Fylogenéza čeľade Boraginaceae
Echiochiloideae

Echiochilinae

Echiochileae

čnelky niťovité s 2 subterminálnymi bliznami
V Mediterán až SV Afrika, Arabský polostrov
jednoročné byliny
Makaronézia, S Afrika až Arabský polostrov

kry a byliny
kvety malé, šupinky na báze a v ústí koruny chýbajú
(hrbolčeky a vliačeniny sú prítomné)
C súmerná (okrem bývalej Sericostoma pauciflorum)
tvrdky malé, bradavičnaté, na brušnej strane kýlnaté

C lievikovitá
Severná Amerika

Cerinthinae
C väčšinou žltá

BORAGINACEAE
Mediterán

Všeobecná charakteristika

rastliny jednoročné

rastliny trváce
C lievikovitá; tvrdky nezrastajú po dvoch
V Anatólia, Kaukaz až SZ Irán

Huynhia

C rúrka žltá, laloky modré, s huňatým prstencom
Z Maroko/Kanárske ostrovy

Lithospermeae

byliny, jednoročné/trváce (vzácne dreviny)
odenie ++
listy striedavé, jednoduché, sediace
súkvetie dvojzávinok
kvety 5-početné, 4-cyklické
A zrastené nitkami s C
C zrastená, často so šupinkami v korunnom hrdle
G(2), čnelka gynobázická (± trváca)
plod rozpadajúci sa na štyri 1-semenné tvrdky (plôdiky, merikarpia),
často s kotvičkatými ostníkmi na povrchu,
tvrdky sa oddeľujú samostatne

polokry, horná časť K oddeľujúca sa priečne
SV Afrika až JZ Ázia

Euroázia
(obzvlášť Mediterán a Z Ázia)
niektoré v J Afrike

(drobné) kry, tvrdky 1-2,
cikatrikula s elajosomom?

rastliny trváce

C nezreteľne súmerná, jasno žltá,
hlboko laločnatá s končistými lalokmi
serpentinofyty
Balkán

podzemok zhrubnutý, sympodiálne rozkonárený
mnohonásobné polyploidy; C ružovo fialová, plytko laločnatá
K cípy sa za plodu rozdeľujú až po bázu a opadávajú samostatne

nitky tyčiniek miestami so žliazkatými trichómami
cikatrikula mericarpia bez háčikovitých ostníkov; jazva po oddelení tvrdky rovná
tvrdky obyčajne hladké 1(-2)
jednoročné byliny
tvrdky obyčajne 4, bradavičnaté

Lithosperminae

pyrolizidínové alkaloidy

tvrdky s výraznými háčikovitými ostníkmi, ostníky ojedinele drobné
prstenec a vliačeniny C chýbajú

(mimo tropické oblasti) S pologuľa okrem rôznych
amerických zástupcov rodu Lithospermum

rozšírené celosvetovo
(hlavne v miernom podnebnom pásme)

Americký subkontinent (hlavne)

tvrdky (1-2) s háčikmi
Japonsko, Kórea

11 tribusov
ca. 100 rodov
ca. 1800 druhov

čnelka 2- alebo 4-dielna, každý diel zakončený bliznou
SV Afrika až centrálna Ázia
jednoročné byliny
tvrdky krátko stopkaté
SV Ázia
C rúrkovitá s krátkymi korunnými cípmi, dvojfarebná (ružovo/modrá)
konce peľníc z koruny vyčnievajúce
východný Mediterán

Boraginoideae
primitívne znaky:
gynobáza plochá
tvrdky (eremocarpium)
bez výrastkov
pyrolizidínové alkaloidy

báza tvrdiek zreteľne stopkatá
Mediterán až JZ Ázia
blizna nedelená
V Európa až Z Ázia

byliny, zriedkavo kry
kvety často veľké,
obyčajne so šupinkami v ústí a na báze koruny

blizna delená
tvrdka obyčajne len 1
Malá Ázia

kvety súmerné

jednoročné alebo trváce rastliny
blizna delená
druhy Makaronézskych ostrovov krovité
trváce druhy
s bazálnou ružicou listov

