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ÚVOD 

HOL UB J . (1975): Claytonia alsinoides - nová zpl ančlú. rostlina českoRlovenskó kvl'~
t eny a poznám ky k jojímn roclov{1mu zafazení. [Glaytom·a alsinoides, a n ew a lion in 
the CzeehoRlova k flora (with notes on its gencrie pos ition)]. -- Preslia, Praha, 47: 317 
- 330. 

Claytonia alsinoidcs SrMs of the O. sibirica agg. was foun<l naturalizod in Cenka! 
Bohemia as a n ew a líen in tho Czeehoslovak fl o ra: As a result of taxonomie rovision 
the g roup Limnia was transforred from Montia to Claytonia. Claytonia is divíclcd into 
throe s ubgenera, Relia, Claytonia and L1'mnin, the latte r subgcnus into throe seetions. 
C. sibirica, ogg. belongs t o the moro primitivo group of tho subgon. Limnia. Tho 
t axonomie class ífi cati on is based upon prosurned evolutionary relat. ionships. Two new 
sections in the subgenus Limnia are doscribod and eight n ew eombinations for sp eeios 
and one for a subgonus are proposcd. 

Botaniclc,ií ústav ČSAV, 252 43 Prll honice, Československo . 

V červnu a červenci r. 1974 jsem pozoroval pod keři na travnatém okraji 
místní cesty na jihozápadním okraji obce Průhonice ( část obce „Hole") -
již mimo oblast zdejšího parku - rostliny, které při zběžném určování po
mocí základních př'íru ček odpovJdaly druhu ll!f ontia sibirica (L.) HowELL. 
J. Zázvorka (Botanický ústav CSAV, Pn'lhonice) v t éže době nalezl tento 
druh zplanělý na několika místech v Průhonickém parku. Dle ústního sdělení 
Dr. M. Deyl (Botanické oddělení Národního muzea, Průhonice) pozoroval 
zplanění tohoto druhu v Průhonickém parku již př"ed delší dobou, jak to 
ostatně dokazují i jeho dokladové sběry, uložené v PR, z nichž nejstarší byly 
sbírány již v r. 1951. Další studium ukázalo, že taxonomické zařazení nale
zených zplanělých rostlin, jak na druhové, tak i na rodové úrovni, je spojeno 
s určitými obtížemi, a proto byla věnována této problematice další po
zornost. 

CLAYTONIA ALSINOIDES JAKO NOVÁ ROSTLINA 

ČESKOSLOVENSKÉ KVĚTENY 

N om e n: Claytonia alsinoirles SIMs, Bot. Mag. [ed. Cmvrrs] 32 : tab. 1309, 1810. 
Syn.: L imnia alsinoides (SrMs} HAw. Syn. Plant . Succul., 11, 1812. - Mo ntia alsinoides 

(SIMs) PAx e t K. HoFFM. in Natiirl. Pfl anzenfam. (ed. HARMS) 16 c: 259, 1934. - Glaytonia 
tmalas ~~hkensis FrscH. ex RoEM. et SCHULT. Syst. Vegot . 5: 434, 18 19. - Claytonia sibirfra L. 
subsp . sif,i ·ica var. alsinoides (RrMs) VOLKOVA, Novosti Sist. Vysšich RaRt.. 1965 : 116. - Cla!JfO
flia sibirica L. d. (var.) rhornbifolia FENZL !usus 2 - FENZL in LEDEB. Fl. Ross. 2 : rno, I 844. -
Glavtonia t:>ibirica sensu auct., non L. 1753 sensu orig. - Montia sibir-ica sensu auct., non Claytonia 
Bibiri~a L. 1753. 
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Popis: Rostliny jednoleté, s tenkým vřetenovitým kořenem, n ebo vytrvávající krátkými 
štíhlými oddenky n ebo výhonky; stonků zpravidla několik (1 - 10), (10) 15 - 30 (45) cm vysokýoh, 
přímých nebo vystoupavých, lysých; přízemní listy zpravidla četné, dlouze řapíkaté, 8 - 20 om 
vysoké ; řapíky 5 - 15 cm dl., podstatně delší n ež čepele, kř'ídlaté, n a bázi rozšířené ; čepe le pří 
zemních liRtů 20 - -50 X 10 - 40 mm velké, široce až kosníkovitě vejčité, šp ičaté, zašpičatělé nebo 
tupě špičaté, na bázi ± uťaté nebo k rátce klínovitě stažen é, by linné, t enké, za sucha papírovité. 
zelené až světle zelené, j emně žilkované; lodyžní listy 2, v stHcné, přízemním listům podobné, př-i 

sedlé n ebo krátce řapíkaté, navzá jem volné, vej č ité až kosníkovi tě vej čité nebo kosníkovitr, 
obvej čité, 20 - 50 x 15 - 30 mm velké, mírně špičaté, k bázi zúžen ?>, v jejich paždí často 1 (2) 
dlouze řapíkatý list; květenství koncové („ hrozn ovitý" monochasiální vrcholík), jednotlivé ne bo 
někdy 2 ( - 3), ± stejně velké, 10 - 15 (20) cm dl., řídké, dosti bohat é, celé nebo téměř celé s lis 
teny, někdy nahraženo růžicí řapíkatých listů ; dolní listeny vej či té, ostatní podlouhlé a ž čárko 
vité; květní s topky š t.íhlé, (10) 15 - 30 mm dl., vzpřírn oné m~bo přímo odstálé, za plodu se pro 
dlužující (20 - 40 mm) ; květ:v 15 -20 mm v průměru , za květu směřující n ahoru, po odkvětu Rl' 
išklánějící a později zčásti opět se zvodající; kalich ze dvou ka lišních lístků, lís tky vytrvávající. 
později trochu zvelič ující, 2,5-G mm dl., okrouhle vej čité , tupé; koruna s 5 plátky, plátky 6 - 10 
(12) mm dl., krátce nehotnaté, při bázi krátce srostlé, podl ouhle obsrd čité, na vrcholku hlubocl' 
vykrojené, rúžové, bílé s červenými žilkami neb o bílé, na přechodu čepel e a nehtu žlutavě skvrni
té, za sucha zpravidla bílé ; tyčinky :~ -- 5; nitky na vnitřní straně s m edníky; prašníky slabě rť1 -
žové až červené, verzatilní., otvíra jící se extrorzně ; tobolka 3 --- 4 mm dlouhá, téměř zdéli kalichn . 
vejčitá; semena 1 - 3, oválně okrouhlá, diskovi tá, černá, lesklá, velmi jPrnně síťovitě bradaviě 
natá, 1,7 - 2,:l (2,5 ) mm dL. s malou s trofiolou. 2n = 24. 

Typ: Druh byl popsán dle rostlin pěstovaných ze sem en sbíraných Menziesem v okolí Nootku 
Sound na Vancouverově ostrovč Y pacifické části Kanad y . 

Obrázky (Icones ): HITCHCOCK <"t al. Pla.nts Pacific Northwest 2: 248, 1964 (quoad Montia. 
sibfrica var. sibirica). 

Pozn.: Barevné fotografie rostlin z okruhu tohoto druhu uvádějí CALDER et TAY LOR Fl. Queo11 
Charlott e Tslands 1 : 323, 1968 a RICKETT Wild Flowers Unit,ed States 5/1, tab. 89, 1972. Úplnli 
taxonomická totožnost s n ašimi r m:i,tl inarni n en í však v těcl1to dvou případech zcela jistá. 

Claytonia alsinoides SIMs patří do okruhu O. sibirica L. 1753 a ve většinf. 
případů nebývá od tohoto druhu vůbec rozlišována. Je to způsobeno na 
jedné straně dosti velkou variabilitou znakú, které byly užívány k charakte
ristice jednotlivých členů tohoto taxonomického okruhu, na druhé straně 
zde však svou roli hraje i široké pojetí druhové klasifikační jednotky, vlastní 
většině autorů amerických shrnujícírh floristických děl. Do okruhu O. sibirica 
patří asi 8 taxónů, zcela jistě nestejné taxonomické hodnoty, jež v dalším 
textu jsou uváděny pod jejich druhovými jmény v rodu Claytonia již bez 
autorských zkratek. Jsou to : O. sibirica L., O. asarifolia BoNG., C. alsinoides 
SrMs, O. bracteosa (RYDB.), O. u·ashingtonfona SUKSD. a dále pak vyhraněnější 
taxóny O. bulbifera A. GRAY, O. heterophylla (TORR. et A. GRAY) SwANSON 

a O. cordifolia S. WATS. V okruhu, shrnujícím tyto taxóny, existuje velká 
plasticita vegetativních i reproduktivních orgám'l. Rozdíly se projevují v ob
rysu a velikosti př'ízemních i lodyžních Ustů, v konzistenci listů, ve vytrva
losti rostlin a z toho vyplývajících znacích v podzemní části rostliny, v pH
tomnosti a tvaru listenů, barvě, délce a tvaru korunnfr h plá.tkl'.1, atd. 

