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ěíření rostlin v krajině 
Přestože příroda neobdarovala rostliny možností aktivního pohybu, jako j e tomu v případě živočiclui, během vý voje se vytvořily 
určité mechanismy, které rostlinám umožňují šíření v prostoru. Tyto mechanismy j sou často velmi lltimyslné. Cásti rostlinného 
těla, které umožňují šíření prostorem, souhrnně nazyváme diaspory. Rozlišujeme diaspory generativní (např. vý trusy, semena 
či plody) lt vegetativní (části stonku, úlomky oddenku, paci bulky apod.). Diaspory se přenášejí rozličnými způsoby, ke kterým 
mají nejrtiznější přizptisobení. 

Šíření pomocí větru 
Šíření diaspor, které využívá působení větru, se nazývá ane

mochorie. Diaspory j sou k tomuto způsobu rozš iřování př i zptt

sobcny buď nízkou hmotností, nebo svým tvarem. 
N ízká hmotnost umožňuje snadné šíření především výtrusť1111 

hub, mechů a kapradin. Například jedna plodnice našich běž
ných hub vyprodukuje as i deset miliard výtrusů, jejichž hmot
nost je pouhých několik miliontin gramu. Nepatrné výtrusy 
se vzduchem šíří velmi snadno po celé zeměkoul i. Proto také 
mohou tyto organismy proni knout i do tak odlehlých částí svě

ta, jako jsou štíty velehor č i polárn í oblasti , a mnohé z nich 
mají kosmopolitní areál rozšířen í (tj . po celém světě). Nízkou 
hmotnost semen využívá ke svému šířen í také většina orchide
j í, jejichž plody mohou v extrémních případech obsahovat až 
několi k milionů drobných semen. Přesto je však větši na orchi
dejovitých rostlin poměrně vzácná, protože z obrovského počtu 
vyprodukovaných semen najde příhodné podmínky pro vyk líče

ní j en málokteré. 
Mnohá semena jsou k šíření větrem přizpt':tsobcna svým tva

rem. Velmi "oblíbeným" řešením je opatření semen chmýrem 
nebo různč dlouhými chlupy. Známým pří k l adem j sou semena 
pampelišek (Taraxacum), bod láků (Carduus), pcháčů (Cirsium) 
a mnoha da lších rostlin. Přestože ochmýřená semena a plo
dy bývaj í několikanásobně větší než například semena orchi
dej í, j ejich hmotnost o mnoho větší být nemusí, jako j e tomu 
např. u topo lu osiky (Populus tremula). Díky tomu mohou ura
zit poměrně značnou vzdálenost. U některých vrb (Salix) byly 
semenáčky nalezeny až 170 km od mateřské dřeviny. Něktcré 

rostliny si po odkvětu pomáhaj í prodlužováním lodyh, čímž jsou 
zra lé ochmýřené nažky ve větší míře vystaveny pttsobení větru, 

např. podbě l {Tussilagofarfara), devěts il y (Petasites) či pampe
lišky (Taraxacum). 

Dalším zpťtsobem využívání s íly větru j e vytvoření rťtzně 
tvarovaných a víceméně souvislých blanitých lemů a "k řídel". 

Tímto zpt'lsobem se mo hou vzduchem přemisťovat i značně 

Obr. č. I - Plody habru obecného (Cwpinus betulus) jsou (>řizpí•sobeny 
k ~iřcní pomocí včl ru . Foto: T. Matějček 

Geografické rozhledy 5/05- 06 

Ob•·· č. 2 - Katrán tatarský (Crambe tataria) je typickým (>říkladem tzv. 
stepního běžce. Jednou z ncjv)•znamnčj~ ích lokalit jeho výskytu u nás j e 
NPR Pouzdřanská step na Jižní Moravě. Foto: T. Matějček 

velká a ve srovnání s předchozími také něko l ikanásobně těžš í 

semena. Pěkným přík l adem jsou blanité lemy semen j ilmu (UI
mus) , okřídlené dvounažky javorů (Acet) č_i trojlaločná křídl a 

umožňující š íření habrových oříškťt (obr. č. I). Malá křidél ka 

mají semena mnohých jehl ičnanů, která za sucha volně vypa
dávají ze široce rozevřených šišek. Bylo prokázáno, že i dost 
těžká semena jedle odvanuly prud ké poryvy větru až do vzdá
lenosti 8 km. 

