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Abstrakt - Der .:\utoť hl'schiifligt Rieh rnit dun Chromosomon - Verhaltnissen von 
Leucanthemum rotundifolium (\\'. et !\. .) UC in clor Ts<"hcchoslo\\'akci. In Wurzolspitzcn von 
Keimpflanzen aus Samen, dio aus d1'n :-du11 nkisdwn Kn.rpaton ( Babia hora, Liptovské Tatry -
Biela skala, Zverovka) stammtl'n. st<-llt t> <'I' ~n lH íl'st. Dios<' Zahl stimmt mit clen AngaL('n 
von SHlllJOTO?.fAT (l\Jattirial ans d1'tll hot<111is<·lwn Un.rtc·n in l~orlin-Dahlom) und \VcrSLO (l\laterial 
aus clem polnisehen Toil d01· Hohťn T ntra) i1bnrei11. Es 11at denmnch den Anschein, class Leucan
themum roturulifolium keinc pol.'pl('ld1'n HPihcn hildd. dio flil' Lcucanthenwrn nllgare LAb1 
typisch sincl. Es \\·ird allorcli11gs r1oť'h nntig sein, l'fLrnzl'n nuch aus anderen Teilcn clos Aren.s„ 
bosonders aus clon Ostlrnrpatcn. in di "s<'r liinsieht zu priif('n. 

Ú VO d 

Rodu Chrysa.nthemum L. byla věnována již fada cytologických prací. 
O poznání chromozomálních pcnnfrú včt8ího počtu clruhú tohoto polymorfního 
heterogenního rodu se zasloužili zejména japonští botanici TAHARA ( 1915) 
a SHIMOTQ)IAI (1933, 1938 aj.). Y novějších systematických pracích je z rodu 
Chrysanthemurn s . 1. vyčleúO\-án samostatný rod Lcucanthemum MILL., který 
je v Československu dosud zrnin- ve dvou druzíc.:h: L. vulgare LAM. a L. rotundi
folium (W. et K.) DC. 

Rod Chrysanthemum s. l. má zákfadní číslo x = 9, které potvrdili různí 
autoři u všech dosud cytologicky zkoumaných druhů (TAHARA 1915; SHDIO · 

TOMAI 1933, 1938; DowmcK ln3:2 aj.). Ocl tc.hoto základního čísla se vyskytují 
u rúzných druhů násobky, takž.c v roclu Leiicanthemum můžeme pozorovat 
nápadnou polyploidní faclu od 2n .--= 18 (nejvíce druhů) a~ k 2n = 108 u L. 
lacustre (DowRICK 1952). C_yto1ogické vyšetření L. lawstre však prnváděl 
DowRICK pouze na rostlinác-h z botanické záhrady, které nemusí být shodné 
s populacemi v přírodě. l( tomu se př·iklání i HEY\\'OOD (1958). Na základě 
existence polyploidních facl považuje TISCHLER (1928) Chrysanthemum za pří
klad rodů, vytvářejících polyploiclní série R eclými násobky základního čísla. 

Y rodu Leucanthemum by lu v t·nn \ •'lila vČ'lŠÍ pozor11o~t L. rulgare, u nN10ž byl~, zjištěny taxono
micky dosud nevyjasněn(' „ r ai<_\·''. 11dliii11(' nejen prn"tcrn ehromozórnú (lb, 36, 54, 7~), nýbrž i 1norfo
logicky a ekologicky (např. FA \ ' A m: 1·: 1i I ~Lí!!). 