Z výše uvedeného souboru 8 taxónú se zdá být taxonomicky nejvýraznější 
O. cordifolia, přijímaný vfak přes svou charakterističnost i v poslední době 
dokonce některými autory monografirkýrh zpracování jako pouhá (a jediná) 
varieta druhu O. sibirica (DA vrs 1966). Pro tento druh jsou důležité diakri 
tické znaky absence listenů v květenství (vyjma nejnjžší květní stopku), 
:± okrouhlý nebo srdčitý tvar přízemních listú , trochu delší korunní plátk~
(8 - 12 mm dl.), tobolka delší iwž kalic'h , semena 1-1,5 mm v průměru; po
čet chromozómů 2n = 10, ,2 0 (nejspíše s x = 5). O. alsino~·des má naproti 
tomu květenství celé listenaté, čepele přízemních ljstů široce až kosn íkovitě 
vejčité, na bázi stažené neho uťaté, korunní plátky 6 - 10 mm dl. , tobolk~-
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téměř zdéli kali0ha, semena c. 2 mm v průměru, počet chromozómů 2n = 24-
(x = 6). O. cordifolia je vždy vytrvalá a má zřetelný dosti dlouhý horizon 
tální oddenek, našemu q,ruhu scházející. 

O. bulbifera je taxón, c>harakteristický vytvářením hlízek v rozšířených 
bázích přízemních listů, zůstávajících na rostlině i po opadu Ji stl°l; dále jeho 
lodyžní listy jsou kopinaté, špičaté; u O. alsinm·des hlízky scházejí a lodyžní 
listy jsou širší, vejčité až kosníkovitě vejčité nebo komikovitě obvejčité. 

O. heterophylla má přízemní listy nečetné, jejich čepele úzce kopinaté až 
kopinaté, zpravidla užší než 1 cm, lodyžní listy ± i ap)katé, kopinatě vejčité 
až obkopinaté, lodyhy z kořenové hlavy jen 1-2. O. alsi·nm·df:s má př:ízemnf 
listy četné, jejich čepele široce až komíkovitě vejčité , širší než 1 cm, lodyžní 
listy ± přisedlé, vejčité až kosníkovitě vejčité nebo kosníkovitě obvejčité, 
lodyhy z kořenové hlavy četnější (l - 1 O). 

Taxonomicky nejasný druh O. bmctwsa má mít lodyžní listy kopinaté. 
O. alsinoi·des je má vejčité až korníkovitě vejčité nebo kosníkovitě ob
vejčité. 

O. icashingtoniana je vzárný druh, význačný tím , že jeho lodyžní listy jsou 
obvykle na jedné straně slabě spojeny, a dále rak krátk)mi konnními plátky, 
jen 4-- 5 mm· dl. O. alsinoides má vždy lodyžní listy samostatné, navzájem 
oddělené a korunní plátky 6 - 10 mm dl. 

O. asarifolia je dosti sporným taxónern okruhu; VOLKOVA (1963) jej pokládá 
za totožný s O. sibirica, HuLTÉN (1960) spíše za bujnou formu tohoto druhu . 
Jeho jediným rozlišovacím znakem je tvar č~pele přízemních listů, která je 
obvejčitá, na vrcholu zpravidla tupá či zaokrouhlená. U O. alsinoides je čepel 
přízemních listů široce až kosníkovitě vejčitá, ± špičatá . Zde je nutno ještť 
podotknout, že pod jménem Claytonia (resp. Mont1.a) asarifolia byl však 
v severoamerické literatuře často uváděn úplně jiný druh, a to O. cordifolia, 
zmíněný již výše. 

C. sibirfra s. s. je význačná určitou sukulentností, ± masitými a ± pří 
tupými čepelemi přízemních Ustů , jež (stejně jako lodyžní listy) jsou na po
vrchu poměrně ostře vynjkle žilkov ané; rostliny jsou častěji vytrvalé, s krát 
kým oddenkem, tmavě zelené; řapíky přízemních listů kratší, 'ca 5 cm dl. , 
květenství kratší, 5 - 10 cm dl. , chudokvěté; květy vždy nachově růžové . 
korunní plátky s delším nehtem. O. alsin01.des má celkově bylinný charakter . 
čepele přízemních listů tenké, ± špičaté , s žilkami jcrnn)mi, nevynikl}mi : 
rostliny jsou často jednoleté, bez oddenků , spíše světleji zelené, řapíky pří 
zemních listů delší, 5 - 15 cm dl. , květenství 10-15 cm dl., bohatší. květy 
často bělavé nebo světle růžové, korunní plátky s kratším nehtem. . · 

Nejasný taxón tohoto okruhu je nedávno nově rozeznaný O. sibirica subsp. 
r,uspidata (FENZL) VoLKOVA 1965, jenž dle originálního popisu nelze njjak 
zásadně odlišit od O. alsinoides, s nímž FENZL ostatně svůj taxén ztotožnil. 
Někt~ré herbářové doklady tohoto druhu, vyhovující popisu zmínĚného ta
xónu (čepele přízemních listů i listy lodyžní kopinatě vejčité , poznenáhlu 
dlouze zašpičatělé) by snad mohly představovat rasu O. alsinoides; další 
průzkum je však nutný. 

Zatím nejpodrobněji propracoval taxonomickou problematiku okruhu C. sibi1ica RYDBERG 

( l 932), jehož hodnocení jsem se p:hdržel s vědomím, že korektury jeho členění jsou velmi pravdě

podobné. Ostatn í autoí·i většinu z výše uvedených taxónů vynechali, nebo je zařadili jako přímá 
:-;ynonyma k C. sibirica. O O. alsinoides jen HULTÉ • ( 1960) uvažoval jako o možné varietě druhu 
G. s1;birfra a VOLKOVA (1965) tento taxón jako varietu k tomuto druhu zařadi l a. Ja.ko druh, 
zcPla ji~tě na. zák]arlě Rydbt'rgova. p ojet.í, přijal tento taxón Kwos ( 1950), jenž ho uvádí jako 
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zplanělý z Holandska. Celý soubor 8 výše probraných taxónů chápu jako O. sibirica agg. s. 1. 
a s vyloučením O. cordifolia, O. heterophylla a O. bulbifera pak jf\.ko O. sibirica agg. Zmíněné th 
druhy představuji v okruhu podle mého n ázoru zcela jasně samostatné druhy (nejnověji hodnotí 
první dva z nich jako takové i SwANSON, 1966); ostatních pět tax,-)nů je si velmi blízkých a vyža
dují dalši s tudium. N ení zcela vyloučené, že některý z nich může být jen ekomorfickou varia ntou, 
avšak alespoú některé z nich bude nutno hodnotit jako plemena nebo drobné druhy. K význač
nějším m 0zi nimi patří i O. alsinoides, jíž odpovídají rostliny zplanělé u nás. Skute:'.:nou taxono 
mickou hodnotu uvedených taxónú můŽ9 stanovit jen výzkum prováděný na pi"irozených p opu 
lac1ch. Uvést tyto sporné taxóny jako plemena jednoho zákla<lního druhu nepokládám v součas
nosti za. oprávněné, a to hlavně vz hledem k faktu, že v tomto komplex u existuj e dosti značná, 
a jak se zdá, ouplo idní karyolog ická difere nc iace v rozsahu 2x - 8x. J e proto nntno uvažovat 
možnost koincidence určité úrovně polyplo idie s urč itými popsan ými t axóny ; Lakové taxóny 
by pak ovšem ne bylo možno hodnotit již jon jako pouhá plemena. Ta ké nedostatečné znalosti 
o g ozra6ckóm rozšífoni jmenovaných t axónú nedovolují je př·ijmout jako geografická plemena; 
často se t ot iž v literatufo uvádějí shodná data o roz3ífoní různých taxónů z tohoto pi"íbuzenskéh o 
okruhu. Proto přij e tí souhrnnóho druhu s drobnými drnhy poklá dám za nejvhodnější zachycení 
současných taxonomických znalostí a zároveú i jako vhodnou základnu pro dalši výzkum v této 
skupině . 

Klasifikaci vnitrodmhové variability C. alsinoides pomocí infrasp ecifických taxonomických 
jednotek nelze zatím provés t. Je t o způsobeno na jedné straně nerozlišováním tohoto druhu, 
na druhé s traně však i jeho určitou sevřeností v přijatém úzkém taxonomickém rozsahu. Pfos to 
jistě lze očekávat, že n a tak rozsáhlém prostoru, jaký zaujímá areál tohoto druhu, muselo dojít 
k n ěj aké diferenciaci. 

