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Využití FCM ve floristické praxi

• Co FCM nabízí floristům?
– rychlé učení kritických skupin

• snadné rozlišení běžně zaměňovaných druhů

• potvrzení výskytu neznámých taxonů/cytotypů

– nezávislé potvrzení determinace
• obvykle rychlejší než revize specialistou

– snadné potvrzení hybridů
• za určitých předpokladů

• Co floristé nabízejí FCM vědcům?
– rychlé doplnění cytometricky podložených map

– odhalení nových taxonů k dalšímu výzkumu



Hypochaeris glabra/ H. radicata
snadné rozlišení běžně zaměňovaných druhů

• zcela spolehlivé odlišení

• žádná hybridizace

2n=8 2n=10

Bellis



Thymus serpyllum/Th. pulegioides
snadné potvrzení hybridů

• spolehlivé odlišení druhů

• prokázání kříženců



PřF JU + JP ČBS =  jihočeská „cytofloristika“
nezávislé potvrzení determinace, rychlé doplnění cytometricky 

podložených map



PřF JU + JP ČBS =  jihočeská „cytofloristika“

snadné potvrzení hybridů



Ornithogallum umbellatum agg.

potvrzení výskytu neznámých taxonů/cytotypů

• Rozšíření a variabilita snědku rozkladitého (O. umbellatum agg.) v jižní 

části Čech – Pavla Kunzová, SOČ

• V  j. Č  je O. angustifolium C1 druh
• Ověření všech publikovaných lokalit v terénu, místy bohaté populace

• Nalezení třech morfotypů, FCM potvrdilo 3 cytotypy

• Dominuje triploidní cytototyp – O. angustifolium
• tetraploid/pentaploid u Č. Krumlova (100vky rostlin v mez. louce) 

• Hexaploid od Munic (okraj pole, několik ex.)

• Přiřazení jmen, nejasný původ, zřejmě neofyty



Ornithogallum umbellatum agg.

potvrzení výskytu neznámých taxonů/cytotypů

O. angustifolium, 2n~3x, vytváří trsy, množství dceřiných cibulek 

s listy, úzká cibule, © P. Kunzová

O. umbellatum  2n~4x–5x, Č. Krumlov, statné rostliny, netvoří trsy, 

dceřiné cibulky s listy i bez, široká cibule, © P. Kunzová
O. umbellatum  2n~6x,  Munice, statné rostliny, netvoří trsy, množství 

dceřiných cibulek bez listů,  široká cibule, © P. Kunzová



Stellaria media agg.
odhalení nových taxonů k dalšímu výzkumu

• Poprvé  v j. Č. v roce 2001, Veselí nad Lužnicí, det. jako Stellaria neglecta
• V roce 2016 – není to S. neglecta!
• FCM – tetraploid jako S. media, S. neglecta (diploid)
• Nový taxon pro vědu, nový invazní nebo jen expanse původního druhu 

(Panonie, běžně)?

• V současnosti se masivně šíří – silnice, železnice, řeky

• Od S. media se liší morfologicky, velikostí genomu, fenologií, ITS 

sekvencemi 
• Z. Kaplan, M. Lučanová, P. Lepší, P. Koutecký, E. Koutecká

„ruderalis“          neglecta                   media

Vyseto ve stejný čas: S. media a ruderalis
dvoupík + B300



Stellaria media agg.
odhalení nových taxonů k dalšímu výzkumu

S. „ruderalis“– ježatá semena, nepravidelný počet tyčinek, méně než 9, (3–5)S. neglecta – ježatá semena, pravidelný počet tyčinek, většinou 10, v. vzácně 8

neglecta + ruderalis

media
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