Počot chromozómů u L. rotundifofi11111 1m'·il ll<'jprv(' ~11 L\lOT0'.11/\ T (l 93~). kkrý uvádí 2n '-"'-- 18. 
Pracoval s mat<'riálem (koi'·cnm <'' iipi(·k~ · ) z botanickC:, zahrady \ ' Borlínč-J)ahlomu. V polských 
Tatrách stu<lovtdn. L. rotundifoli11111 cytologic·ky \\'crsLo (in SK.\LTŇSKA ct al. 1959), která rovnčž 
zjistila ~n ---= IH. l'oclle I...<ivE d Li>\ I·: (I HG I) RC' closucl ehromozorná lními poměry L. rotundifoliwn 
nikdo jiný nczabý\'al. 

l\fatcriál a metodika 

V minulých clvon lotech jsc'rn slJíml k cytnlogirkf>mn \'.f'3l'tření semena L. rotwzch'folium 
v západní č

0

ásti.sl0\·enských Karpat. a to na Babia hoře ve yyšším horsk<'m stupni púvodních 
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ka,rpatských srnrem (cca l 200 m s. m.), na lesní světlině při vý::;tupu od Zuberco k Pálenici 
(cca UOO m), na Bielo skalo ph horní hranici lesa (cca 1300 m.) a v Rohúč-skó dolině u chaty Zve
rovka (cca l 000 m). 

E:o studiu chromozómú byly bníny kofonové špiěky klíč·ÍťÍl'h scmc>n. Po přeclpůsobcní paracli 
f'hlorbonzcnom (60') bylo použito allrnholoctovc' fixážc' (3 : 1) 15' a mat.0riál byl dálo uchováván 
v 70% ethanolu. Barvení bylo pmní.clěno podle metodiky :-l~O\\'a (~~ow 1963) :.?4 hod. (možno 
i d{,lo) a po nčm následovala i11<.H"eraco 45% kys. octovou př'i 6U° C 15' . 

C.ytologícký výzkum byl pro\·ó.dC'n v labo-
r~ttoř·i '(rstavu oxperimentAlní botaniky Č'~AV 
v l'nizc. Dcjvicích. Za, pomoc, pnskytnutou pi"i 
zhoto\c•ní snímku, děkuji dr. Z. Lando v i. 

Výsledky a rozbor 

Yc všech studovaných preparátech 
bylo zjištčno 2n - 18 (vjz foto a karyo
gram), což potvrzuje údaje HHnroTo
:\TAIOVY (1038) a Wcrsw (10Ml). 

Z dosaYadních cytologických výzku
m.li vyplývá, že L. rolit,na1jolium zí·ejmt'· 
netvoÍ'Í žádné polyploidní řady jako 
pl'ílrnzné L. vnlgare. To souvisí pravdě
podobnč· s jeho rozšífoním a dosti vy
hran('nými ekologickými požadavky. 

„\n•ú.l L. rotzu,difoliwn probíhá od Zúpacl11íC"h 
lk::;k_vd pÍ'ťs Lipto\'ské hole, Hohtifo, Kízk<· 
a. \"y.;;oké Ta.try (polské i slovenské), 13cla11sk<" 
Tatr.'· a Nízké Poloniny do Zakarpatské oblasti 
a do Humunska (Východní a Jižní Karpaty, Bi
hor), kdo koněí. Proto bylo dlouho považovú.no 
za karpatského endemita . .Až v r. 19~9 je nalezl 
PACZOSKI (1932) v pohoh Vranica Planina v cen
trální 13osně a tato lokalita byla nověji několi
krút potvrzena. Proto fadí SKALIŇSKA (1963) L . 
rotirntlij olium pod lo typu aroálu ke karpatským 
subendemitúm. 

Chromozóm:'-· L eucanthemum rotunclifolútm (\V. 
et K.) DC v metafázi. Podle t óžo figury zhoto
ven snímok i karyogram. Materiál z lokality 
Biela skala u Zuberco. Foto mikroskopem 
Zetopan (Hoichert, Wien), obj. 100 irn„ ok. 8, 
nástavec Romica II 0,5 x , expozimetr Romi 
phot. Snímek autor. 

Ekologicky je L. rotnndifoliwn vázáno na stinné vlhké losy púvodních karpatských smrčin 
a horské louky nad hranicí lesa, kdo so místy vyskytuje mezi kl oěí. KRAJINA (1933) popsal 
asociaci Pic('elo-Ohrysanthemetum rotundifolii, kterou zafaclil do zvláštního svazu Ohrysanthemion 
rotw1difo/ii, kdo se prostupují druhy svazu Piceion a svazu Adenostylion. 