C. alsinoides se vyskytuje ve svém púvodním areálu na vlhkých stinných 
místech, tj. hlavně v lesírh, křovinárh, na lesních vlhčinách, prameništích, 
při lesnich potocích, atd. Zdá S 3 však, že na vlhčírh místerh může dobře pro
sperovat i na otevfonýrh prostranstvích, jako např . na travnatých okrajích 
jezer, vlhkých sutích atd. Vzhledem k svému areálu, těsně vázanému na 
blízkost o<eánu se t ento druh ukazuje být dosti podstatně závislým na ocea
nickém typu klimatu; vystupuje i do hor, pokud jsou ještě ovlivněny oceanic
kým klimatem, nebo pokud je jejich klima · tomuto t ypu klimatu blízké. 
Rozšíření C. alsinoides lze vymezit asi následovně: Na sever zasahuje vý

skyt až na Aljašku (Sitka, v. s.), a to dokonce na některé výrhodní Aleutské 
ostrovy (např·. Unala3ka, v. s.); pak se areál rozk ládá v úzkém pobřežním 
pásu podél Pacifiku v délce téměř tř'iceti šířkových stupňů až do jižní Kali
fornie. Na Alja3ce a v pacifirké oblasti Kanady se areál přidržuje těsně 
oceánu, C. alsinoidis zde roste hlavně na ostrovech, tak např. na souostroví 
královny Charlotty, na Vancouverově ostrově (v. s.) a nepřekračuj e hřebeny 
přímořských hřbet ů západního okraje Skalistých hor. J en v jižní části Brit
ské Kolumbie je známa disjunktivně izolovaná populace (CALDER et TAYLOR 
1968, sub C. sibirica). V pacjfieké části Severní Ameriky areál C. alsinoides 
zaujímá st áty Washington, Oregon, Kalifornii; v oblasti Skalistých hor se 
rozšiřuj e a za iahuj e přes Id ah o do západní horské části státu Montana a k jihu 
do státu U tah. Areál C. alsinoid ~s odpovídá z největší části areálu, jenž za
kreslil HULTÉN ( 1968 : 407) pro C. sibirica, s výjimkou jeho údajů na Aleutech 
a Komandorských ostrovech, které s jistotou patří jen k C. sibirica s. s: Tento 
druh je asi omezen jen na Alja3ku, Aleuty a Komandorské ostrovy. Poněkud 
podobné roz šíření jako C. a!sinoid ~s by měl mít i velmi příbuzný taxón C. 
asarifolia (Aljaška, Vancouverův ostrov). Ostatní druhy této skupiny jsou 
již omezeny na jižnější části celkového areálu skupiny; tak C. cordifolia roste 
od jižní části Britské Kolumbie po Oregon a severní Utah, C. h o,terophylla je 
omezena na Ore~on a Kalifqrnii, C. bulbifera na severní Kalifornii a jižní 
Oregon, C. washin7toniana na stát Washim~ton a C. bra -;t 0 osa na střední Kali
fornii. Z druhové skupiny C. sibirica agg. s. 1. má C. alsinoid2s nepochybně nej-
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širší areá l. V mnohých obla'3tech by se C. alsinoid q,s mčla dle údajů různých 
autorů vyskytovat společně s jinými druhy z okruhu C. sibirica; tak např. 
na Aljašce s C. sibirica s. s., tamtáž a v pacifické oblasti Kanady s C. asari
folia, v pacifické obla3ti USA a na Skalistých horách pak s C. bulbifera, C. 
bra~teosa, C. cordifolia a C. hzterophylla. S posledním zmíněným druhem do
chází v Kalifornii k určitému altitudinálnímu za'3tupování (MuNz et KECK 
1963), když C. alsinoid3s (v nom :mklatuře těchto autorů M ontia sibirica var. 
sibirica) se vyskytuje v nižších polohách ve výškách do 1600 m n. m., kdežto 
O. heterophylla ji za3tupuje v polohách na::l touto výškou. Popsaný areál 
C. alsinoidis lze označit jako eury-arkto-meridio-pacificko-americký. 

Vedle původního areálu má C. alsinoides j eště druhotný areál, vzniklý zplaněním rostlin pěsto · 
vaných v zahradách pro ozdobu a jPjich případnou naturalizací. V Literatuře se uvádějí zplanělé 
rostliny obvykle pod jménem C. sibil'ica, avšak zdá se, že daleko největší Mst těchto zplanělých 
a zdomácnělých výskytů bude nutno pi'iřadit právo k C. alsinoides. C. sibitica s. s. pochází ze 
speciálních podmíne k prostředí, které jsou velmi odlišné od těch, v ninhž rostliny tohoto okruhu 
zplaňují; v h erbář-ích 17.e tento druh jen oj ed iněle nal P.zt jako pěstovaný v botanických zahradách. 
Naproti tomu C. alsinoides, pocházející z mírných oblastí, bvla do kultury zave<lena již na počátku 
minulého Rtoletí a počala se pěstovat i mimo botanické zah rady. Výskyt zplaně lé C. sibirica s. s. 
však není úplnt"l vyloučen; tak např. KLoos ( 1950), užívající Rydbergovo taxonomické pojetí, 
udává vedle C. alsinoides také tento druh z Holan<lska jako zplanělý. C. alsir10ides (resp. v ně
kterých případech C. S'Íbirica agg.) byl nalezen jako synantropní v atlantské oblasti USA (zatím 
jen ve východní čá1::Jti státu Massachusetts - GLEASON 1958). WALTERA ( 1964) joj udává jako 
hojný adventivní druh v severozápadní Evropi", kde zvláště ve Velké Britanii v hojné míře zdo
mácněl (mapu viz PERRING et SELL, 1968). CLAPHAM, TUTIN et WArtDURG (1962) jej odtud u 
vádějí z 51 hrabství (z celkového počtu 112), a to hlavně ze severní a západní části Velké Brita. 
nie od Devonu a Hampshiru po Abercleen a Invernoss ve Skotsku a <lálo též z Vnitřních Hebrid. 
Toto rozšíření naturalizovaného výskytu dobře o<lpovídá oceanickému charakteru výskytu C. 
alsinoides v jeho původním areálu. J e však zajímavé, že v Irsku s obdobnými klimatickými pod
mínkami je jeho výskyt vzácný a dle li terl\rnính údajů jen adventivního charakteru. Další dru
hotný výskyt je znám z Holanclska (KLoos 1950). l) Jiné údaje o výskytu C. alsinoides mi z Evropy. 
ani z její severozápadní části, nejsou známy. Velké roz 3íření v Anglii je vedle oceanického porlnebí: 
asi též podmíněno dlouhodobým pěstováním t.éto rostliny, jež zde byla zavedena do kultury již 
na počátku minulého století. U anglických zdomácnělých rostlin byl také studován počet. chromo
zómů a byl stanoven v několika případech vždy jako tetraploidní - 2n = 24 (LEWIS in Cor,L. 
1963). 

C. alsinoides se (u nás asi jen velmi zřídka.) pěstuje pro oz<lobu; _je zvláště vhodná pro různé 
vlhčí a stinné zahradní partie, které dovede i dosti intenzívně o~a<lit. Rozšiřování na stanovišti 
se pravděpodobně děje zčásti i myrmekochoricky vzhledem k existenci strofioly na. semenech. 
Dle HULTÉNa ( l 968) slouží C. sibirica (s. 1. ?) na Aljašce domorodcům za potravu, buď v syrovém 
nebo vařeném stavu. 

OTÁZKA RODOVÉHO ZAÍ{AZENf MONTIA SIBIRICA AGG. 

Taxon0mický okruh, do n~hož patří C. a!sinoid ~s, byl v taxonomické lite
ratuře různ~ zařazwán; buď byl klaien do rodu Claytonia L. 1753, nebo <lo 
rodu Mon~ia L. 1753 n 3b3 do ro::lu LimniaHAw. 1812. LINNÉ v r. 1753 při
řa:lil druh C. sibiri~a L. do rodu Cla.'}tonia (se 2 druhy) jako druhý druh tohoto 
rodu; prvním a typovým druh3m je C. virqinica L. 1753 s kořenovou hlízou. 
Toto zařaz 13ni se v botanických kla -,ifikacích udržovalo po dlouhou dobu. Ke 
konci m inulého století přeřaiili někteří američtí autoři (Howell, Robinson; 
viz PoELLNITZ 1932, SwANSON 1966) různé druhy rodu Claytonia do rodu 
Montia, a to hlavně s přihlédnutím k počtu vajíček v semeníku (3), jenž byl 
totožný s počtem vajíček u rodu Montia. Tím se rod Claytonia omezil jen na. 

