
jako semena) Českého krasu (stanoviště
Boubová). Vypovídají o tom, že vývojový
profil i takového na počet druhů omeze-
ného souboru je po měrně heterogenní.
S vý jimkou hluchavky objímavé (Lamium
am plexicaule) je u všech druhů charakte-
ristický požadavek jarovizace a s vý jimkou
marulky pamětníku (Calamintha acinos)
i dormance se men. Překvapivě se pak vy -
skytuje na témže stanovišti skupina s výraz-
ným požadavkem dlouhodenní indukce
kve tení (marulka pamětník, to lice nejmen-
ší – Medicago minima, ka mejka rolní – Lit-
ho spermum arvense, obr. 4) a zbývající
skupina se slabě vyjádřenou či nezjištěnou
fotoperiodickou indukcí. Ani kvantita tivně
výrazná přítomnost všech tří mechanismů
kontroly kvetení nemusí prodlužovat dobu
jeho zahájení (kamejka rolní). Spíše roz-
manitost než univerzalita.

Není pochyb, že jedním z faktorů fyto-
geografické distribuce rostlin jsou jejich
vývojové adaptace spojené s kvetením.
Fytogeografické závěry jsou ovšem mimo
rámec tohoto článku. Jeho moralita může
spočívat ve zjištění, jak vzdáleny mohou
být přirozené „polní“ podmínky labora-
tornímu testování a jak experimentování,
které má být přiblížením, se může stát
zdrojem artefaktů. Dále pak uvědomění,
u jak malé části planě rostoucích bylin
byla učiněna alespoň základní identifi-
kace teplotních a fotoperiodických poža-
davků vývoje. V této souvislosti se musíme
omluvit rostlinám neutrálním, u nichž je
kvetení řízeno výlučně vnitřními mecha-
nismy, bez závislosti na signálech ekolo-
gických. Jako příklad uveďme z plodin
některé boby či z planě rostoucích druhů
ptačinec prostřední (Stellaria me dia). Jsou

v menšině a snad zaslouží zvláštní pojed-
nání. Jak tedy dál? Nabízí se již započaté
zkoumání ekologicky významné fenoty-
pické variability jednotlivých populací
a ekotypů. Odpověď na otázku, jak se na
širokém areálu rozšíření druhu podílí vý -
vojová plasticita a jakou má podobu.

Co ví molekulární biologie 
o vývojových ekotypech
Cestu otevřel, jako již tolikrát, huseníček
rolní. Nabídl existenci pestré řady vývojo-
vých ekotypů výrazně rozdílných v délce
vegetační doby. Připomeňme v této sou-
vislosti, že jedny z prvních prací s cílem
vysvětlit rozdíly ve vývojovém chování
ekotypů huseníčku vyšly z dílny I. Cetla
z Masarykovy univerzity v Brně již v 50.
letech 20. stol. Byly vedeny v rámci gene-
tických studií populací huseníčku a vstup-
ní kroky současných molekulárních řešení
mají s nimi společné rysy. Před více než 10
lety se objevily první práce se stejným zá -
měrem, ale s řešením na základě genomi-
ky (např. S. Sanda a kol. 1997). Jejich po čet
roste, všechny však operují se stejnou me -
todickou strategií a získávají srovnatelné
výsledky. Základním zjištěním, získaným
křížením pozdních a raných ge notypů hu -
seníčku, je skutečnost, že nositelem poz -
dnosti je dominantní gen FRI GIDA (FRI)
lokalizovaný na čtvrtém chro mozo mu. Poz -
dní chování je možno kompen zo vat jaro-
vizací, po níž se vývoj urychlí. V dal ším
postupu již přijdou ke slovu mo le ku lární
techniky. Vy světlení rozdílů vý vojo vé ho
chování pak spočívá v přítomnosti růz-
ných alel FRI a v epistatické interakci
(interakci mezi geny, kdy účinek jednoho
je modifikován jiným/i) FRI s dalším ge -

nem ovlivňujícím délku vegetace FLC (Flo-
wering Locus C). Zcela re centně se pak
uvádí jiná variace na stejné téma. Gen FLC
kóduje bílkovinu MADS boxu, která účin-
kuje v závislosti na svém obsahu jako re -
presor kvetení. Mutanty a ekotypy se zvý-
šenou expresí genu FLC jsou pozdní typy
se zvýšeným nárokem na jarovizaci (C. L.
Andersson a kol. 2008). Ta kové parametry
pak jsou hnací silou epi statické selekce
(přednostní selekce funkčně příbuzných
genů) s ko nečným vý sled kem po stupné
proměnlivosti ranosti či pozdnosti s ohle-
dem na změny teplot s nadmořskou výš-
kou nebo zeměpisnou šířkou. 