Echiinae

J Afrika

krovitý habitus
tvrdky obyčajne 1-2

trváce byliny, polokry/kry; kvety dlho stopkaté
K cípy rozdelené takmer k báze, K za plodu niekedy zväčšený, C laloky minimálne také dlhé ako C rúrka
tvrdky šikmo vajcovité, husto vráskovaté
JZ Arabského polostrova, trop. Afrika
kvety ovisnuté, C valcovitá, K cípy úzke, predĺžené,
rovnobežné, oddelené veľmi úzkym, väčšinou uzavretým zárezom
vibračné opeľovanie; SZ Afrika, Európa, Ázia

kvety pravidelné

kvety ovisnuté, C krčiažkovitá, K cípy ± trojuholníkovité,
oddelené otvoreným trojuholníkovitým zárezom
Stredná až V Ázia

Moritziinae

listy v hustej prízemnej ružici, striedavé
K na vonkajšej strane s háčikovitými trichómami
J Amerika, juh Strednej Ameriky

jediná tvrdka uzavretá v kalichu
elajosom chýba

listy v riedkej prízemnej ružici, protistojné
K na vonkajšej strane bez háčikovitých trichómov
juhozápad J Ameriky

trváce byliny s prízemnou
ružicou listov
J Amerika

C cípy na vonkajšiu stranu zvinuté
v ústí C šupinky v dvoch kruhoch
s podzemkom
dvojzávinok bez listeňov, C tanierovitá

Boragineae

tvrdky priečne obličkovité,
na báze s úzkym prstencom
Iránsko-turanská oblasť

obyčajne trvalky
C šupinky veľké, nápadné
tvrdky relatívne veľké, na báze s elajosomom

jednoročné byliny; listene presahujú K
A prirastené k C v rôznej úrovni bazálnej časti C rúrky
tvrdky takmer vzpriamené, zakončené zobáčikom
trváce byliny
listene často chýbajú; korunný lem veľký
tvrdky veľké, podlhovasté (dlhšie než širšie), vzpriamené

Boragininae

tvrdky takmer polguľovité, v tvare helmy,
s bočnou štrbinou a bazálnym riasnato-zubatým prstencom

C väčšinou
svietnikovitá

jednoročné byliny
C nepresahujúca alebo sotva presahujúca K
tvrdky priečne vajcovité s bočným zobáčikom

Z Eurázia

jednoročné byliny
tvrdky vzpriamené, zaokrúhlené na vrchole, malé
trváce byliny
tvrdky vzpriamené, cikatrikula s tenkým prstencom
Európa a Malá Ázia
C zreteľne súmerná so šikmo odstávajúcim korunným lemom
A5 fertilné
C zreteľne súmerná so šikmo odstávajúcim korunným lemom
A3 fertilné, patyčinky
dvojročné až trváce byliny
tvrdky priečne vajcovité (širšie než dlhšie),
takmer vodorovné, s bočným zobákom
jednoročné byliny
C s 5 chlpatými šupinkami predĺženými pozdĺž žilnatiny do vnútra rúrky
nitky tyčiniek zrastené s bázou C rúrky
trváce byliny s podzemkom
ústie C rúrky s prstencom trichómov; heterostýlia
tvrdky s golierovitým prstencom na báze, hladké
K za plodu výrazne zväčšený a nafúknutý

väčšinou dvojročné až trváce
C väčšinou rúrkovitá

trváce byliny; C úzko stopkaté až takmer valcovité
šupinky úzko trojuholníkovité až kopijovité; čnelka prečnievajúca
vibračné opeľovanie
tvrdky s excentrickým stopkatým pripojením na báze
C rúrka veľmi krátka alebo temer chýbajúca
šupinky lysé; nitky tyčiniek s končistými alebo
zaokrúhlenými príveskami na báze
trváce byliny, tvoria vankúšovité porasty
tvrdky vzpriamené, páperisté, čierne

