (ii) biomasa a výška obou druhů na počátku sezóny reagují citlivěji 
na průběh sledovaných charakteristik počasí než na jejím konci; (iii) reakce druhů na různých 
stanovištích je obdobná na začátku sezóny, ale liší se později během sezóny; (iv) druhy však 
reagují zčásti odlišně na jednotlivé klimatické charakteristiky. 

Shrnuto, růst obou druhů je rozhodujícím způsobem závislý na průběhu počasí a 
dostupnosti světla během března a dubna. Asimiláty získané v tomto období umožňují oběma 
druhům přežít období dormance a zajišťují dostatečné zdroje pro vypučení příští sezónu, 
většinou však nepřesahují množství asimilátů z předcházejících let. Pokud není rostlina 
schopná zvyšovat biomasu i za zhoršených podmínek během pozdního jara a v časném létě 
(např. A. vineale v lese), je důsledkem nedostatečného přebytku asimilátů setrvávání rostlin ve 
stejné velikostní třídě, popř. přechod do menších velikostních tříd (retrogrese). Na snížené 
schopnosti růstu A. vineale za stinných podmínek se výraznou měrou podílí intenzivní 
kompetice mezi jedinci způsobená jeho vysokou populační hustotou.  
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pokračování na následující straně

Tab. 1. Srovnání A. oleraceum a A. vineale. Tabulka shrnuje údaje zjištěné autorem, které jsou doplněny 
publikovanými údaji (RICHENS 1947, HAKANSSON 1963, STRITZKE & PETERS 1972). Číselné údaje reprezentují 
rozsah průměrných hodnot dosahovaných rostlinami/populacemi na kontrastních stanovištích.  
-, 0, + …  negativní, žádný, pozitivní vztah; ? …  není známo 
 
 A. oleraceum A. vineale 
Distribuce, stanoviště v ČR   
Rozšíření roztroušeně až hojně v termofytiku 

a mezofytiku, vzácně v oreofytiku 
roztroušeně až hojně v termofytiku 
a mezofytiku, vzácně v oreofytiku 

Vertikální rozšíření [m n. m.] 120 – 908 190 – 830 
Stanoviště (nejčastější) listnaté lesy, skály, stráně, křoviny, 

meze 
pole, příkopy, meze, louky, 
pastviny, stráně 

   
Populační struktura   
Velikostní asymetrie vysoká, pozitivní střední – vysoká, pozitivní 
Velikostní variabilita vysoká střední – vysoká 
Výšková asymetrie velmi nízká – střední  velmi nízká – střední 
Výšková variabilita střední střední 
Stavová struktura uni (bi)modální, převaha 

virginálního stádia 
unimodální, převaha virginálního a 
imatrikulárního stádia 

   
Denzita, prostorový pattern   
Populační denzita [indiv./0,25 m2] 0,4 – 80,1 4,3 – 78,2 
Denzita generativních rostlin  
[indiv./0,25 m2] 

0 – 5,7 0 – 1,8 

Denzita cibulí (lokální)  
[indiv./0,0225 m2] 

39,5 – 43,8 62,6 – 158,3 

Lokální pattern volné shluky různé velikosti výrazné shluky různé velikosti 
  
Reproduktivní a vegetativní alokace generativních rostlin  
Reproduktivní alokace1 (RA) [%] 8 – 31 22 – 26 
Alokace do květů2 [%] 0,3 – 2,1 0,02 – 3,8 
Alokace do pacibulek3 [%] 6,2 – 28,6 18,1 – 27,7 
Alokace do DC4 [%] 0 – 8 0 – 12 
Alokace do přežití5 [%] 14 – 42 3 – 28 
Vztah RA a velikosti rostliny –, 0 (uvnitř populací),  

+ (mezi populacemi) 
0, + (uvnitř i mezi populacemi) 

   
Fenologie, růstová charakteristika   
Dormance letní, zimní letní 
Sezóna vegetativních rostlin časné jaro – časné léto podzim – konec jara 
Sezóna generativních rostlin časné jaro – pozdní léto podzim – vrcholné léto 
Období reprodukce srpen červenec – srpen 
Období diseminace srpen – září srpen – září 
RGR během vegetační sezóny velmi variabilní velmi variabilní 
Charakter růstu sigmoidní sigmoidní 
   