Zajímavý způsob š íření pomocí větru využívají tzv. stepn í 
běžci . Známým příkladem j e ka trán ta tarský (Crambe tataria 
- obr. č. 2), který vzácně roste i na našem území. V době zralosti 
semen usýchá celá rostlina a suchá křehká lodyha pod náporem 
větru brzy povol í. Celá rostlina se pak va lí stepí v podobě suché 
koule a roztrušuje zra lé plody. Tento zpttsob rozši řování nachá
z í své uplatnění v rozlehlých stepích, kde suchým trsům rostlin 
nic nebrání v jej ich přemístěn í na velké vzdá lenosti. Z našich 
běžněj ších druhl:1 využívá tento způsob šíření např. máčka ladní 
(Eryngium campestre). Obdobou jsou tzv. sněžní běžci, využí
vaj ící volné plochy sněhových polí . 

Šíření pomocí vody 
Rozšiřován í d iaspor vodou nazýváme hydrochorie. Semena 

hydrochorních rostlin jsou většinou přizpttsobena k tomu, aby 
se nepotopila pod hladinu. Tak napřík lad ploché nažky pryskyř
níku plazivého (Ranunculus repens) jsou na povrchu jemně síť

kované a v mikroskopických rýhách j ejich zdrsnělého povrchu 
se udržují drobounké vzduchové bublinky. Také nažky žabníku 
jitrocelového (A /isma p /antago-aquatica) č i o lše lepkavé (Ainus 
glutinosa) maj í na povrchu vrstvu bunčk obsahuj ících vzduch . 
Podobný "plavecký kruh" mají i semena blatouchu bahenního 
(Ca/tha palustris). Semena stulíku ž lutého (Nuphar lutea) j sou 
zase obalena vrstv ičkou nerozpustného s lizu, který v sobě uza
vírá drobné vzduchové bubli nky. 
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S nejzdatněj ším i " plavci" se však setkáváme v mořských 
vodách. V tomto směru vynikají zv l áště plody palem lemuj ících 
pobřeží v tropech. Například známý kokosový ořech s pevnou 
tvrdou skořápkou obklopuj e vrstva vláken vzdušného pletiva. 

Zvláštním případem hydrochorie je ší řen í semen pomocí 
dešťových kapek nazývané ombrochorie. Plody ombrochorních 
rostl in se za vlhkého počasí rozevíraj í a dešťové kapky svými 
nárazy vymršťují semena do blízkého okolí, např . ša lvěj (Salvia) 
nebo černoh lávek (Prunella). Diaspory ombrochorních rostlin 
sice nepadají da leko od mateřské rostl iny, a le bývaj í splavová
ny praménky dešťové vody. Zvlášť efektivně se tento způsob 
uplatňuje v pouštních oblastech, kde jsou semena splavována do 
občasně zavlažovaných stružek a maj í tak zvýšenou pravděpo
dobnost vyklíčení. 

Šíření pomocí živočichů 
Rozšiřován í rostlin prostřednictvím živoči chi:1 označujeme 

termínem zoochorie. Rozlišujeme endozoochorii a epizoocho
rii. Při endozoochorii procházejí diaspory trávicím ústrojím 
živoč icha a prostřednictvím jeho exkrementů jsou přenášeny 
dále od mateřské rostliny. Tomuto způsobu rozš i řování výraz
ně napomáhají zdužnatělé části , v nichž j sou semena uzavřena 
(např. plody tisu č i j alovce), nebo k tomu slouží zdužnatělé 

části plodu (třešeií), pří padně celá souplodí (jahoda, malina) 
nebo plodenství (moruše, fík). Vyklíčen í některých semen je 
dokonce podmíněno průchodem trávicím traktem urč itých 
živočichtl. 
Při epizoochori i dochází k přechodnému ulpívání celých plod i:1 

nebo plodenství na povrchu těla (na srsti, v peří apod.), k čemuž 
bývají diaspory uzpůsobeny různými ostny, háčky apod. (lopuch 
(Arctium), svízel přítu la (Galium aparine) , případně lepkavým 
povrchem šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), ocún j esenn í (Co/
chicum autumnale) . K šíření mnohých rostlin přispívá také smí
sení j ej ich semen s blátem, které pak ulpívá na nohou dobytka 
či vodních ptákíL 

