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K poznání karyologických poměrů druhu Thlaspi hungaricum 

Zur Kenntnis der karyologischen Verhaltnisse von Thlaspi hungaricum 

Marie Dvoi'áková 

Dvo.ŘÁKOV ' M. (1,98:3) : K p ozn án í Jrnryo l ogick~T h p<'1rn"-rú T li la§1n: lwngarfrmn . 
[K aryolog ical corn ťiti ons of T hlaspi hungaricmn .] - Prc~ l ~a, ]'rnhQ, 55 : 83-85. 

The karyolog iC'al a naly:-;is of t hc lH'\\·ly df':-;(' r ilwd ;.;pl'C' i ť:-; 1'hlaspi huilgaricum is g ivcn . 
The spec ics proved to be d iploid w ith a «l1romo,.;(.)mc 11 um h~'r of :!u _ 14. 

K atedm biologie rostlin přírodovťclecké fuku lty l "niccr::.ity .J: E . l'w·/,·yně, K otláfskrí 2, 
Gil 37 B rnp , Česl.:osloi,c nslro . 

V pfíbuzenské skupině Thla spi p racco.-c; (kierc\, zahrnuj e druhy Thla sp i 
p raecox WULFEN, T. jnnka c A. K ERN., T. gocsingense HAL.i\csY, T. epfrolu11i 
I-IALÁCSY a T . ochroleurmn Borss . et H ELDR.) byl ,. ncclá, ·né době na zákl adě 
t axonomicko-chrologické ana.J ýzy rostlinného materiálu clmnid ozn ačovan ého 
jménem 'Phlaspi jankae A. K ERN. Yylišen no,·ý druh Thlaspi hungaricum 
Dvoř{ÁKOVÁ (cf. DvoŘÁKOV.( 1978); tento druh je s nejv ětší pravděpodobností 
endemitem maďarské flóry s t ěžištem rozšíření v Maďarském stfodohoř'í. 

Pi-i řešení otázky taxonomického vymezení Thlaspi hungaricum a jeho 
vztahů k blízce pHbuzným druhům (zejména T. janlcae A. KERN.) byly 
kromě morfologických rozdílů a ekologických rnomcntú lwažovány obdobné 
taxogenetické situace v jiných blízkých druhových skupinách rodu Thlasp i , 
pi'edevším ve skupině T. alpin um. Pod zorným úhlem morfologických znaků 
T. hungaricum a zejména statistického vyšetření velikosti pylových zrn T. 
hungaricum a srovnání těchto hodnot s hodnotami zjištěnými u tetraploid
ního T. jankae byl vysloven pfodpoklad, že T. hungaricum je diploid se so
matickým počtem chromozómů 2n = 14. Oprávněnost tohoto předpokladu 
potvrdila nyní karyologická analýza rostlinného materiálu T. hungaricum 
pocházejícího z okolí města Eger v jižním předůří Bukk v severním Ma
ďarsku. 

Počet chromozómů byl studován v krátkodobých roztlakových preparátech pořizovaných 
z kořenových špiček klíčíc ích 8em en. Kořenové špičky byly ošetřovány po dobu 3 hod. v nasy
ceném roztoku p-dichlorbenzenu, pak 24 hod. fixovány v alkoholoctové směs i 3 : l, macerovány 
1 min. ve směsi kyseliny solné a alkoholu (l : l) a po vypírání v odou barveny lactopropionor
ceinem. Karyologickou analýzu provedla V. Javůrková (Prúhonice) a opakovaně , včetně gra
fického znázornění somatick é m etafáze a fotodokumentace B . Dadáková (Brno); za tuto pomoc 
oběma upřímně děkuji. 

Rod Thlaspi je z hlediska chromozomálních poměrů velmi uniformní. 
Zatím je známé jediné základní chromozómové číslo x = 7 a tato skuteč
nost je jedním z důvodů, proč autorka preferuje tradiční pojetí rodu Thlaspi L. 
Konfrontace s Meyerovým návrhem (cf. MEYER 1973, 1979) na členění rodu 
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Thlaspi v řadu (celkem 12) malých až drobných rodů není nál)lětem tohoto 
příspěvku a bude pojednána na jiném místě. Překv,apuje, že Askell a Doris 
Loveovi pí-ijali nověji tuto Meyerovu koncepci (cf. A. et D. LovE 1975 : 299 
až 300) , přestože požadavek odlišného základního chromozómového čísla 
má při biosystematickém členění heterogenních rodů stále prvořadý vý-
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Obr. I. - Somatické chromozómy Thlaspi hungaricum. - Abb. 1. - Somatische Metaphasechro
mosomen von Thlaspi hungaricum. 

znam. Na základě údajů o chromozomálních poměrech v rodě Thlaspi, které 
podchycují atlasy chromozómových čísel, lze konstatovat , že nejčastěji jsou 
v tomto rodě zastoupené diploidní taxony; z přirozených polyploidů stojí na 
nejvyšší úrovni Thlaspi goesingense HALÁCSY s 2n = 56(8x) a cytotyp T. 
perfoliatum L. s 2n = 70(10x). 