Reprodukce, propagace   
Květy, semena   
Počet květů na reproduktivní rostlinu/rok 0,5 – 7,1 0 – 8,5 
Počet semen na rostlinu/rok 0 – 1,7 0 – 11,6 
Dormance semen krátkodobá, přerušení vyžaduje 1 

měsíc vlhké chladné stratifikace 
střednědobá, přerušení vyžaduje 3 
měsíce vlhké chladné stratifikace 

Klíčení časná zima, časné jaro časné jaro 
Úspěšnost semenáčků ? ? 
Denzita na 0,25 m2 ? ? 
Pacibulky   
Počet pacibulek na 1 rostlinu/rok 17 – 53 33 – 51 
Velikostní vyrovnanost nízká nízká – střední 
Hmotnost jedné pacibulky 1,6 – 8,5 2,0 – 9,1 
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 A. oleraceum A. vineale 
Dormance krátkodobá po dozrání krátkodobá po dozrání 
Úspěšnost juvenilních rostlin malá – vysoká malá 
Pučení podzim - jaro podzim - jaro 
Denzita na 0,25 m2 3 – 170 3,6 –  70,8 
Dceřinné cibule   
Počet na rostlinu/rok 0 – 1 0 – 4 
Dormance (banka dormantních cibulí) ne ano 
Podíl dormantních DC v populaci všech 
cibulí [%] 

– 16 – 34 

Pozice vzhledem k mateřské rostlině těsná blízkost do 5 (30) cm těsná blízkost do 1 cm 
Pozice vzhledem k půdnímu povrchu pod – nad půdním povrchem pod půdním povrchem 
Úspěšnost juvenilních rostlin vysoká vysoká 
1 (biomasa květů + biomasa pacibulek)/(celková biomasa rostliny) 
2 (biomasa květů)/(celková biomasa rostliny) 
3 (biomasa pacibulek)/(celková biomasa rostliny) 
4 (biomasa dceřinných cibulí)/(celková biomasa rostliny) 
5 (biomasa nové mateřské cibule)/(celková biomasa rostliny) 

  
5.5 Reproduktivní a vegetativní alokace  
[Duchoslav M. Reproductive and vegetative allocation in flowering plants of two perennial geophytes Allium 
oleraceum and A. vineale under different environmental conditions. Flora, v recenzním řízení] 
 
Oba druhy alokují do reproduktivních orgánů (květenství) ca 8 – 31 % celkové biomasy, což 
odpovídá údajům uváděným pro druhy otevřených stanovišť (Tab. 1). Oba druhy investují 
výrazně méně do sexuální reprodukce než do vegetativní nadzemní reprodukce (pacibulky). 
Ve stínu investují druhy více biomasy do zásobních orgánů a méně do reproduktivních 
orgánů. Byla prokázána minimální „kritická“ velikost rostliny nutná pro zahájení reprodukce. 
Velikost reproduktivního výstupu byla primárně určována velikostí rostlin. Reproduktivní 
alokace (RA) na úrovni všech populací u obou druhů stagnovala nebo rostla s narůstající 
biomasou individuí. Analýza uvnitř jednotlivých populací ukázala variabilní vztahy mezi RA 
a velikostí reproduktivních rostlin, zvláště negativní korelaci mezi RA a celkovou biomasou 
ve dvou populacích A. oleraceum. Konstantní či narůstající RA s rostoucí biomasou individuí 
je charakteristická pro druhy nestabilních a méně prediktabilních stanovišť. Naopak negativní 
korelace mezi RA a celkovou biomasou individuí je typická pro druhy stabilních 
prediktabilních stanovišť. 
 
5.6 Otevřené problémy, další směry výzkumu 
 
Předložená studie ukázala řadu podstatných rozdílů ve vlastnostech A. oleraceum a A. vineale, 
které ovlivňují demografii studovaných druhů. Dosud zůstává otevřených několik otázek: 
 
 Jaká je dynamika populační struktury studovaných druhů na úrovni ramet?; Liší se 

dynamika druhů na úrovni ramet na kontrastních stanovištích?; Jaká je úloha 
mortality?; Je mortalita závislá na velikosti rostliny a denzitě?; Jaký je skutečný podíl 
semen na doplňování a udržování populací obou druhů? 