Lasiocaryeae

drobné byliny, tvrdky drobné
V Ázia, hlavne Himaláje

jednoročné byliny
tvrdky pretiahnuto vajcovité, holé
jednoročné byliny
tvrdky vzpriamené vrtidlovité (najširšie v hornej časti),
pozdĺžne kýlnaté

Trichodesmeae

Ázia
Afrika
Austrália (len Trichodesma)

veľké byliny až kry
tvrdky veľké, často redukované len na jednu

konektív s dlhým terminálnym príveskom
prívesky vytvárajú nad tyčinkami
úzky špirálovito stočený kužeľ
andreceum asymetrické
tvrdky 1(2), úplne vyplňujú kvetné lôžko, často na chrbtovej
strane kýlnaté, vráskaté s krídlom a kotvičkovitými ostníkmi

dvojročné, poliehavé byliny; kvety jednotlivé, bočné; tvrdky s apikálnou cikatrikulou
rovnomernou povrchovou skulptúrou (s hladkými, rovnými trichómami) embryo zakrivené
Európa

Asperugeae

poliehavé byliny
K výrazne zväčšený, dvojpyskový počas plodu, uzatvárajúci bočne sploštené tvrdky
trváce, poliehavé/vystúpavé byliny; kvety stopkaté; K delený skoro až k bázi, počas
plodu zväčšený; tvrdky drobné, horná časť brušnej strany kýlnatá, spodná časť ± vypuklá
cikatrikula skoro stredová, malá, trojuholníkovito vajcovitá, vyvýšené na malom prívesku
Stredná až V Ázia

S pologuľa

trváce byliny
C rúrkovitá, ovisnutá
Holarktické rozšírenie, hlavne S Amerika
vzpriamené jednoročné byliny
listy protistojné; tvrdky na chrbtovej strane s dovnútra prehnutým krídlom
Iberský polostrov

Omphalodeae

vzpriamené jednoročné byliny
tvrdky na chrbtovej strane s dovnútra prehnutým krídlom
Z Mediterán

Cynoglossoideae

trváce byliny s plazivým podzemkom
tvrdky na chrbtovej strane s dovnútra prehnutým krídlom
Z Mediterán

listy striedavé

jednoročné alebo trváce byliny s tenkým podzemkom;
tvrdky krídlaté, niekedy s nenápadnými kotvičkatými ostníkmi pozdĺž lemu krídla
S Amerika

byliny (väčšinou), kry (vzácne)
gynobáza vyvýšená, obyčajne kužeľovitá
tvrdky často brušnou stranou prisadnuté k lôžku,
často s kotvičkovitými ostníkmi

veľké byliny s hrubým podzemkom; listy so zdanlivo rovnobežnou žilnatinou
tvrdky veľké, s krídlatým okrajom
Chathamské ostrovy
byliny až kry; listy s výraznou strednou žilou
tvrdky s kotvičkatými ostníkmi
J Amerika
listy vajcovité až pozdĺžne vajcovité
kvetná stopka za plodu tenká, 0,8-1 mm hrubá, často výrazne naspäť ohnutá
tvrdky na okraji s dvoma radmi príveskov

Heterocaryinae

listy čiarkovité až čiarkovito kopijovité
kvetná stopka za plodu hrubá až 1,5-2 mm (ak prítomná), vzpriamená až mierne ohnutá
tvrdky na okraji s jedným radom ostníkov

tvrdky sa neoddeľujú od
kvetného lôžka
Z Ázia, Mediterán

Rochelieae

jednoročné byliny; K za plodu zväčšený
tvrdky redukované na 1(-2), nekrídlaté
trváce (vzácne jednoročné) byliny, často s koreňovou hlavou alebo podzemkom
kvetná stopka za plodu ohnutá, gynobáza krátka, ihlanovitá, < 2-3 mm
Eurázia, Americký subkontinent, Austrália

tvrdky obyčajne
s kotvičkatými ostníkmi

tvrdky približne 2 mm dlhé, s výrazným okrajom
kvetná stopka za plodu naspäť ohnutá, < 8 mm dlhá
Sinaj cez Irán, Kaukaz, Arménsko až po Strednú Áziu

