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Jsou kapraďorosty něčím výjimečné?

• průtoková cytometrie má u kapraďorostů v zásadě stejné 

uplatnění jako u dalších skupin rostlin

v zásadě NE

• hodnocení velikosti genomu u výtrusů, 

autonomních gametofytů a nejběžněji ze sporofytů

• u řady rodů (Cystopteris, Huperzia) lze analyzovat 

tkáně vysušené silikagelem se stejným výsledkem 

jako u živých tkání



Rozsah velikosti genomu
v průměru spíše velké 

genomy

až gigantické genomy

Monilophyta

1C=13,6 (0,77-147,3)

Lycopodiophyta 1C=3,8 (0,09-12)



- velikost genomu známa pro 2,8% druhů

- celogenomové duplikace (WGD) se vyskytují v celém systému kapradin

- korelace velikosti genomu s počtem chromozomů

Evoluce genomu u kapradin



Od spór ….

Cystopteris fragilis:

potvrzení neredukovaných 

výtrusů u 4x a 5x puchýřníku 

(optimalizace metody)



…. přes gametofyty …
D. borreri  × D. filix-mas

Dryopteris ×critica

A = abortované

S = malé

L = velké



…. přes gametofyty …

D. borreri  × D. filix-mas

Dryopteris ×critica



…. přes gametofyty …
D. borreri  × D. filix-mas

Dryopteris ×critica

Teoretické schéma křížení sexuálních a apomiktických druhů kapradin a tvorba polyhaploidů

D. affinis  × D. filix-mas

Dryopteris ×complexa

Dryopteris ×complexa (4x) 

Německo (Schwarzwald)



…. přes gametofyty …

Cystopteris fragilis: studium 

ploidně smíšených populací 

4x a 5x vytváří variabilní 

reprodukční strategie

4x sporofyt

2x výtrusy

(98,02 %)

4x výtrusy

(1,97 %)

6x vytváří uniformní 

potomstvo

Heteroploidní hybridizace?

• nízká (0,59 %)



…. přes gametofyty …
- jak se rozmnožují pentaploidi 

puchýřníku křehkého?
záleží na populaci

Lokalita: Roztoky Oheb Bělá

gametofyty 2x, 3x 2x, 3x, 4x, 5x 5x

reprodukce pohlavní 

klonální

pohlavní 

apomixie

apomixie

SAI 96,16 % 99,10 % 94,66 %

I přes velmi nízkou fertilitu je 5x 

puchýřník schopný vyprodukovat pár 

životaschopných gametofytů 



zapomeňte na homosporii!

blíží se „krypto-heterosporie“ !!



…. po sporofyty

studium komplexu puchýřníku křehkého - Cystopteris fragilis

-nejrozsáhlejší cytogeografie kapradin (5518 rostlin/449 lokalit)



…. po sporofyty

-převládají 4x a 6x

-ve 40% populací tyto cytotypy 

koexistují a mohou tvořit hybridní 5x



…. po sporofyty

-ekologické podmínky (nadmořská výška, typ substrátu, 

primární/sekundární [zdi] výskyt) nehrají roli v separací jednotlivých 

cytotypů

Hanušová K., Čertner M., Urfus T., Koutecký P., Košnar J., Rothfels C. J., Jarolímová V., Ptáček J., Ekrt L. (2018): 

Widespread co-occurrence of multiple ploidy levels in fragile ferns (Cystopteris fragilis complex; Cystopteridaceae) likely 

stems from similar ecology of cytotypes, their efficient dispersal and inter-ploidy hybridization. – Annals of Botany (in press.)



…. po sporofyty

-studium „známých“ skupin

=Dryopteris carthusiana agg.

podrobnější vhled do 

mechanismů 

homo/heteroploidní frekvence 

hybridizace v přírodě

-100 jedinců na lokalitu

-determinace pomocí FCM

max až 52% 

hybridů/lokalita

zastoupení křížence 

D. × ambroseae



…. po sporofyty
studium dosud neprobádaných skupin Huperzia selago agg.

stávající představa:

Huperzia selago

(polyploid)
Huperzia arctica

(diploid)

Foto: W. Testo



…. po sporofyty

Huperzia selago agg. v Evropě: předběžná mapka stávajících sběrů
… děkujeme za pozornost

…budeme vděční za 

vaše případné sběry 

vranců v zahraničí!


