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Ostrovy a vznik nových druhů 



1831- 1836 výzkumná 

cesta kolem světa na 

lodi HMS Beagle 

Charles Robert Darwin  

(1809-1882) 





„Megaherbs“ – New Zealand 
Sir James Clark Ross, 1839 – 1843 Antarctic expedition and botanist Sir Joseph Hooker 

Bulbinella rossii (Ross Lily).  

Anisotome latifolia (Campbell Island Carrot)  

Pleurophyllum speciosum (Campbell Island Daisy) 

Pleurophyllum hookeri and Pleurophyllum criniferum 

 



Ostrov Sokotra 
240 kilometres  east of the Horn of Africa and 380 kilometres south of the Arabian Peninsula. 

Dracaena cinnabari 

Adenium obesum socotranum 

825 druhů rostlin, 

307 endemitických 

 
Dorstenia gigas, 

Dendrosicyos 

socotranus, Punica 

protopunica, Aloe perryi, 

Boswellia socotrana. 

 



Zdrojem ostrovní bioty je disperze 



Doba vzniku ostrova a počet osídlených druhů 





Makaronézie 



Azorské ostrovy 



Azorské ostrovy 

9 ostrovů , 650 km 



Azorské ostrovy 

811 druhů rostlin, z nichž 24% (197) je původních,  

70 druhů endemických, z nichž u 38 rodů je jen jeden endemický 

druh, 

7 rodů má  dva endemické druhy a 3 rody mají 3 endemické druhy 

 

Biogeograficky Azorské ostrovy  společně s Capo Verde, 

Kanárskými ostrovy, Salvage Island a Madeirou  

tvoří Makaronésii 
 

Kanárské ostrovy: nejrozsáhlejší endemický rod Aeonium 

(Crassulace) 32 druhů 

 

Madeira: Sinapidendron (Brassicaceae) 6 druhů 

 

Capo Verde: Diplotaxis (Brassicacea) 9 druhů 



Laurosilva 

Laurus azorica 

in the Azores 

Islands,  

Laurus nobilis 

on the mainland,  

and  

Laurus 

novocanariensis 

in the Canary 

Islands  

http://en.wikipedia.org/wiki/Laurus_azorica
http://en.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
http://en.wikipedia.org/wiki/Laurus_novocanariensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Laurus_novocanariensis


Endemismus v počtu druhů  

Azorské ostrovy Kanárské  ostrovy (černá) 

Kanárské ostrovy bez radiačních druhů (bílá) 

Madeira (šedá) 



Endemismus v počtu druhů  

Capo Verde                                       Hawaii                             Galapágy 

Marquézy                       Společenské ostrovy                 Ogasawara (Bonin) 







Identifikovány ribotypy (ITS varianty) 

specifické pro dané ostrovy.  

Poměr uznaných druhů / ITS variant 

je  0,33. 



Větší počet 

rozeznaných 

druhů než 

ITS variant 

U ostatních je 

však poměr 

opačný !! 









Rod Sycios vznikl v Severní 

Americe (Mexiku) pravděpodobně 

během Miocénu (23-15 milionů let) 

 

Kolonizace Hawaje před 4-2 mil, 

poté radiace 

 

Galapážský druh S. villosus, patří 

do skupiny jihoamerických druhů, 

které se oddělily před 5- 4 mil 

 

Australské a NZ druhy se vyvinuly 

před 2- 0,7 mil let 





Proč často jednoleté byliny se na ostrovech 

vyvinou ve víceleté dřeviny ? 

 

Termín „insular  woodiness“ Carlquist 1971 

často se vyskytující u horských druhů 

 

Boraginaceae 

Campanulaceae 

Asteraceae 

Lobelliaceae 

Euphorbiaceae 





Madagaskar 



12,000 plant species  with 70-80% of which are endemic 

10 families and 260 genera of plants are endemic to 

Madagascar.  

Only Australia (with 13) has more endemic species of plants.  

165 of Madagascar's 170 palms are not found anywhere else. 

For comparison, mainland Africa has less than 60 species of 

palm  

Of the 8 species of baobab found in the world, six are endemic 

to Madagascar  

An entire family of plants, the Didiereaceae is unique to 

Madagascar. Didiereaceae plants are found in the arid 

southwest and closely resemble some forms of cacti. Unlike 

catci though, they produce small deciduous leaves which are 

protected by meanacing thorns and spines that grow directly 

out of the plant's many branches.  

