Fylogeneze řádu

Bor aginales
ČELEDĚ A RODY S PLESIO-/APOMORFNÍMI A (NE)DIAGNOSTICKÝMI ZNAKY
byliny, keře
P 5-četný, čnělka gynobazická
plodem tvrdky (eremocarp)
semeník 4pouzdrý
vajíčko 1/pouzdro,
semena 4/plod

vajíčka ≤ 4

Boraginaceae

viz

Boraginaceae Phylogeny Poster

Wellstediaceae

Boraginales I

apikální placentace
plodem zploštělá tobolka, přehrádkosečná
JZ Afrika a JZ Arabský poloostrov/Africký roh

Codonaceae

obvykle byliny
blizna obvykle
jednoduchá-rozeklaná/hlavatá
transferové buňky v semenech chybí

ostnité odění
K cípů 10–12, C cípů 10–12; florální nektaria (nectary chambers) +
JZ Afrika
listy hluboce laločnaté až 1–2 zpeřené
taproot
C šupiny přítomny, redukovány nebo chybí
pouzdra 2
semena 1-mnoho

Boraginaceae

rostliny hlíznaté, na bázi cibulovitě ztlustlé
listy celistvé
C šupiny chybí
C trubka někdy se záhyby ve tvaru písmene V
semena 2-mnoho

Wellstediaceae
Codonaceae
Hydrophyllaceae

listy vstřícné
C šupiny chybí
semena 1–4

Namaceae

Wellstedia				

6

Codon						

2

Phacelia				

c. 200

Romanzoffia			

5

Draperia					

1

Heliotropiaceae
Lennoaceae

jednoletky
semena 5–15

Ehretiaceae

jednoletky
květy převislé, C postupně tenoučká jako papír
C šupiny chybí
semena 6–15
elaiozóm

Hoplestigmataceae

Coldeniaceae
G dvouplodolisté
plodem tobolka,
pouzdrosečná

jednoletky
C šupiny přítomny jako redukovaný pár na bázi každé nitky
semena 4–8

Cordiaceae

jednoletky
semena 5–15

Hydrophyllaceae

jednoletky
květy zpravidla s (nazpět ohnutými) přívěsky mezi kališními lístky
C šupiny přítomny nebo redukovány na dvojici žláz lemující každou nitku
semena 1–8

byliny
C estivace spirální
semeník 1pouzdrý
placenta zvětšená, téměř nebo úplně
vyplňující semeník
plodem tobolka, 2- až 5pouzdrá
Amerika (hlavně JZ Severní Amerika)

listy peřenoklané až zpeřené
kořeny vláknité
C šupiny čárkovité, v páru lemující nitky, ale s nitkami nesrůstající
semeník 1pouzdrý
semena 1–3
jednoletky; květy zpravidla s (nazpět ohnutými)
přívěsky mezi kališními lístky
C šupiny přítomny v páru na bázi každé nitky,
někdy redukované
semena 1–20
K cípy k bázi rozeklané, zřetelně nestejné, vnější 3 srdčité,
vnitřní 2 čárkovité, za plodu se výrazně zvětšující
C šupiny čárkovité, v páru, nesrostlé s bází nitek
semena 4–8
květy jednotlivě na prodloužené květní stopce
C šupiny chybí
semen mnoho
bezlodyžné,
drobné
pleiocorm

Boraginales II
transferové buňky v osemení +

plodem tobolka,
blanitá nebo
téměř chrupavčitá,
pouzdrosečná,
pukající
2 chlopněmi

Namaceae
plodem tobolka,
chrupavčitá,
pouzdrosečná
nebo
přehrádkosečná,
pukající
4 chlopněmi

semeník 1-/2pouzdrý
placenta zúžená, částečně nebo
úplně rozdělující semeník
plodem tobolka, 2pouzdrá
C estivace sestupná
Amerika
(zejména JZ Severní Amerika)

Heliotropiaceae

květy 8-četné
tyčinky ve 2 řadách,
prašné váčky na bázi rozšířené
květy 4–10-četné
tyčinky v 1 řadě,
prašné váčky na bázi souběžné
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stromy nebo keře
K estivace sestupná
plody s 1–4 pecičkami

see also: Stevens PF (2018) APweb – www.mobot.org/MOBOT/research/APweb
* Cenné připomínky, za které děkujeme, poskytli Marc Gottschling a Genevieve Walden

drobné keře
zákrov za plodu vytrvající
JZ Argentina
keře
květy obvykle modré
prašníky srostlé, buzz pollination
Austrálie

keře nebo byliny (převážně plazivé)
květy oboupohlavné
plody poltivé (schizokarpia), rozpadající se na 4 (případně méně) suché tvrdky
Amerika (hlavně JZ Severní Amerika, Galapágy)

stromy/keře
stromy, dvoudomé
Střední Amerika a S Jižní Amerika

Hoplestigmataceae
Coldeniaceae

* Hydrophyllaceae: nepublikovaná topologie podle G. Walden (pers. comm.)
** Turricula nejisté, nevyřešeno G. Walden (pers. comm.)
Baldwin et al. (2012) The Jepson Manual, 2nd edn.
Ferguson (1998) Syst. Bot. 23(3): 253-268
Gottschling et al. (2014) Mol. Phylogen. Evol. 72: 1-6
Hilger and Diane (2003) Bot. Jahrb. Syst. 125(1): 19-51
Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV, Springer
Luebert et al. (2016) Taxon 65(3): 502-522
Walden and Patterson (2012) Madroño 59(4): 211-222
Walden (2015) UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, http://escholarship.org/uc/item/8tq9z0kb

prašníky na vrcholu lysé,
konektivy nejsou protáhlé
subtrop. až mírný podnebný pás
(několik druhů v Austrálii)

keře (částečně liánovité), trny v paždí
květy jednopohlavné
Střední Amerika, Karibik