 
Údaje zjištěné na trvalých plochách (DUCHOSLAV unpubl.) doplňují údaje z Kap. 5.2 - 5.4: (i) 
je potvrzen názor, že k největším ztrátám při doplňování populací dochází (i1) v důsledku 
predace nebo desintegrace dormantních pacibulek patogeny v období červenec – únor, kdy 
pacibulky leží na půdním povrchu a (i2) v důsledku vysoké mortality mladých rostlin, jejíž 
příčinou je pravděpodobně malé množství zásob a krátká doba fotosyntetické aktivity; (ii) 
nízký roční růst jedinců vede ke dlouhé pre-reproduktivní fázi, po dosažení reproduktivního 
stádia je však reproduktivní aktivita udržována po několik let (cf. INGHE & TAMM 1985); (iii) 

pokračování Tab. 1 
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málo výrazná retrogrese a nízká mortalita generativních rostlin signalizuje optimálně 
nastavenou míru alokace zdrojů zajišťující vedle kolísavého reprodukčního výstupu přežívání 
reproduktivních jedinců.     
 

 
 Jsou lokální populace druhů geneticky uniformní nebo ne?; Do jaké míry ovlivňuje 

kontrastní prostředí genetickou diverzitu studovaných druhů?; Jak spolu souvisí 
klonální architektura druhů, denzita a genetická struktura populací? 

 
Většina studií o klonálních rostlinách se zabývala studiem populační dynamiky ramet 
(HARPER 1977, COOK 1985). Obdobně i významná část získaných poznatků o populační 
biologii A. oleraceum a A. vineale se týká této hierarchické úrovně. Pokud však chceme 
pochopit populační dynamiku a evoluci životních historií klonálních rostlin, je třeba se 
zabývat též úrovní genet (ERIKSSON 1993). Existuje několik důvodů pro studium populační 
dynamiky genet: (i) jelikož je geneta produktem jedné zygoty, genetická variabilita se 
vyskytuje především na této úrovni (SILANDER 1985). Jakékoliv studie zabývající se 
udržováním genetické variability populací klonálních rostlin, genovým tokem, systémy 
křížení a selekcí musí proto zahrnovat úroveň genet; (ii) u většiny klonálních rostlin jsou 
pouze sexuální propagule schopné šíření na větší vzdálenosti (VAN DER PIJL 1972, SILANDER 
1985). Potřeba propojení obou hierarchických úrovní je zvlášť nutná u studovaných druhů. 
Důvodem je výrazná převaha asexuální propagace nad sexuálním rozmnožováním zjištěná u 
většiny studovaných populací obou druhů. Nízká produkce semen by mohla ukazovat na 
nízkou genetickou diverzitu lokálních populací, zvláště ve stresových podmínkách, kde se 
ramety udržují pouze vegetativní propagací po mnoho desítek let (cf. KAWANO et al. 1987, 
HARADA et al. 1997). Reprodukční potenciál obou druhů může být též ovlivněn klonální 
architekturou. V populacích s výrazně shlukovitým pattern jsou sousední individua 
nejpravděpodobněji členy téhož klonu (HARPER 1980). Jelikož jsou česneky alogamické, 
může být nedostatek cizího pylu přenášeného opylovači navštěvujícími přednostně květy, 
které jsou blízko sebe, limitující pro reprodukci (SILANDER 1985, ERIKSSON 1993, 
KLIMEŠOVÁ & KLIMEŠ 1997). Na druhou stranu, alespoň minimální produkce semen byla 
zaznamenána téměř v každé populaci. To ukazuje buď (i) na přítomnost více genotypů 
v lokální populaci nebo (ii) na jistý stupeň autogamie. 
 