Rocheliinae

trváce byliny; často vankúšovitého vzrastu, prízemná listová ružica počas kvetu prítomná
gynobáza široko ihlanovitá, takmer plochá, < 1mm; tvrdky prisadajú k lôžku stredom vrchnej strany
plodonosná stopka vzpriamená alebo dolu ohnutá; Euroázia

tvrdky sa oddeľujú od
kvetného lôžka

jednoročné alebo trváce byliny; nevytvárajú vankúšovité porasty, prízemná listová ružica
počas kvetu neprítomná; gynobáza úzko ihlanovitá; tvrdky obyčajne prisadajú
na lôžko po celej dĺžke; plodonosná stopka obyčajne vzpriamená; Severná pologuľa
tvrdky obyčajne 1-2, skrútené,
neoddeľujúce sa od kvetného lôžka
hlavne Blízky Východ až J Rusko, Španielsko

Craniospermeae

tvrdky na chrbtovej strane s dovnútra ohnutým krídlom (pseudoapertúra)
šupinky chýbajú
V Ázia
trváce byliny; podzemok hrubý, sympodiálne rozkonárený; listy veľké, nakopené pri báze stonky
súkvetie dvojzávinok s previsnutými kvetmi; C široko zvonkovitá, fialovomodrá
peľnice zrastené okolo čnelky

tvrdky drobné
kotvičkaté ostníky
neprítomné

C s chlopňovitou estiváciou
tvrdky (šikmo) štvorhranné
často stopkaté, nikdy s elajosomom

V Ázia

Myosotideae

trváce byliny; s podzemnými poplazmi; listy v hustej prízemnej ružici
súkvetie vyvýšene nad ružicou listov; kvety zvonkovité, lievikovité až svietnikovité,
obyčajne modré alebo ružové; V Ázia (prevažne Himaláje až Čína)
C so stočenou estiváciou
tvrdky tvaru šošovice, nikdy stopkaté, niekedy s elajosomom
kozmopolitne (obzvlášť Mediterán a Nový Zéland)
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habitus a tvrdky podobné rodu Cynoglossum
J/V Afrika

Microulinae

gynobáza takmer plochá
tvrdky obyčajne s pseudoapertúrou
V Ázia

Freie Universität Berlin
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trváce byliny, tvrdky vzpriamené až horizontálne, podobné rodu Cynoglossum; stonkové listy prisadnuté
peľ s dvoma tvarmi pórov bez priečnej ryhy po obvode; kvetné stopky ohnuté počas plodu
západná a východná S Amerika

Amsinckiinae
SZ Severnej Ameriky (Idaho)
prevažne S Am. a J Am. západne od Ánd
zopár v Austrálii (Plagiobothrys spp.)
rozšírenie niektorých druhov je disjunktné
medzi S a J Amerikou

Prof. Dr. Federico Selvi

trváce byliny, tvrdky vzpriamené až horizontálne, podobné rodu Cynoglossum; stonkové listy stopkaté
peľ s jedným typom pórov s priečnou ryhou po obvode; kvetné stopky vzpriamené počas plodu
pobrežie západnej S Ameriky
trváce byliny; C veľká
tvrdky veľké, temer guľovité, na chrbtovej strane kýlnaté, neskôr lesklé, vzpriamené až horizontálne, podobné rodu Cynoglossum
SZ Severná Amerika (Idaho)
K laloky počas plodu nerovnako veľké, horné 2 vyklenuté nad jednou tvrdkou, zvyšné
čiastočne zrastené, vyklenuté nad druhou tvrdkou, s 5–10 hrubými výrastkami,
každý s háčikatými štetinami; tvrdky obyčajne 2
jednoročné byliny
tvrdky drobnejšie,
K laloky za plodu ± rovnako veľké alebo nie,
vodorovné
potom horné 2 väčšie než ostatné, voľné, nie sú vyklenuté
nad jednou tvrdkou, bez výrastkov ale so zahnutými
alebo rovnými štetinami; tvrdky väčšinou 4
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Cynoglosseae
Ľuboš Majeský, Ph.D.
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monotypický rod
kleistogénia: tvorba kleistogamických kvetov