1) Izolovaný jednotlivý adventivní výskyt byl zjištěn t~ž v pohoří Rila v Bulharsku lGEORGI
JEv; in Fl.NR Ilalgarija 3 : 2'íl, Sofija hf6G), zdomácnělý výskyt pak v Norsku (JOERGENSEN; 
Blyttia, Oslo, :~3íl"d75 : 63). 
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skupinu druhů se ztloustlými vřetenovitými kořeny nebo s kořenovými hlí
zami. Takové zúžení by mohlo na jedné straně vést k vytvoření přirozeněj
šího pojetí rodu Claytonia, avšak zároveň se heterogenita rodu Montia L., 
již tak dosti značná, touto operací ještě podstatněji zvětšila. Toto klasifi
kační pojetí se udržuje v základních shrnujících taxonomických dílech oseve
roamerické flóře až do současnosti (GLEASON 1958, JEPSON 1963, MuNz et 
KECK 1963, HITCHCOCK et al. 1964, RICKETT 1972), bylo př"ejato i do druhého 
vydání Englerových Pflanzenfamilien (P AX et HOFFMANN 1 934) a nověji do 
některých děl o evropské květeně (CLAPHAM, TUTIN et WARBURG 1962; 
WALTERS 1964). Odlišně řešil tuto otázku RYDBERG (1932), jenž skupinu 
Claytonia s. 1. + M ontia s. 1. rozdělil celkem do sedmi rodů, z nichž většina 
zahrnovala malý počet druhů. Naši skupinu RYDBERG zařadil do rodu Limnia 
HA w., jenž zahrnoval jednoletky, mající v semeníku 3 vajíčka, a dále pak 
ty vytrvalé taxóny, které byly s těmito jednoletkami v úzkém příbuzenském 
vztahu. Claytonia L. chápal RYDBERG v zúženém smyslu jako jiní američtí 
autoři. Rozčlenění širokého rodu M ontia v další rody, jakož i vyčlenění sku
piny Limnia z něho, bylo potvrzeno pozdějšími studiemi karyologickými 
a hlavně palynologickými (např. NILSSON 1966, 1967) jako zcela oprávněné. 
NILSSON (1. c.) dospěl k názoru o nutnosti zařazení skupiny Lirnnia (zahrnující 
i skupinu zde probíranou) opět do rodu Claytonia L. Po revizi materiálů a úva
ze o pravděpodobném chodu evoluce v této skupině toto taxonomické roz
hodnutí pokládám v současné době za adekvátní informacím, jež o rodu 
Claytonia máme. __ · -~ · _,.,,....__ 

Rod Claytonia v př-ijatém vymezení se skládá ze třech hlavních sku~, 
reprezentovaných převážně charakterem životní formy. Velmi sevfonou sku
pinu tvoří podrod Claytonia (typ: C. virginica L .), shrnující geofyty s hlízna
tými kofony a zpravidla nečetnými přízemními listy; podrod Belia R YDB. 
shrnuje hemikryptofyty p:fovážně radikózního typu, s četnými přízemními 
listy vytrvávajícími déle než jednu sezónu, a podrod Limnia (TORR. et A. 
GRAY) HOLUB pak převážně jednoletky a k nim blízce příbuzné oddenkové 
hemikryptofyty. Tyto tř'i skupiny nejsou navzájem stejně př'íbuzensky blízké; 
celková fylogenetická návaznost skupin Belia a Limnia je užší než návaznost 
Belia a Claytonia, což je zcela rozdílné od hodnocení této otázky v dosavad
ních klasifikačních přehledech. Skupiny Claytonia a Belia tvořily rod Clayto
nia u RYDBERGa (1932) a dalších amerických autorú, přičemž třetí skupina 
našeho členění - Limnia - byla pokládána buď za samostatný rod nebo za 
souč:ist rodu M ontia. Členění zde př: jaté se liší od členění amerických 
autorů tím, že taxonomicky zachycuje blízkou návaznost skupiny Limnia 
na skupinu Belia a dále též postavením skupiny Belia jako fylogene
ticky výchozí; RYDTI ERG (1932) ji ve svém užším pojetí rodu Claytonia 
klade na druhé místo až za geofytickou skupinu Claytonia. Náš názor 
na její postavení nevyplývá jen z úvahy o možnosti odvození ostat~ 
ních habituelních typů zastoupených v rodu Claytonia z této skupiny, ale 
také vzhledem k návaznosti na možné předky rodu Claytonia mezi ostatní
mi rody čeledi Portulacaceae. Ty je nutno hledat v okruhu rodu Lewisia 
;PuRSH s. 1., k čemuž dospěl již dříve také NILSSON (1966, 1967). Skupina 
O. sibirica agg. s. 1. ~aujímá pak vývojově bazální místo v pod
rodu Limnia. Naše členění se tak liší od dosavadních členění rodu, 
navazujících na starší členění navržené Torreyem a dále přebírané a zčás 
ti upravované dalšími autory (naposledy SWANSON 1966, NILSSON 1967). 
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Tato členění dělí rod v našem vymezení <lo čtyř sekcí, h1avně na základě 
charakteru podzemní části rostlin. Jsou to sekce Caudicosae ToRR. et A. GRAY 
- rostliny s tlustým dužnatým vfotenovitým kofonem , sekce Rhizomatosae 
TORR. et A .• GRAY - rostliny oddenkaté nebo s výběžky, sekce Claytonia = 
Cormosae TORR. et A. GRAY - rostliny s kořenovými hLízami a sekce Limnia 
(HAw.) TORR. et A. GRAY, zahrnující obligátní jednoletky nebo taxóny 
alespoií zčásti jednoleté. Toto členění je výrazně morfologické a pod1e zařa
zených druhú nezachycuje v dostatečné míře blízké vztahy některýf'h drnhů , 
i když v hlavních rysech odpovídá zde přijatému člrn vní. Sekce Caudicosae 
odpovídá našemu podrodu B elia, sekce Claytonia podrodu Claytom·a a sekce 
Limnia jako celek spadá do našeho pojetí podrodu Limnia. Sekce RMzorr. ato
sae je pak skupinou, která v našem členěn( nemá analogon; některé druhy 
sem zařazované patří jasně k vývojově bazálnímu jádru sek ce Limnia (např. 
C. cordifolia, C. heterophylla), jiné, jak0 např·. C. sarmentosa k odvozeným 
prvkům podrodu B elia. Nejisté je postavení druhu C. nevadensis (o tom svědčí 
i fakt, že se t ento druh vyskytuje v klasifikaci Poellnitzově na dvou místech 
pod dvěma nhnými jmény - PoELLNITZ 1932); materiál tohoto druhu jsem 
neměl možnost studovat; zdá se však, že jej bude možno ponechat jako izolo
vaný typ podrodu B elia . U PoELLNITZe (1932) a NILSSONa (1967) je skupina 
C. sibirica agg. zafazena do sekce Limnia, vytrvalé druhy s oddenky pak 
v sekci Rhizomato8ae. Sw ANSON ( 1966) v nejnovější taxonomické studii pří
buzenských vztahú v podčeledi M ontioidae zaÍ'azuje C. sibirica agg. jako kon
cový druh do sekce Caudicosae, ostatní vytrvalé druhy skupiny (C. cordifolia, 
C. heterophylla) řadí - jako dHvější autoři - do sekce Rhizomalosae a v sekci 
Limnia ponechává jen jednoleté drnhy. BMší vysvětlení této klasifikace bohu
žel schází. C. sibirica agg. by byla v sekci Cau.dicosae ( = su bgen. B eli"a našeho 
členění) velmi anomálním prvkem, ať již z hlediska životní formy, habitu, 
nebo počtu vajíček, či pylových zrn, atd. Pokud je tato rostlina vytrvalá, vy
tváří pak krátký o<ldenek, což by spíše napovídalo pro její formální zařazení 
do sekce Rh-izomatosae, tedy k ostatním vytrvalým zástupcům nafoho pod
rodu Limnia. Přenos C. sibirica agg. ze sekce Limnfo <lo sekce Caudicosae by 
se měl projevit i v pojmenování první sekce, protože C. sibirica L. 1753 je 
typovým druhem sekce Limnia. 