6 Závěr 
 
Zjištěné údaje ukazují na jisté ekologické rozdíly mezi druhy: A. vineale je druh s optimem na 
spíše nestíněných stanovištích, která jsou slabě až silně disturbována. Druh je schopen 
tolerovat i silnou disturbanci podzemní, a to především díky produkci dceřinných cibulí 
s řadou specifických vlastností a občasné produkci velkého množství semen. Geneticky 
variabilní semena zajišťují druhu disperzi na delší vzdálenosti a vyšší pravděpodobnost přežití 
potomstva za variabilních podmínek prostředí. Naproti tomu A. oleraceum je schopno růst za 
velmi variabilních světelných podmínek. Vykazuje však nižší toleranci k silným 
disturbancím. Nízká produkce nedormantních dceřinných cibulí a semen ukazuje spíše na 
poněkud více „konzervativnější“ chování druhu v porovnání s A. vineale a jeho častější 
výskyt v prostředí více prediktabilním v prostoru a čase. 
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9 Summary 
 
The dissertation deals with the comparative ecology of two common European geophytes 
with annual storage ogran (bulb) – Allium oleraceum and Allium vineale. Following results 
were obtained:  
(a) The distribution and habitat differentiation of Allium oleraceum and Allium vineale in the 
Czech Republic based on herbarium material was studied. Both species are documented from 
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the rather large number of localities all over the Czech Republic and do not show apparent 
large-scale pattern of distribution except of their frequent absence in mountain regions. The 
altitudinal range of both species in the Czech Republic is very similar. Both species are 
concentrated from the colline to submontane belts (200 – 600 m) but rarely also occur in the 
montane belt, especially in the case of A. oleraceum. Both species occur in wide range of 
habitats ranging from rocks and arable fields to forests. Nevertheless, their relative 
frequencies within respective habitats significantly differ. A. oleraceum occurs as common 
species in forests (esp. in oak-hornbeam forests) and forest edges, on rocks, at field margins, 
on sunny slopes and in steppe communities. On the other hand, A. vineale is common in 
arable fields (esp. in the past), on field margins, roadsides, in ditch-banks and in meadows 
while it is rarely found on rocks, in forests and shrub. Distribution and habitat differentiation 
of both species in the Czech Republic are compared with data from other parts of their 
distribution area. The species’ habitat differentiation is briefly discussed from the point of 
view of plant traits. 
(b) Reproduction modes, age-state and size structures of populations in different habitats 
(forest, shrub, meadow, scree) were studied in Allium oleraceum and A. vineale. Six age-state 
categories were distinguished in both species. Each age-state is briefly characterised by many 
morphological and biometrical characters. Most populations exhibited conservative unimodal 
age-state spectra with the prevalence of virginile or immature plants. Juveniles (sprouting 
bulbils and esp. seedlings) were rare in all the populations excl. scree one in A. oleraceum. A. 
oleraceum, in contrast to A. vineale, is able to successfully finish flowering even under closed 
canopy in forest. 

Plants of almost all age-states of both species studied form highly rejuvenated progeny, i.e. 
daughter bulbs (= juvenile particulation). Both species differ in many features concerning 
daughter bulbs. Plants of A. oleraceum produce mostly one larger non-dormant daughter bulb 
with aboveground position in contrast to A. vineale where smaller dormant daughter bulbs (1 
– 4) are produced in the proximity of mother bulb. Size of daughter bulbs is positively related 
to the size of mother plants. Dormant bank of daughter bulbs in A. vineale represents 13 – 34 
% of the total bulb numbers in the populations. Proportion of the dormant daughter bulbs 
showed unimodal relationship with the overall bulb density with a maximum (ca 30 %) in 
densities of ca 200 bulbs per 0.0225 m2.  

Both species form specialised vegetative propagules (bulbils) in the inflorescence. 
Propagation via bulbils is important only in open or half-shaded habitats where reproductive 
plants can successfully finish small life cycle. Although mean number of bulbils produced by 
mature plants is high in both species (A. oleraceum: 20 – 33, A. vineale: 60 per plant) and 
highly overtop number of flowers (0 – 7 per plant), realised recruitment reached only 0.7 – 9.7 
% of total aerial propagules shed from the plants. 