Česká verze HILGER HH, COLE TCH (2019) Boraginales Phylogeny Poster

Cordiaceae

Hydrophyllum			

8

Nemophila				

11

Tricardia					

1

Hesperochiron			

2

Howellanthus			

1

Nama						

c. 50

Wigandia					
Eriodictyon			

6

c. 10

c. 25
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Myriopus				

stromy nebo keře (částečně liánovité)
K estivace kruhovitá
plody se 4 trojhrannými pecičkami
Neotropická oblast a V Afrika
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Pholistoma				

liány nebo mírně vystoupavé keře
prašníky s pýřitým nebo papilnatým vrcholem, konektivy protáhlé
plodem obvykle peckovice
Jižní a Střední Amerika, Karibik

květy oboupohlavné

Ehretiaceae

Eucrypta I*

1

obvykle věnčité uspořádání chlorenchymu (Kranz typ; C4)
prašníky s pýřitým nebo papilnatým vrcholem,
konektivy protáhlé

převážně keře nebo stromy
pan(sub)tropické

Literatura

polokeře
hustě žláznaté, lepkavé, zapáchající
semena rýhovaná

1

Ixorhea					

kořenoví holoparazité
nezelené
listy redukované na katafyly
G≥5
plody otevírající se příčnou trhlinou
(jako čepička)
JZ Severní Amerika

• pojetí řádu vychází z doporučení pracovní skupiny Boraginales Working Group
• hypotetický strom založený na molekulárních fylogenetických datech (do roku 2017)
• znaky převzaty z prací Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV a Luebert et al. (2016)
• délka fylogenetických větví je úmyslná, nevyjadřuje skutečné časové měřítko
• uvedené znaky se nemusí nutně vztahovat na všechny členy kladu
• pozice několika znaků v rámci stromu nejistá
• Ehretiaceae: topologie stromu stále nejistá, probíhá důkladné přezkoumání (M. Gottschling, pers. comm.)
• Hilsenbergia součástí rodu Bourreria
• Nama: polyfyletický rod čeledi Namaceae
• Tournefortia a Argusia součástí rodu Heliotropium

stálezelené keře; tyčinky (ne)stejně dlouhé,
(ne)rovnoměrně zanořené v C trubce
tyčinky s redukovanými
nebo nezřetelnými přívěsky

Ellisia						

keře
trichomy vylučující intenzivně vonící pryskyřici
tvrdky apikálně křídlaté
SZ Argentina

Lennoaceae
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žahavé chlupy
tyčinky stejně dlouhé,
rovnoměrně zanořené v C trubce
Jižní až Střední Amerika

1

1

celosvětově

Hartmut H. Hilger, Prof. Dr.
Theodor C. H. Cole, Dipl. Biol.

tyčinky téměř stejně/nestejně dlouhé,
téměř rovnoměrně/nerovnoměrně
zanořené v C trubce,
přívěsky na tyčinkách přítomny
nebo nitky na bázi rozšířené

Emmenanthe			

Turricula** 				

jednoletky/keře
nebo liány (Tournefortia)
style-stigma complex +
pyrrolizidinové alkaloidy

trvalky
většinou
stálezelené
květenství
bez listenů
thyrsoid,
částečně
redukovaný
na 1 květ
endokarp
mnohovrství
vajíčka ≤ 4

C šupiny polokruhové, v páru,
nesrostlé s bází nitek
semena 2–4

Eucrypta II*

stromy, opadavé; pupeny kryté šupinami
K srostlý, nepravidelně se dělící, C11–15, srostlá, nepravidelně se otevírající,
A20–35, ve 3 nepravidelných řadách
plodem peckovice, endokarp nedělený, 4semenné
Z Afrika
poléhavé, jednoleté byliny
adventivní kořeny +
květy 4-četné
trop. Asie ? (rozšíření napříč tropy)
čnělka 4klaná
endokarp nedělený
plody obvykle uzavřené v nafouklém kalichu, částečně křídlaté
děložní lístky řasnaté

Euploca				

c. 100

Heliotropium		

c. 300

Lennoa					

1

Pholisma					

3

Ehretia					

c. 40

Cortesia					

1

Halgania				

c. 20

Tiquilia					

c. 28

Bourreria				

50

Rochefortia				

9

Lepidocordia			

2

Hoplestigma			

2

Coldenia					

1

Cordia (incl. Varronia)		

c. 350