Amsinckiinae: evol. strom vychádza z Hasenstab-Lehman & Simpson 2012 a Simpson et al. 2017,
		 pozícia Oncaglossum a Ailuroglossum (typ: Cynoglossum triste) je nejasná,
		
ale najpravdepodobnejšia je ich bazálna pozícia v rámci kladu Amsinckiinae
Boragininae: evol. strom vychádza z Hilger et al. 2004
*Cynoglossinae: podtribus len čiastočne vyriešený (v súčasnosti v revízii) taxóny parafyletické,
		
tvrdky často s kotvičkatými ostníkmi, s tyčinkami vyčnievajúcimi (Solenanthus, Rindera)
		
alebo nevyčnievajúcimi z kvetu a nekrídlatými (Cynoglossum, Lindelofia, Pardoglossum)
		
až nápadne krídlatými tvrdkami (Mattiastrum, Rindera)
Echiochiloideae: evol. strom vychádza z Långström & Oxelman 2003
Lasiocaryeae: evol. strom vychádza z Chacón et al. 2017
Lithospermeae: evol. strom vychádza z Thomas et al. 2008
Lithosperminae/Echiinae: evol. strom vychádza z Weigend et al. 2009
Megacaryon: umiestnenie vychádza z Selvi et al. 2017
Omphalodeae: evol. strom vychádza z Otero et al. 2014; Holstein et al. 2016
Pseudoheterocaryum a príbuzní: evol. strom vychádza z Saadati et al. 2017
Poďakovanie za cenné rady, pripomienky a podporu patrí N. Holsteinovi, M.G. Simpsonovi, G. Waldenovej, a J. Chacónovej
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cikatrikula obyčajne nad stredom tvrdky
súkvetie krátke, počas plodu zvinuté
tvrdky na spodnej strane kýlnaté

efeméroidy až trváce byliny, nikdy kry; byliny nie sú nikdy drsno štetinaté
cikatrikula v strede alebo mierne pod stredom tvrdky
súkvetie za plodu predĺžené; tvrdky kýlnaté, bez ryhovania

jednoročné (zriedka trváce) byliny
tvrdky často rôznotvaré, s bielymi hrbolčekmi, trojuholníkovité alebo vajcovité,
s oblým, ostro hranatým alebo úzko krídlatým okrajom

• klasifikácia čeľade Boraginaceae s.str. je podľa odporúčaní „Boraginales Working Group“
• hypotetický evolučný strom založený na molekulárnych fylogenetických dátach (2020); naďalej prebieha revízia niektorých skupín
• základné fylogenetické vzťahy vychádzajú z práce Chacón et al. 2016
• mená nad úrovňou rodov vychádzajú z prác Reveal 2011 a nasl. a Chacón et al. 2016
• oproti APG, ale v súlade s APWeb a ďalšími kľúčovými zdrojmi rozlišujeme niekoľko čeľadí v rade Boraginales
• dĺžka vetiev je arbitrárna a nevyjadruje skutočnú časovú divergenciu
• uvádzané znaky (hlavne z Kubitzki K et al., FGVP Vol. 14 a Chacón J et al. 2016) nemusia byť nevyhnutne prítomné pri všetkých členoch danej skupiny
• -aceae = čeľaď, -oideae = podčeľaď, -eae = tribus, -inae = podtribus

jednoročné byliny, chazmogamia alebo kleistogamia
tvrdky zriedka rôznotvaré, okraje obyčajne nekrídlaté

Bothriosperminae
V Ázia

jednoročné až dvojročné byliny
(sub)tropická Stredná & V Ázia
tvrdky na chrbtovej strane s dvojitými čiaškovitými ostníkmi

trváce byliny
súkvetie kompaktné na dlhej stonke
Z Čína
habitus a tvrdky podobné rodu
Cynoglossum (nekrídlaté)
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Euroázia

Cynoglossinae*
byliny (väčšinou veľké)
tvrdky väčšinou veľké
hlavne Európa, Z Ázia, Afrika