V každé skupině vyššího taxonomického stupně se vymezují klasifikační 
taxóny odlišně, na základě rúzných znakú; rovněž vyhranění těchto taxónů 
nemusí být zcela stejné. V rodu Claytonia se zdá, že habitus rostliny je vhod
ným znakem pro členění tohoto rodu. Sjednocujícím prvkem rodu je z hle
diska morfologického jeho stonek, jenž nese pouze dva vstřícné listy pod 
květenstvím. Tímto znakem se Claytonťa podstatně liší od rodu M ontťa, 
který má vždy více párú vstřícných listů, i od ostatních blízkých rodů s více 
páry vstřícných listú nebo s listy střídavými. Určitým nedostatkem pro 
klasifikaci je tu však poměrně pozvolný přechod. životní formy hemjkrypto
fyta s tlustým vřetenovitým kořenem přes oddenkový typ do terofyta. Pře
chod do hlízovitých geofytú je ve srovnání s tím daleko výraznější, i když 
i zde nacházíme určité morfologické přechody, zvláště u druhu C. umbellata 
S. WATS. s prodlouženou hlízou, uloženou často při povrchu půdy, takže se 
tu mnohdy jedná vlastně o hUznatého hemikryptofyta. 

Ja zajímavé, že proces redukce trvalky v jednoletku je doprovázen též 
redukcí v počtu vajíček v semeníku. Púvodní typy rodu Claytonfo z podrodu 
Belia mají 6 vajíček; naproti tomu obligátní jednoletky z podrodu Lirnnia mají 
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vždy pouze 3 vajíčka. O. sibirica agg., stojící na přechodu mezi vytrvalými 
a jednoletými rostlinami, má 3 vajíčka. Také obligátně vytrvalý druh O. he
terophylla ze širokého okruhu O. sibirica má přes svou vytrvalost jen 3 va
jíčka. Nejprimitivnější zástupce okruhu O. sibirica agg. s. I. - O. pordifolia -
má zpočátku 6 vajíček, jež se v průběhu ontogeneze redukují na 3 vajíčka. 
Naproti tomu však O. sarmentosa (řazená spolu s O. cord,ifolia obvykle do 
sekce Rhizomatosa ?- ) má vždy 6 vajíček. Tento fakt ukazuje na zřetelný pře
chod od typů s 6 vajíčky k typům s 3 vajíčky, přičemž tento přechod probíhá 
právě na hranicích skupiny O. sibirica a:šg. s. I., a dále pak na nejednotnost 
skupiny „sekce Rhizomatosa ?-". Oba vývojové redukční trendy mají stejný 
směr, i když ne úplně přesně stejné rozhraničení jednotlivých svých stupňů. 
To vše ukazuje na blízký vztah obou taxónů, tj. podrodu B elia a podrodu 
Limnia, jenž brání v odčlenění obou skupin do rozdílných rodů, jak to až 
dosud bylo i při širokém rodovém pojetí prováděno. Zástupci podrodu Clay
tonia mají vždy 6 vajíček, což ukazuje na jejich odvození od pfodků se 6 va
jíčky ještě v období než začalo docházet k redukci počtu vajíček. Tento fakt 
ukazuje zcela ja'mě také na časnější vznik této fyletické větve ve srovnání 
se vznikem podrodu Limnia. 

Celistvost rodu Claytonia v našem vymezení porlporují i palynologické údai e . Palvnologické 
znaky v čeledi Portuza„aceae a zvlášt,ě pak ve skupině Montioidae se ukázaly být velmi důlež i. 

tým elementem při vymezování přirozených rodů (NILSSON 1967). Jednotný výskvt trikolpátních 
pylových zrn ukazuje na taxonomickou sevřenost tohoto rodu; zároveň podtrhuje i bližší návaz
nost k rodu Lewisia PuRSH s. 1., s n imž má i jiné bližší vztahy (podobnost primitivních zástupců, 
geografická totožnost vývojových center). Zároveň palynologická data se zcela j asně postavila. 
proti vřazování skupiny Limnia do rodu Montfo, stále ještě prováděnému hlavně americkými 
autory. Rod Claytonia v našem vymezení je charakterizován pylovým typem „Claytonia", jenž 
v celé skupině Mont';'o~dae je vázán pouze na rod Claylonia (ve vymezení přijatém zde). Tento 
palynotyp lze dle N1L1s0Na (1967) rozdělit ještě na dva podtypy - I. a II.; informace o jejich 
zastoupení uvnit!· rodu Claytonia jsou velmi zajímavé. Z hlediska taxonomického podtyp I. je 
vázán na naše podrody Belia a Claytonia, podtyp U. pak je znám jen u porlrodu Limnia (s vý
jimkou jediného druhu C. saxosa BRAND, u něhož byl Nilssonem stanoven pontyp I.). J e opět 
zajímavé, že „sekce Rhizomatosae" se z hlediska tohoto znaku ukázala být obojetnou, u C. sar
mentosa (zástupce podrodu Belia) je uváděn podtyp I., u C. cord~folia (zástupce podronu Limnia) 
je uváděn podtyp II. Fakt výskytu téhož palynologického podtypu u podrodů Belia a Claytonia 
ukazuje oprávněnost spojení těchto skupin v jednom rodu. 

Karyologické znaky nemají v tét.o skupině tak základní význam jako v některých jiných sku· 
pinách. Důležitým faktem je rozlišující charakter základního chromozómového počtu mezi rody 
Montia a Claytonia. U Montia je x = 10, naproti tomu toto základní číslo u Claytonia Achází, 
přestože je zde známo více základních čísel (x = 5, 6, 7, 8). Zajímavý jev široké aneuploidie byl 
zjištěn u některých druhů podrodu Claytonia (C. virginica, C. lanceolata) a též u C. sa,rmentosa 
(zástupce podrodu Belia, fylogeneticky poměrně blízký podrodu Limnia); tento jev ve spojeni 
s různými záklarlními čísly chromozómů ukazuje dosti zvláštní charakter rodu po této stránce, 
vymezující tento rod i vůči jiným blízce příbuzným rodům podčeledi Montioidae. 

LF.wts et SUDA (1968) došli na základě stud ia karyot.ypů vybraných druhů k názoru o existenci 
nejméně dvou vývojových linií v rodu Claytonia (ve vymezení zde přijatém): jerlna z nich má vést 
(v jejich nomenklatuře) od sekce Caudicosae přes sekci Rhizomatosae k sekci Claytonia, druhá pak 
od taxónu blízkého k C. 8Íbirica k sekci Limnia. Vzhledem k faktu, že autoři přijali rozčlenění 
rodu Claytonia do čtyř sekcí, a že chápou C. sibfrica jako zástupce sekce Caudicosae, je jAjich 
využití vlastních výsledkú v taxonomii dosti negativně ovlivněno. Tak např. i teoretická. úvaha 
o možnosti odvození karyotypu C. virginica od C. cord~folia a C. smmentosa je z hled iska příbu
zen~kých vztahů těchto druhů v zásadě pochybená. Konkrétní výsl'Olrlky studia těchto autorů 
se však dají interpretovat pro taxonomické účely daleko lépe při užit.í na'ieho rozčlenění rodu 
Cla11tonia. Vývoj v rodu Claytonia směřuj e od karyotypů ± symetrických ke karyotypt1m asy
mP-trickým, ocl karyotypti s dlouhýrvi chromozómy ke karyotypům s krátkými chromozómy, od 
knvotypú s nízkým počtem satelitů ke karyotypům s vyMím počtem satelitú. Téměř zcela sy
rr e ",rický karyotyp, nejdelilí chromozómy (průměr 8,6 µm) a nejniž8í počet satelitů ( l) byly 
zji 1těny ze studovaných druhů u C. sa1mentosa z podrodu Relia, tedy podrodu fylogeneticky nej-
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star8ího. Poměrně symetrický karyotyp (asym et.rie 20 %), v elmi dlouhé chromozómy (pruměr 
8,0 µm) a nízký počet satelitů (1) má C. cordifolia, vývojově bazální druh podrodu Limnia, fy lo 
geneticky ne př'íliš vzdá lený od p fod chozího druhu; karyotyp dosti asymetrický (58 o/o ), daleko 
kratší chromozómy (průmč l' 3,2 µm) a 2 satelity má odvozenější druh podrodu Limnia. - C. sibi
rica (dle geografického původu studovaného materiálu a tetraploidního počtu chromozómů se 
může jednat spíše o C. alsinoides) a zvláště pak j eště odvozenější č l en tóto skupiny - O. perfoliata 
s asymetrii 67 o/o, průměrnou d é lkou chromozómů 2,2 µm n. 4 i:;at.dity. C. virginica zo zcela jiné 
vývojové linie (nelze ji srovnávat přímo .· předchozím i drnhy !) vykazuj e v elký s tupoú a sy metrio 
(83 %. 100 %), středně dlouhé chromozómy (průměr 4,8 - 4,9 p.m) a 2 nebo 4 satelity . 