Z hlediska předpokládané taxogeneze (a tedy i z hlediska taxonomické 
klasifikace) je obdobou druhové dvojice T. hungaricum - T. jankae jiná 
dvojice druhů, totiž v rumunských Karpatech endemické T . dacium HEUFF. 
a T. bannaticum UECHTR. S velkou pravděpodobností lze toto srovnávání 
aplikovat také na dvojici Thlaspi kovatsii HEUFF. - T. pawlowskii DvoŘÁ
KOVÁ, v níž vůči diploidnímu T. kovatsii lze pro T. pawlowskii na základě prů
kazných rozdílů ve velikosti pylových zrn (cf. DvoŘÁKOVÁ 1973) předpoklá
dat tetraploidní úroveň. 

ZUSAMMENF A SUNG 

lm Rahmen der Thlaspi praecox-Gruppe wurde unlang..,t von der Autorin dieser Arbeit 
dem T. jankae A. KERN. am nachsten stehende neue Art, Thlaspi hungaricum DvoŘÁKOVÁ, be
schrieben (cf. DVOŘÁKOVÁ 1978). Auf Grund der statistischen Untersuchung ihrer Pollengrosse 
wurde damals die Voraussetzung geaussert, dass T. hungaricum - gegenuber dem tetraploiden 
T. jankae A. KERN. (mit 2n = 28) - e ine diploide Art mit somatischer Chromosomenzahl 
2n = 14 darstellt. Der vorausgesetzte diploide Stand von T. hungaricum war als e ines der Kri
t erien fiir seine spezifische Bewertung erwogen. 

Die vollbrachte karyologische Analyse der aus der Umgebung von Ege r im Bi.ikk-Vorgebirge 
(Nordungarn) stammenden Pflanze von T. hungaricum hatte nunmehr die erwiihnte Voraus
setzung bestatigt. Mit Ri.icksicht auf die taxonomische Homogenita t von T. hungaricum in 
seinem ganzen Areal kann auch karyologische Homogenitat dieser Art vorausgesetzt werden. 

84 



LITERATURA 

DvoŘÁKOVÁ M. (1973): Thlaspi pawlowskii sp. n ova , eino llNte Ar t a us tlon Os tkarpat cn. --
Preslia, Praha, 45 : 315 - 319. 

- (1978): Taxonomische Ůbersicht der Arten vom Thlaspi jankac-Aggrcgat. - Prc::;l ia , Pra ha, 
50: 13 - 21. 

L ovE Á. et L ovE D. (1975) : Cytotaxonomical atlas of t he Arctic flora. - Vaduz. 
MEYER F. K. (1973): Conspectus der „Thlaspi"-Arten E uropas, Afr ikas und Vorclcras iC' rn>. 

F eddos R eport., B erlin, 84 : 449 - 470. 
(1979): Kritisc he R ovision der „Thlasp i"-Arten Europas , Afrikas und Vordcra,; iens . I. Ge
schic hte, Morpholog ie und Chorologie . - Feddes H.oport., Uorlin, 90 : 129 - 154. 

Doi'.!lo 6. li stopadu l!)SO 

M. Janík & A. Štollmann [eds.J: 

Rozsutec - štátna prírodná rezervácia 

Vydavatefstvo Osveta , Martin 1981, 1045 str., 232 obr. , 13 graf. příloh , cena 120, - Kčs . 

Skutečně pozoruhodná monografie, která upoutává svým rozsahem i počtem zastoupených 
přírodovědných oborů (mezi 42 pracemi je téměř třetina z okruhu botanických věd). Úctyhodný 
je i obsah faktů, jež jednotlivé čl ánky shrnují. Publikace je výsledkem kolektivních výzkumů, 
provedených v letech 1972 až 1974. Větší část studií se uskutečnila v nadplánu, mimo úkoly 
stanovené státním badatelským programem a resortním výzkumem. J e to tedy pěkný , ,dárek 
navíc" od čs. rřírodověd ců státní ochraně přírody a celé společnost i , která dnes již uznává hod 
noty málo dotčených přírodních zdrojů, včetně genofondu ol:saženého v plané flóře a divoké 
zvířeně. Organizátorům výzkumu a editorům publikace proto patří zasloužené uznání. 

Zveřejněné složky monografie mají různá h euristická východiska a rozdílnou h odnotu pro 
návazné budoucí výzkumy a vědecké řízení rezervace. Většina článků se drží strohé enumerace 
empirických dat a vyhýbá se jakékoli spekulaci a teoretizování. Stroze empirické ladění s ice 
uspokojuje požadavek inventarizace přírodnin, avšak opominutím funkčních j evů a organizač
ních modelů vzniklo nežádoucí vakuum pro rozhodovací procesy v praktické ochraně pl-írody. 
V příspěvcích jednotlivých autorů často chybí byť jen minimální náznaky t eoretického zhodno 
cení pozorovaných jevů, srovnání v přiměřeném zeměpisném a ekologickém kontextu, n á vaz
nost na sousední přírodovědné obory, konfrontace s ekonomickými aspekty, d idakticky n ázorná 
explikace a racionální prognóza dalšího vývoje. 
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