Asymmetric, positively skewed frequency distributions of plant dry-mass were typical of 
all the samples in the populations. Plant height distributions showed weak 
negatively/positively skewed distributions. In both species, plant performances were 
negatively correlated with density. 
(c) Phenology, seasonal dynamics of growth and dry-mass allocation and the influence of 
variation of the weather during specific seasons over three years on Allium oleraceum and A. 
vineale was studied in contrasting habitats. Both species enter a state of dormancy during 
summer but differ in length and timing of phenological stages – A. vineale begins and finishes 
each phenological stage earlier than A. oleraceum. Both species reach minimum dry-mass 
during early spring when all stored reserves are invested into leaves. Sigmoid form of the 
growth curve was found in both species regardless of habitat. After exponential growth in all 
sites during early spring, the increase in plant’s dry-mass slow-down (in the open sites) or 
stagnated (in the shaded ones) during late spring and in summer. In response to shading, both 
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species allocated more dry-mass into leaves, increased number (only slightly pronounced) and 
a length of leaves (and scape in A. oleraceum). Both species greatly differed in a subsequent 
growth after canopy closure: while A. oleraceum plants regardless of size increased in height 
and dry-mass, growth of A. vineale stagnated in the shaded sites – such behaviour should 
suggest low efficiency of A. vineale to exploit very low light intensities. Low actual net gain 
per year in smaller plants growing under shade has significant consequences for both plant 
individuals and population: plants persist many years in respective stage and marked increase 
in dry-mass of bulb is strongly dependent on favourable climatic and light conditions during 
vegetative period; flowering is a rare event and local populations should differ in size and 
stage-age structure and density. In contrast to A. oleraceum, generative plants of A. vineale 
was not able to compose reproductive organs under shade. April height of both species and 
dry-mass of A. vineale were strongly influenced by the temperature in March. Almost none 
significant correlation between the course of weather in previous autumn and variables of 
plant performance was found. 
(d) The small-scale spatial pattern of Allium oleraceum and A. vineale was studied in three 
contrasting habitats (meadow/scree, shrub and forest). Coefficient of dispersion indicated 
marked clumped distribution of the individuals of both species in all habitats. Pattern analysis 
revealed considerable differences in pattern both between species studied and among 
populations of respective species studied. Analyses clearly point at two distinct morphological 
features of both species concerning dispersion, which affect pattern of their populations: 
formation of daughter bulbs and that of aerial bulbils. Existence of ‘morphological’ patches at 
low block size was a common feature of all A. vineale populations studied regardless of the 
habitat and was caused by frequent production of many daughter bulbs in close 
neighbourhood of the parent plant. In contrast, variable and almost no remarkable small 
‘morphological’ patches of A. oleraceum corresponding to clumps of plants originated from 
daughter bulbs were detected since daughter bulbs were frequently produced above ground 
and thus embodied a potential to disperse to the longer distance from the parent plant. Cluster 
dispersion of bulbils and their restricted dispersal distances were responsible for occurrence of 
small patches and second-order patches in most populations of both species. 

Increase in mean square with increasing block size in the forest and shrub populations of 
both species studied suggested heterogeneity at higher spatial scales. This heterogeneity was 
probably related to demography of species, environmental heterogeneity and/or spatial 
dynamics of the tree and shrub canopy. Disturbance could play important role in dispersal and 
the spatial structure of populations of both species. 
(e) Density, absolute and relative allocation of plant dry-mass for future growth, reproduction 
and vegetative propagation and relationships between production of asexual (bulbils) and 
sexual (seeds) propagules within inflorescences were examined in Allium oleraceum and A. 
vineale under different environmental conditions. Both species did not greatly differ in overall 
densities in the field and showed about 15 – 100 times higher densities in shaded and/or 
disturbed habitats than in the stable ones. Flowering plants composed 2 – 25 % and 0.6 – 12 
% of total plant numbers in the A. oleraceum and A. vineale populations, respectively. Both 
species behaved by the same way in similar habitat, i.e. flowering plants had similar size and 
mass and absolute allocation for reproduction and vegetative propagation significantly 
increased as dry mass of the plant increased. Both species allocated approximately 25 - 55 % 
of the total mass into reproductive structures incl. scape. Inconsistent (almost none) 
relationships were found between plant mass and proportional allocation into reproduction 
(RA) when respective populations were analysed separately. When data from all populations 
were pooled, significant positive linear regression of RA on total plant mass were found in 
both species. Negative correlations between relative allocation into mother bulb and total 
plant mass were found in most populations of both species. Bulbils represented main mode of 
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reproduction in both species while seeds occurred only rarely except clearing population in A. 
vineale. There was not found trade-off between production of bulbils and flowers within 
inflorescence of A. oleraceum that probably signalised reduced function of flowers. On the 
other hand, strong negative correlation in one population of A. vineale indicated that the trade-
off between production of bulbils and flowers could occur under particular environmental 
conditions. 
 