Takové výsledky poskytují obecný rá -
mec pro hledání ekotypových rozdílů
spojených zejména s mírou jarovizačního
po žadavku. Je samozřejmé, že postupně
budou přibývat další řešení, kde ve hře
budou např. rozdíly ve fotoperiodických
požadavcích, že vývojová charakteristika
každého druhu představuje samostatnou
ná ročnou úlohu. Cesta je již vytyčena.

Pozn. autora: V článku jsem záměrně vy -
užíval starší literaturu. Chtěl jsem na ni upo-
zornit, neboť podrobně popisovala ekolo-
gické zvláštnosti regulace vývoje a snažila
se klasifikovat vývojové parametry rozsáh-
lých souborů. Takové údaje jsou neprávem
opomíjeny a často i náročně znovu obje-
vovány. Ekofyziologické principy studia se
příliš nezměnily, oblasti využití výsledků
se rozšířily. 

Pozn. redakce: Přestože běžně uvádíme
bo tanické názvosloví podle Klíče ke Kvě-
teně ČR (Kubát a kol. 2002), v tomto člán-
ku ponecháváme ná zvy rostlin tak, jak se
používaly ve zmiňovaných pracech.
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Mezi břichatkovité houby (Gasteromyce-
tes), zvané také břichatky, patří druhy,
u nichž se výtrusy (spory) vyvíjejí uvnitř
plodnice. Teprve po uzrání plodnice se vý -
trusy dostávají do okolí buď otvory, nebo
rozpadem obalů. Obal (okrovka, peridie)
břichatek je rozdělen na dvě, vzácněji i více
vrstev. Uvnitř vnitřního obalu je vlastní
plodná část – gleba (teřich), v níž vznikají
výtrusy. Plodnice mají v dospělosti kulo-
vitý nebo palicovitý tvar (nejznámější jsou
pýchavky), vnější obal může být rozpukán
v cípy (hvězdovky) nebo plodná gleba po -
krývá jamkovitý kuželovitý klobouk po -
krývající pórovitý neplodný nosič vyrůs -
tající z vajíčka (hadovky).

Zobrazená mřížovka červená (Clathrus
ruber) byla nalezena 17. června 2007 v le -
soparku Suha Punta na chorvatském os tro -
vě Rab. Dva zjištěné exempláře vy rostly po
prasknutí bělavého vajíčka, z poloviny
ukrytého v substrátu. Korálově červený
mřížkovitý útvar má tvar košíku s velký-
mi oky. Na vnitřní straně je vidět olivově
tmavá gleba, která nepříjemně páchne,

místní obyvatelé proto tuto houbu nazý-
vají smrdljivy koral. Výtrusy roznáší hmyz.
Plodnice vyrostly v polostínu asi 4 cm od
betonového chodníku v mělké štěrkovité
půdě s rostlinnými zbytky a na vápenco-
vém podloží. Jejich výška byla 5 cm a prů-
měr na horním okraji 6 cm. Mřížovka čer-
vená se velmi vzácně může vy skytnout i na
území České republiky.

Častější je u nás příbuzný druh květ natec
Archerův (Clathrus archeri) pocházející
z australské a tasmánské oblasti, který byl
do Evropy zavlečen za čátkem 20. stol. asi
se zásilkou bavlny a který se v České re -
pub lice začal poměrně rychle šířit od zá -
padu k východu. V současné době již ros-
te na mnoha místech po celé zemi. Pátým
ro kem jej sbíráme od července do října
např. v chatové osadě Suchý Žleb v Hlu-
bočkách u Olomouce. Květnatec zde ros-
te v zahrádkářské kolonii v zastíněném
porostu mechu s tlejícími organickými
zbytky. Zářivě červená ramena (v počtu
4–7, o délce 7–11 cm) vyrůstající z vajíčka
jsou zpočátku srostlá, po zději se rozklá-

dají do stran (houba tak vypadá jako hvěz-
dice). Na povrchu jsou pokryta slizovitou
olivově černou a páchnoucí glebou. Vý -
trusy roznášejí hlavně mouchy, které láká
mršinný pach. Podrobnější informace o této
břichatkovité houbě najdete v několika
starších článcích (Živa 1971, 2: 58; 1975,
6: 215–216 a 1984, 6: 216–217, včetně
obrázků).

Vítězslav Bičík

Dvě pozoruhodné břichatky
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1 Mřížovka červená (Clathrus ruber)
z chorvatského ostrova Rab. Uvnitř tmavé
výtrusorodé pletivo – gleba. Foto M. Král