Zajímavé je i srovná.ní phjatých třech podrodú z hledjska fytogeografic
kého. Ukazuje se, že primitivní skupina B elia (ca 10 druhů) je rozšířena od 
Skalistých hor do oblasti Beringova prúlivu a v horstvech východní Sibiře, 
aniž by vfak bylo možno stanovjt v tomto areálu nějaké primárnější vý
vojové centrum na základě vyššího počtu primitivněj šírh druhů. J en v oblasti 
Beringova průlivu by bylo možno snad uvažoyat o určitém vývojovém centru, 
vzhledem k návaznosti k pravděpodobným předkům rodu vfak jen druhot
ného charakteru. Primární vývojové centrum ťto skupjny je s největší prav
děpodobností v horách v pacifické oblasti USA , jak to ukazuje i rozšíření zá
stupc1'1 rodu L ewisi·a Pumm s. 1., jenž je pravd"podobnč předkem rodu Clay
tonia. Odvozená skupina Claytonfo (10 - 15 druhť1) má centrum svého druho
vého bohatství v pacifické čúi:;t.i USA a ve Ekalú;týc h h rách, např. v Kali
fornii 4 druhy, v Oregonu 3 druhy, kde se také vyd{ytuje asi vývojově nej 
primitivnější zástupce skupiny O. 11,rnbellafa S. WA'IS. Tl'nto podrod se vy
skytuje (ve vývojově nejodv ozrnějšíc h t yrcch) také v atlantjc ké oblasti USA, 
kde zástupci ostatnieh obou podrodú jako čl enové původní květeny zcela 
scházejí. Primární vývojové rPntrurn této skupiny lze uvažovat v horách' 
v paciti<'ké části USA . Podrod Limnia, druhově nejbohatší (ca 30 - 4-0 druhů) , 
má rozšíření zasahující od Bcrin g-ov a průlivu podél záradního pobřeží Se
verní Ameriky do jižní části Slrnfo~tých hor , Dolní Kalifornie, Mexika, Guate· 
maly a na Kubu. Centrum druhového bohatství tohoto podrodu je jasně 
v Kalifornii, Oregonu , Washh1~ tonu a v Britské Kolumbii . Toto nahromadění 
druhů v oblasti pacifického pobřeží a Skalistých hor v rozmezí jižní Britská 
Kolumbie - Kalifornie ukazuje na vývojové centrum podro<lu Limnia. 
Vzhledem k faktu, že v tomto území jsou zastoupeny bohatě druhy všech 
tří taxonomických skupin (sekcí) tohoto podrodu i jasně nejprimitivněj ší 
zástupce podrodu vůbec - O. wrdifolia, je nutno uvažovat o této oblasti 
jako o primárním vývojovém centru podrodu. J e zajímavé, že zástupci tohoto 
p odrodu nepronikli do výr hodní Asie ani do východní části Severní Ameriky. 
Všechny podrodové skupiny mají svá primární vývojová centra zhruba ve 
stejném území a tak i t ento fytogeograficko-florogenetický fakt svědčí pro 
celistvost rodu Claytonia v přijatém vymezení. 

Pravděpodobný průběh evoluce v rodu Claytonia si lze představit asi ná
sledovně: Zástupci nejprimitivnější skupiny - podrodu Belia, s vřetenovitým 
ztlustlým kol'encm a četnými přízemními, vytrvávajícími listy vznikli nej 
spíše v oblasti Skalistých hor v pacific·ké Severní Americe, kde se vyskyto
vali jako oreofytičtí petrofyti, a to v návaznosti na zástupcích rodu Lewisia 
PuRSH s. 1. Z dnešníeh zástupců rodu Clayfonia se jim podobá nejspífo C. me
garrhiza (A. GRAY) S. WATS. Při migraci na sever vznikly další druhy, které 
se adaptovaly na vlhčí místa, louky a travnaté svahy a v oblasti Beringova 
průlivu přestoupily do východní Asie. Při tomto vývoji se redukoval mohutný 
vřetenovitý kořen a začal se vyvíjet oddenek, resp. podzemní stolony. Záro-
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veň v původní oblasti došlo ke změně ztlustlého vřetenovitého kořene v hlí
zovitý kořen a kořenovou hlízu. Tím nastala základní divergence vývojového 
záklafo rodu Olaytonia, jenž sám dále vývojově ustrnul. Vývojová větev 
vedoucí ke geofytní skupině přes O. umbella~a a O. lanceolata se musela od 
tohoto vývojového zákla:lu odčlenit poměrně brzo, ještě před diferenciací 
rhizomů a stolonů, snížením počtu vajíček v semeníku a vytvořením II. pod
typu pylového typu „Olaytonia". Nejodvozenější typy mezi geofyty jsou O. 
virginica a O. caroliniana, vyskytující se v humózních lesích atlantské části 
Severní Ameriky, kde hrají roli jarních efemeroidů. Původní typ této fyle
tick3 větve O. umbella~a ještě roste v kamenitých půdách, připomínajících 
pon3kud stanoviště jeho předků z podrodu R elia. Během vývoje kořenové 
hlízy do3lo také k redukci počtu přízemních listů. Druhá fyletická větev na
vazuje na odvozenější druhy skupiny R elia, zhruba z okruhu O. arctica a O. 
sarmzn~o3a. Tyto druhy samy jsou spíše severské a pravděpodobně nebyly 
přímými předky podrodu Limnia. Spíše nějaký jejich jižnější analogon mohl 
být vývojovou bází pro vznik tohoto podrodu, z jehož žijících představitelů 
je zcela n9pochybně O. cordifolia vývojově nejstarším typem. Svědčí o tom 
jeho vytrvalost, dobře vyvinutý oddenek, původní počet vajíček na počátku 
ontogeneze, atd. Zároveň habitus, velmi podobný zástupcům skupiny O. si
birica a,5g. (DAVIS, 1966, jej pokládá dokonce jen za varietu O. sibirica !) 
ukazuje blízké příbuzemké vztahy. Zde započala intenzivní redukce v mnoha 
směrech (pereny -+ jednoletky; počet vajíček 6 -+ 3; velké květy ~ nepatrné 
květy; široké listy ~ úzké listy; dlouhé květní stopky -+ krátké květní 
st'}pky at:l.), doprovázeni dalšími vývojovými trendy, jako např. srůstem lo
dyžnich listtl do okrouhlé číšky atd. Skupina O. sibirica a?;g. se stala výchozí 
skupinou pro další vývojovou diferenciaci podrodu Limnia; jeden směr vedl 
k vytvořeni skupiny druhč1 kolem O. p r:,rfolia~a, vyznačující se lodyžními 
listy sro3tlými v okrouhlou číšku (rozšířené od jižní části Britské Kolumbie 
do Guat3maly a Kuby), druhý pak k drobným, úzkolistým jednoletkám 
typu O. spathula~a, roz3ířeným převážně v pacifické části USA. Zmíněný 
průběh evolučních procesů, představovaný jmény současných druhů, je za
chycen na obr. 1. Jména druhů zde uvedená nelze však bráti jako skutečné 
představitele sledu zmíněných vývojových procesů , ale jako příklady sou
časných druhů, které svými morfologickými vlastnost mi ukazují jednotlivé 
stupně procesu probíhajícího v minulosti s největší pravděpodobností po 
jiných, i když jistě jim blízce příbuzných taxónech. 

Evoluční divergence rodu Olaytonia do dvou větví by mohla vést k ná
zoru o vhodnosti jejich vyčlenění jako samostatných rodů. Avšak fakt spo
jení ob'.)u v"tví zachovaným společným vývojovým základem a dále množ
ství sp::>lečných znakťl. i průběfao'3t morfologického vyhraňování, jakož i srov
nini s charakt '3rem rodů v blízk§m příbuzemtví naprosto přesvědčivě uka
zují n'1 op rávn 3n'}3t vym3z9ní rodu Ola);tonia v rozsahu zde přijatém. 

Ná3leduje přehled taxonomického členění rodu Olaytonia s výčtem ta
xónů, patřících do jednotlivých skupin. Uvedení těchto taxónů binomy 
nemá však znamenat, že příslušné taxóny jsou vskutku druhové hodnoty; 
jedná se tu jen o jejich zařazení do vnitrorodové klasifikace. Všechny taxóny 
jsou uvedeny s rodovým . jménem Olaytonia (u taxonomicky nejistých 
schází obvykle jméno kombinátora, protože příslušné kombinace nebyly 
vytvofony). Druhy, jejichž příslušnost k podrodu nebo k sekci je ne
jasná, jsou uvedeny na konci výčtu druhů v závorce. 
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Obr. I. - Nástin příbuzenských vztahů v rodu laytonia J., . - R elationships in Claytonia L . 