Zaj ímavým případem zoochorie j e rozši řování semen mra
venc i, kterému říkáme myrmekochorie. Mezi myrmekochor
ní rostliny patří např. vlaštovičník větší {Chelidonium majus), 
dymnivky (Cotydalis), zemědým (Fumaria), plicník (Pulmona
ria), kostival (Symphytum) a mnohé da lší. Semena těchto rost
lin jsou na povrchu opatřena různými výrůstky, které obsahují 
olej , cukr, škrob i některé vitaminy. M ravenci je rádi okusují 
a zároveň tak přenášej í semena dále od mateřské rostliny. Mno
hé myrmekochorní rostliny nemají v době dozrávání zpevněné 
lodyhy a vypadaj í, jako by vadly, takže se stopky s plody ohýba
j í k zem i, aby mravenci mohl i j ej ich semena snáze přenášet. 

Mnoho rostlin a především dřevin se také šíří díky živočichi:un , 
kteří se jej ich semeny živí a na zimu si je.ijch zásoby ukládají do 
"tajných skrýš í" (především hlodavci). Casto pak zapomenou, 
kde všude své zásoby uložili , takže tato semena mohou na jaře 
vyklíčit mnohdy i ve značné vzdálenosti od mateřské rostliny. 
Mnohem dále samozřejmě přenášejí semena ptáci. Například 
j edna sojka přemístí za měsíc kolem 4600 žal udů, a to až do 
vzdálenosti 4 km od mateřského stromu. 

APLIKACE DO VÝUKY: 

1. Najděte v blízké m okolí školy tři hydrochorní a t ři anemo
chorní rostliny. 

2. Najděte několik přík ladu keřů, které se šíří d íky ptačím dru
hum živícím se je jich semeny. 

3. S pomocí textu vysvětlete pojmy: diaspory, myrmekochorie 
a autochorie. 

4. J a ká přizpůsoben í využívají ke svému šířen í zoocho rn í rost
liny? 

Samostatnou kapitolu představuje antropochorie, tj. šíře

ní pomocí člověka. O tomto způsobu rozšiřování rostlin a jeho 
možných důsledcích bylo podrobně pojednáno v souvis los
ti s rostlinnými invazem i (viz série článkl'1 v l oňském ročníku 
Geografických rozhledů). 

Šíření "vlastními silami" 
Autochorie je rozši řován í diaspor vlastn ími mechanismy 

rostliny. Semena mohou být vymršťována buď prudkým smrš
těním částí plodu, např. u kakostů (Geranium) či u netýkavek 
(Jmpatiens) - obr. č. 3, nebo vystříknutím jeho šlemovitého 
obsahu. T ímto způsobem se šíří například tykvice stříkavá (Ec
ballium elaterium), l idově nazývaná "stříkajíc í okurka", která se 
výjimečně pěstuje i u nás. Jednodušším případem autochorie je 
tzv. barochorie, která je založena na tom, že plody nebo semena 
padaj í díky své hmotnosti na zem (např. žaludy, lískové oříšky, 

kaštany aj.). 

Obr. č. 3 - Nctýkavka žláznatl\ (lmpatiens glandulifera) využívá k š íření 

svých semen důmysln é "samovystře lovací zařízení". Foto: T. Matějček 

Mezi autochorní zpi:Isoby šíření řadíme také ty, při kterých je 
dceři nná rostlina v přímém kontaktu s rostlinou mateřskou, např. 
prostředn ictvím oddenkl'1 u pýru {Elytrigia) a rákosu (Phragmi
tes) či šlahounll u jahodníku (Fragaria). Jednotlivé způsoby 
šíření se mohou samozřejmě doplňovat nebo kombinovat (např. 
j ilmové, j avorové a jasanové nažky uplati1ují svá přizpůsobení 
k šířen í větrem také při š íření ve vodě apod.). 

Tomáš Matějček, PFF UK v Praze a NF UJEP v Ústi n. Labem 
tomasmat@atlas.cz 

5. Odhadněte, jaký způsob šíření rostlin bude nejúči nnější: 

a) v nížinách střední Evropy, b) v Grónsku, c) v Amazonii. 
Svůj odhad zdůvodněte. 
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