V:ýško,·ó rozmezí L. rotuncl1'/oli11m jo pocllo horbiiřového materiálu z celého areálu asi od 750 
clo 1850 m (niž:ší a vyšší po lohy jnn vzácně); jo tedy typickou horskou rostlinou, rozšířenou hlavně 
v snbmoniánním, montánním a subalpinsk{'nl stupni. 

Variabilita L. rolundijoliw11 není velká. Malé rozdí ly vo tvaru listů, zák.rovních listonú, počtu 
úborů apod. nejsou podle m:ých dosrwadních zkušeností takového rAzu, aby vyžadovaly taxo
nomil'k6 ruzlišcní. 

Z uvedené charakteristiky tedy vyplývá, že L. rotundifolium je morfologicky 
dobře vyhraněný, ustálený druh, vyskytující se jen na víceméně původních, 
člověkem jen málo ovlivněných stanovištích na horách, které v minulosti byly 
vystaveny navzájem podobným pi'írodním vlivům. Zdá se tedy pravděpodobné, 
že zde nedocházelo k tak nápadným cytologickým změnám jako u morfologicky 
i ekologicky velmi variabilního L. vulgare, které je rozšífono od nížin až do 
alpinského stupně a na něž tedy v mnohem větší míře mohly působit nadmořská 
výška, vliv různého substrátu, změny klimatu (zejména v glaciálech) i půso
bení člověka. 

Bylo by však ještě předčasné činit konečné závěry, neboť je nutno cyto-
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logicky prověřit další materiál, zejména z Východních Karpat, a proto tato 
práce je jen předběžným sdělením. 

Literatura 

DowmcK G. (1952): The chromosomes of Chrysanthemum I. The species. - Heredity 6 : 365 
až 375. 

FAVARGEit C. (1959): Distribution cn SnissP des racos chromosomiques de Chrysanthemum Leu
canthemum L. - Bull. Soc. Bot. Sni»se 6!) : 26 - 46. 

HEY\\"OOD V. R. (1958): A check list of thc portuguoso Compositac-Chrysanthemineae. - Agron. 
Lusit. 20/3 : 205- 21U. 

LovE A. ot LOVE D. (1961): Chromosome numbors of Contral and Northwcst European plant 
species. - Opera Bot. Soc. Bot. Lund 5: 359-360. 

PAczosKr J. (1932): Sur quclqucs plantos nonvPllos pour la flore de la Bosnio et de la Bulgarie. -
Acta Soc. Bot. Pol. 9, 1 - 2 : 1. 

SHIMOTOMAI N. (1933): Zur Karyogonetik der Gattung Chrysanthemum. -- J. Sci. Hiroshima 
Univ., ser. B, div. 2, 2: 1-100. 

- (1938): Chromosornenzahlen bei einigen Arton von Chrysanthomum. - Zeitschr. indukt. 
Abst. u. Vererb. 74: 30 - 33. 

SKALIŇSKA M. et al. ( 1959): Furthor stuclics in chrornosomo numbors of Polish Angiosperrns 
(Dicotyledons). - Acta Soc. Bot. Pol. 28/3 : 487 - 529. 

SKALINSKA M. ( 1963): Cytological studics in the flora of the Ta tra Mts. A synthetic review. - Acta 
Biol. Cracov. 6/2 : 203-233. 

SNow R. (1963): Alcoholic Hydrochloric Acid-Carmine as a Stain for Chromosomos in Squash 
Preparations. - Stain Tech. 38 : 9 - 13. 

TAHARA M. (1915): Cytological Studics on Chrysanthomum. - Bot. Mag. Tokyo 29 : 48-50. 
TISCHLER G. (1928): Uber die Verwendung der Chromosomenzahl for phylogenetische Probleme 

bei den Angiospermen. - Biol. Zentralblatt 48, 6 : 321- 345. 

440 