Olaytonia L. 1753 - Typus: O. virginica L. 1753. 

I. subgen. Belia RYDB. 1932 - Typus: O. megarrhiza (A. GRAY) PARRY 
ex S. W ATS. 1878 
Species: O. megarrhiza ( . GRAY) PARRY ox S. W ATS.; C. bellidifolia H.YDB.; C. nivalis ENGLISH; 
C. acutifolia PALL. ox WrLLD.; C. eschscholtzii CHA l\1. ; C. arctica ADAMS.; C. joa.nniana ScHULT. 
in H.OEM. et ScHUL'r.; O. scamaniana HuLT.; C. 8armentosa C. A. MEY. ; (C. nevadr>r18is S . WATS . 
in BitEWE.R e t WATS.). 

II. subgen. Olaytonia 
Species: C. 11mbellata S. WATS.; C. lanceolata PuRSH; C. multiscapa RYDB.; C. obovata RYDB.; 
C. flava A. NELS.; C. sessilifolia (TORR.) HENSHAW; C. rosea Rvon . ; C. virginica L.; C. robusta 
(Sor.ms ) R YD B. ; C. bodinii HoLz.; C. simsii SwEET; C. caroliniana Mr HX.; C. tuberosa PALL. ex 
WILLD.; C. czulcczorum VOLKOVA. 

III. subgen. Limnia (TORR. et A. GRAY) HOLUB - Typus: O. sibirica L. 1753 

1. sect. Limnia 
Specios: C. co,-difolia S. WATS.; C. heterophylla (NuTT. ) flwA s o N; C. bulbifera A. GRAY; C. sibirica 
L.; C. asarijol?:a Bo o. ; C. alsinoides S1Ms; C. u;ashingtoniana SuKSD.; C. bracteosa (RYDB.); 
(? C. saxosa Bn11 D ). 

2. sect . Oyclophylla HOLUB - Typus: O. p erfoliata DoNN ex WrLLD. 1798 
Species : C. perfol iata DoNN ox WrLLD.; C. platyphylla (R YDB. ) HOLUB; C. carnosa (GREENE); 
C. adsurgens (Summ .) HoLuB; C. interrupta (SUKSD.) SuKSD.; C. cuprea (A. HEI.LER) ; C. mem
branacea (RYDB.); C. humifusa (HowELL) HOLUB; C. rubra (HowELL) TmESTR. ; C. tolucana 
HoLuB; C. cubensis Bo PL.; C. parvijlora DouoL. ex HooK.; C. angustifolia (GREENE); C. utahen
sis (RYDB .) 'l'mEST.R.; C. nubigena GREENE; C. suksdorfii HOLUB; C. hassei (RYDB.); C. glauca 
(NUTT. ) HOLUB; c. guadelupensis (RYDB.). 

3. sect. L imniella HOLUB - Typus: O. spathulata DouGL. ex HooK. 1832 
Spoci s: O. gypsophi loides FrscH. ex C. A. MEY.; C. diaboli (RYDB.); C. rosulata (EASTW.) HOLUB; 
C. exigua ToRR. e t A. GRAY; C. spathulata Do uaL. ex Hoo1<.; C. tenuifolia T o1rn. et A. GRAY; 
c. viridi8 (DAVIDSON) HOLUB; (O. arenicola HENDERS.; ? c. saxosa BRAND). 
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Nové taxóny a. nové kombinace uvádím v samostatném odstavci dále. Je zde nutno po
dotknout, že jsem neměl možnost zcela prostudovat nomenklatorickou problematiku jména Lim
nia. Toto jméno zavedl již LINNÉ v r. 1746 pro C. sibirica, není mi však jasné, zda jako platné 
rodové jméno nebo jako společné označení rodu i druhu, jak by spíše vyplývalo z jeho synony
miky ve Species Plantarum z r. 1753, kde Limnia L. 1746 je citována jako pi·ímé synonymum 
druhu C. sibirica. HAWORTH (181 2; vidi 1819), jenž pNjal rod Lirnnia, přijal pouze Linnéovo jméno 
a nepodal vlastní popis; tím není ani joho u žit í nomenklatoricky nesporné. Bazionym podrodo
vého epith i:ita Limnia uvádím proto v tomto případě obsažněji, protožo ani další užití Limnia 
u ToRHEYe v r. 1836 (n. v.) a dalších autorů by nemuselo být platné, pokud jA jméno uvedeno 
ve dvouslovné formě „Limnia propria", jak je toto jméno citováno některými autory. 

Závěrem ještě uvádím určovací klíč pro dva druhy rodu Claytonia zplaňu
jící u nás a patřící do podrodu Lirnnia. 

la. Lodyžní listy široce srostlé, vytvál'ející pod květenstvím okrouhlou číšku; květy 5 - 8 mm 
v průměru; korunní plátky 2 - 3 mm dl., bílé, celistvé nebo jon slabě na vrcholku vykrojené ; 
tobolka tóměř o kro uhlá, kratš í než kališní lístky. - Rostliny jeunoleté. 
Claytonia perfoliata DoNN ex WILLD. - Batolka prorostlá. 

lb . Lodyžní li sty navzájom nesrostlé; kvóty 15 - 20 mm v průměru; .korunní plátky 8 - 10 mm 
dl. , růžové nebo bílé, s tmavšími žilkami, na vrcholku h luboce vykrojené; tobolka vej čitá , 
± zdéli kališních lí stků. - Rostliny jednoleté nebo vytrvalé. 
Claytonia al,clinoides SI.MS - Batolka ptačincovitá. 

TAXA NOVA COMBINATIONESQUE NOVAE IN GENERE CLAYTONIA 

Claytonia L. subgen. Limn·ia (To rm. et A. GRAY) HOLUB sectio Cyclophylla Hourn, Sf'ct.io 
nova: Plantae annuae; folia ca.ulina lata, in discum connata. - T,vpus: Claytonia perfoliatn 
DoNN ex WILLD. l 7U8. 

Claytonia L. subgen. Limnia (TORR. e t A. GnAY) HoLuBsectioLim niella HoLUB, sectio nova: 
Plantae annuae; folia caulina saepius angusta, separat.a, tantum in parte una ac..l ba.sin lJrevit.er 
connata. - Typus: Claytonia spathulata DouoL. ex HooK. 1 8~~2. 

Claytonia L. subgon. Limnia (TORR. ot A. GuA Y) HoLUB, status novus. - Ba s.: Claylonia L. sect. 
Limnia ToRrtll:Y e t A. GRAY Fl. North-Am er. l : 198, New York 1838; FENZL in LEDEB. Fl. 
Hoss. 2 : 148, St.ntLgarti n.e 1844; A. GHAY. l'roceecl. Amor. Acad. Arts, Boston, 22/2 : 28, 
1887;.LimniaHAWORTlf Syn. Plant. Succul„ 11, Londini 1812 (an nomon validum?), H.YDBERG, . 
Bull. Tnnoy Bot. Club, Lancaster, 33 : 138, H)OG; N orth Ame r. F l. 21/4: 302, New York 
1932; ]}fontia L. sect. Limm·a ROBINSON in A. GRAY Synopt. Fl. North Amer. l : 272, 1897 . 

Claytonier. adsurgens (SUKSD .) HoLu n, comb. nova. - Bas.: Claytonia palviflora HooR . var. 
adsurgens SUKSDORF, Deuh=;ch. Bot. Monatschr., Sonderhausen, 16 : 221, 18\)8. - - Syn.: 
Limnia adsurgens (SUKSD.) l.::. Ynn„ North Amer. Fl. 21/4: 308, 1932. 

Claytonia glauca (TORR. et A. G1tAY) HOLUB, comb. nova. - Bas.: Claytonia parv~flora HouK. 
var. glauca NuTT. ox ToRREY ot; A. GRAY FI. North Amer. 1 : 200. 1838. - Syn.: Limnia. 
glauca (Tmm. ct A. GRAY) RYDB„ North Amer. Fl. 21/4: 311, 1932. 

Claytonia humijusa (HowELL) HOLUB, comb. nova. Bas.: Montia kurnifusa How.1u.1, :F'l. 
Northwest Amer. l : 96, 1897. 

Claytonia platyphylla (RYDB.) HOLUB, comb. nova. Bas.: Lirnnia platyphylla RYDBERG, 
North Amer. FI. 21/4 : 307, New York 1932. 

Claytonia rosulata (EAsTw. ) HOLUB, comb. nova. - Bas.: Montia rosulata EASTWOOD, Proceod. 
Ualif. Acad. Sci., Ser. 3, San Francisco, 1 : 79, 1897. 