95% of the species found in the Spiny desert exist only in this 

habitat unique to Madagascar.  

Madagascar has nearly 1000 known species of orchids, of 

which 85% are endemic.   

Madagaskar 

Euphorbia milii 

 

Ravenala 

madagascariensis 

Angraecum sesquipedale 

Adansonia suarezensis  



plant diversity consists of 3,261 species of indigenous flora (74% strictly 

endemic), which is nearly as many as on the whole of continental Europe 

(3,500 species).The territory also hosts 106 species of endemic reptiles, 

6 species of endemic bats and 4,500 species of invertebrates (90% 

endemic). The birdlife of New Caledonia includes 23 species of endemic 

birds. Since 2008, the lagoons of New Caledonia and their reef diversity 

and associated ecosystems are designated in the UNESCO List of World 

Natural Heritage sites.  

Nová Kaledonie 



 

Amborella trichopoda 
 

  

jediný druh rodu Amborella čeledi Amborellaceae 

i samostatného řádu Amborellales.  

Stojí podle nejnovějších výzkumů na samém 

základu vývojového stromu krytosemenných 

rostlin. Jediný žijící zástupce této čeledi je tedy 

považován za nejpůvodnější krytosemennou 

rostlinu. 

 
je dvoudomý stálezelený keř rostoucí na Nové Kaledonii. Listy 

jsou jednoduché, kožovité, střídavé, bez palistů. Květy jsou 

drobné, jednopohlavné, v úžlabních květenstvích. Nápadné 

zbytky druhého pohlaví svědčí o tom, že původně byly květy 

oboupohlavné. Bělavé okvětí sestává z neustáleného počtu 5-8 

plátků. Tyčinky mají plochou nitku s prašníkem na vrcholu. 

Gyneceum v samičích květech apokarpní, v kruhu, z 5-8 

volných plodolistů, s kratší bliznovou částí na vrcholu. V 

každém plodolistu je jedno vajíčko. Plody připomínají peckovici. 

  

Archaické znaky, svědčící o starobylém původu, se týkají 

především stavby dřeva, které neobsahuje pravé cévy, dále pak 

stavby generativních orgánů. Volné pestíčky mají okraje k sobě 

přitisklé, dosud však nesrostlé. 
http://www.amborella.org 

 

http://www.amborella.org/


Havajské ostrovy 





Argyroxiphium, Dubautia a Wilkesia (Asteraceae) 



Velká morfologická, ekologická  

         ale nízká genetická variabilita  

srovnatelná se vzdálenostmi 

mezi populacemi jednoho druhu 

na kontinentě 



Otázka původu 







Nejbližší příbuzné druhy 

 

Malé byliny postrádající variabilitu havajských 

Carlquistia                              Anisocarpus                               Myhosia 



Jak se vyvinuly rozrůzněné havajské druhy 



Evidence alotetraploidního hybridního původu 

C. murii a C. scabrida 

se ve fylogenetických studiích vyskytují 

mezi nejbližšími příbuznými havajských 

druhů 



Evidence alotetraploidního hybridního původu 



Havajské druhy se vyvíjejí rychleji než 

severoamerické 











Datace  oddělení středomořské  a kanárské fylogenetických větví je 930,000 let 

ve středním Pleistocénu, následovaná radiací 

Středomořská linie pravděpodobně prošla obdobím  genetického bottlenecku, v době 

zalednění a zpětné kolonizace. 





Ostrovy a invaze nových druhů rostlin 



Argyranthemum coronopifolium 

 

Endemitický druh na Tenerife 

Nacházející se na pouze 7 

lokalitách 

 

 

Hybridizace s rozšířenějším, 

invazivním 

druhem A. frutescens  

 

Od roku 1965 kdy byla postavena 

silnice procházející napříč ostrovem 

 

V roce 1985 zaznameními již jen 

dominantní hybridi a A. frutescens 



IBIS: Island Biodiversity and Invasive Species 





Nejen ostrovy v oceánu, ale i ostrovy v rámci pevniny 

Například vysokohorské druhy tropické Afriky 

Senecio brassicas                    Lobellia sp.  





Mimořádně vysoká 

diverzifikace druhů Lupinus 

 

2,5 – 3,7 druhu /milión let 

 

Valeriana 

0,8 – 1,3 

 

Gentianella 

1,7 – 3, 2 