Claytonia suhdo1fii HOLUB, nomen novum. - Nornen substit.utum: Claytonia parv~flora HoOJ<. 
var. rupestris SuKSDORF, D eutsch. Bot. Monatschr., Sonderhausen, l6 : 221, 1898 [basionym]; 
Limriia rupestris (SUKSD.) RYDR., North Amer. Fl. 21/4 : 311, 1932; non Claytonia rupcstris 
(BARN. in C. GAY) O. KUNTZE 1891 [quod est Calandrinia rupestris BARN. in C. GAY]. 

Olaytonia tolucana HOLUB, nomen novum. - Nomen substitutum: Limnia rnexicana H.YDBERG, 
North Amer. Fl. 21./4: 309, New York 1932; non Claytonia mexicana (HEMSL.) O. KuNTZE 
1891 [quod est Talinum mexicanum HEMSL.]. 

C'laytonia viridis (DAVIDSON} HOLUB, comb. nova. - Bas.: Montia spathulata (HooK.) HoWELL 
var. viridis DAvmsoN, Bull. South. Calif. Acad., Los Angeles, 5: 61. 1907. - Syn.: Limnia 
viridis (DAvrnsoN ) HYDB., Nortp Amer. Fl. 21/4 : 313, 1932. 
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SUMMARY 

Glaytonia alsinoides SIMS was fou nd at Průhonice noar Praha a.s a new alion in the Czecho
slovak flora. It had been collected there b y Dr. M. DEYL in 195 1 and is now well establishod . Th 
spocies belongs to the O. sibirica agg. wh ich , in its narrow circumscript.ion, inclurlos five spocios 
(O. ,qibirica, O. asarifolici, O. alsinoides, C. bra.cteosa and C. wa„<Jhi11rrto11ia11a). ln a broaclor cil' 
cumscription it inclu<les, in addi Lion to t;ho n.bovo spoc io;-;, a lso C. bulb·ifera, C. hcterophylla and 
O. cordifolia. American a u thors oxcept Rl·vnr;na havo idcntificd theso Laxa with O. sil>iriw L ., 
accepting :-:ome of thcrn as varicti l's . The th roc taxn of thn broarl l.v circumscribed C. si/,i1·icci agg . 
(s. I.) , m<'11Liuned abov<', col'tai nly reprosent sqinrRtf' :-:pHuies; furLhor s t·udy is rcqui l'od to dccide 
on the taxonomie rank of Hw other fivn t.nxn.. Ch1sRifica Lion at subspec ific levol will on ly be 
pos:o;ible when thc rolationships among th u taxa desc l'ibcd on rnorphological groun d.· a nd the 
various ploicly levels are known; a coincidenco woulcl warrant th use of spec ifi c rank. Pending 
further Rh1dies, an aggrcgatc of severnJ "srnall " t:i pccies (sonsu H .YDBERO ) sooms to be the 
most, su it,ablo sol ution. Of the taxa he longing t o tho O. sibirica agg. R. I. , C. alsinoides possoRsos 
the rnoi:-;t oxtonsive nativo cli stribut.i o11 area; it ox tonds from l'n.shwn Alon tian JRlanrls 1111d Alaska 
(o . g. Unalaska, Sitka) a long t he Pacific coast to so ut.h Prn California, and in tho l{,ocky Mts. 
Crom sou thern pmt of British Co lu mbia to Utah. Jn thi .., a re11 it occu1\' togethcr \\'ith other 
tipecics of this aggroga.to. The maj ority of data on tho t:iccondary occmTcnco of O. sibirica, agg. 
Reem to rofor to O. alsinoi:des. RPcondary occurronce oť C. alsinoides has boen roportcd from 
east.orn Massachusetts, Bulgaria, t lm N c thP rlancl s, Troland, N orway n.nd c'spPciall y from Oreat 
Brita.in, when~ tho spcc ics is well us tab lished and naturalized. 

Amorican (rEx·0 ntly a lso English) a uthors have inclurled the taxonomie group containing O. 
alsinoirles into Mo11tia. RvnBERG (1932 ) divided the whole group of 111.on fioidae into sevon gcnora; 
his class ification prnvcd to be just.ified and has a lso been supporte<l by palynological and karyo 
logical studies. Only the group Limnfo, including most ly 11nnual repruscntatives of Claytonia, 
appears to be bcst classifi ed as belonging to Glaytonia. JJlontia is a small genuR which has ve ry 
different pollen grainR, d ifforent hasic chromosome nnmbor, stem with several pairs of leo.vos 
and a diffcrent st.ructuro of flowers. The taxonomie int egrity of Claytonict aR c ircumscribed here 
is scen in th' ~ uniform morphology of the stem with 01ily two opposit.o cauli ne loavos, uniform 
tricolpate pollen grainR of a spocial "Glautonia" -type, prcsonce of n. spPcial type of anouploidy in 
two of the tliroe groups (Belirt, Glaytonia) and tho iden t ity of tho pros umed prima ry evo lu tionar.v 
centres of t.h c thrce Rubgenoric groups (Pacifi c coast. of Nor th Arnerica and the adjaco11t, !{or.k~ · 
Mts. ). . 

Clciytonia d ividm: into thrco m a in groups: Belia, Clayto11ia a.nd Limnia. Relia app0aro Lo lw 
thc most primitive stock in the genus , not on ly b ecause of t.h o foct thnL the two othe r gro up i:-; 
may be derive<l from it , but also beca.use of iLs c lose re lationship-; to L ewisia PurtsR s. I. , a probabh· 
ancestor of Glayto11 ·ia. The W' u ns is usu ally subclivided inLo four soctions, of which sect. Rhizo
matosae is unnatural from t lw phylogenet.ic vie,\·point and has Lo bo rcforred part ly to Limnia. 
Tho inclusion of O. sibirica into the section Gaudicosae (correspond ing to our Belia); proposed 
recontly b y f:lwANSON and. t.aken over by some otlwr a u t hors, can h ardly be acceptod because 
this ~1pocics would h o separated from other closely related taxa. 

T he r volutionary p roocss in Claytonia seems to have proccecled as follows : The most primitive 
gro up B elia (hflmicryptophytic plants with a ťhick fus iform root and many basal pors ist onL 
leaves) originated in the Rocky Mts„ possibly in connecLion with L ewi8ia PunsH s . l. A secondary 
evolutionary centre seems to have b eon located in r egion8 ad jacen t to the Bering St.rait, from 
where t. he grou p extondod to East Siberia. From t his basic stock there originated two phyletie 
lines with a separate ev olution. T he first line led (via taxa similar to C. umbella.ta ) to format iou 
of a geophytic group representing, iu the present classification, the subgenus Glaytonia. The 
second line led to a rhizomatic a nd a therophytic group which con stitute the subgenus Limnia. 
The phy letic line leading to the geoph ytic group must have becomo separated from the primitive 
stock vory early, cer tain ly heforn the format ion of rhizomes and stolons, recluction of tho number 
of ovulcs from six to three nn \l formation of the secon<l "Glaytonia" p ollen subtype . The second 
phyletic line, linking to taxa similar to C. arctiw and O. sarmentosa, begins with a rhizomatir. 
type and produced the gronp of annual specios. The archetypal taxon of this line is cortainl~ · 
O. r·orclifol1·a to which th e C. sibirica agg. is closely related. From t hi H sp ocies group two subgroupH 
of mrnua.ls hnvť ovolved , on e including taxa around O. perfoliata, t h e oth e r one including taxn. 
around C. spathula,fa. Both theso groups of L1:mnúi are h ero described a8 new sections, sect. 
Oyclophylla and sect. L-imniella . The karyotype has undergone a change from the n early sym
metric one with long chrom osomes and only one sa telli to U8 i.n O. sarmento11a (subgen. Belia) 
to a rather a symmetric one. with sh ort chromosomcs and four satellites in O. perfoliata (subgen. 
Limnia-sect . Gyclophylla). Evolution in the second phyletic line (subgen. Olaytonia) resulted in 
a very asyrnmetric karyotype, consisting, how<wer, of m ed ium -sized chromosomes. The probabh· 
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course of evolutíon exemplífied by modern taxa is $\hown in Fig. 1. in the Czech text. There is also 
an infrageneric classification, with an enumeration of taxa belonging to each subgonus or section. 
For convenience, all the taxa are referred to as species but this is not to imply any definite 
taxonomie rank. Two new sections are described and ono combination for a subgenus and eight 
new combinations for species are proposed. 

Note: When this article had been set type, an important publication on similar problems 
was published by J. McNErL (see Canad. Journ. Bot. 53/1975 : 789 - 809). Unfortuno.tely, it 
was not possible to employ his resLllts and to discuss s:Jm::i diffarent opinions. 
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