Moltkiopsis 1
Lithodora
Halacsya 1
Paramoltkia 1
Aegonychon
Buglossoides
Glandora
Lithospermum
Ancistrocarya 1 ? n.i.
Arnebia
Stenosolenium 1 ? n.i.
Podonosma
Alkanna
Pontechium 1
Megacaryon 1
Echium
Echiostachys
Lobostemon
Cystostemon
Onosma
Maharanga
Moritzia
Thaumatocaryon
Trachystemon 1
Brunnera
Phyllocara 1
Anchusa subgen. Buglossoides
Anchusa subgen. Buglossum
Hormuzakia
Gastrocotyle
Anchusa subgen. Buglossellum
Cynoglottis
Lycopsis
Anchusella
Anchusa subgen. Anchusa
Melanortocarya 1
Pulmonaria
Nonea
Symphytum
Pentaglottis 1
Borago
Chionocharis 1
Microcaryum 1
Lasiocaryum
Trichodesma
Caccinia
Memoremea 1

tvrdky drobné, rôznotvaré, (ne)krídlaté

tvrdky uniformné (nekrídlaté)

tvrdky drobné

tvrdky podobné rodu Cynoglossum až krídlaté

tvrdky krídlaté, s rovným až zakriveným krídlom
tvrdky podobné rodu Cynoglossum až krídlaté,
obyčajne s kotvičkatými ostníkmi

O. scorpioides

Asperugo 1
Anoplocaryum
Mertensia
Gyrocaryum 1
Iberodes
Omphalodes

"O. brassicifolia" etc.
O. verna, nitida etc.

s. str.

Mimophytum

"O. cardiophylla, aliena"

Myosotidium 1
S. berteroi, incl. Mapuchea
"Cyn. limense" etc.
+ Nesocaryum 1 n.i.

Selkirkia
Heterocaryum
Pseudoheterocaryum
Suchtelenia 1
Hackelia

incl.

Pseudolappula 1

syn.

Eritrichium

incl.

Lappula
Rochelia

Austrocynoglossum latifolium
Cynoglossum suaveolens
Lappula sinaica
Amblynotus rupestris
Lappula marginata

Lepechiniella I Mozaffran et al. 2013
Lepechiniella wendelboi, Saadati et al. 2017

incl.

Lappula sessiliflora
Lappula drobovii

Craniospermum
Brachybotrys 1
Trigonotis
Decalepidanthus

= Pseudomertensia

Myosotis

incl. Trigonocaryum

Afrotysonia
Microula

incl. Cynoglossum amplifolium

+ Adelocaryum ? n.i.
incl. Metaeritrichium, Actinocarya

Andersonglossum

Oncaglossum 1 n.i.
+ Ailuroglossum n.i.

Adelinia 1
Dasynotus 1
Harpagonella
Pectocarya

Oreocarya

jednoročné byliny, korene červeno pigmentované
kvety s listeňmi, K zrastený na báze, za plodu sa oddeľuje priečne
gynobáza < tvrdka
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Mairetis1

trváce byliny, listy v pretrvávajúcej prízemnej listovej ružici
C často žltá, častá rôznočnelkovosť
tvrdky so subapikálnou brušnou rýhou

tvrdky rôznotvaré, 1-4/plod
jedna tvrdka väčšia než zvyšné tri

Ulugbekia, Onosmodium etc.

Neatostema 1

Amsinckia

tvrdky
menšie,
vzpriamené klíčne listy
obyčajne
nelaločnaté
C obyčajne
biela

incl.

Moltkia

klíčne listy 2-laločnaté (bez lalokov pri Plagiobothrys sect. Amsinckiopsis)
C obyčajne oranžová až žltá (biela pri Plagiobothrys sect. Amsinckiopsis)
kleistogénia2 –

korene červeno pigmentované
kvety s listeňmi, K výrazný
gynobáza vyššia než dozreté tvrdky, čnelka pretrvávajúca

Sericostoma

Antiphytum
Cerinthe

C žltá, laloky žliazkaté; tyčinky pripojené k báze korunnej rúrky
Mediterán a Makaronézia

incl.

Ogastemma 1

rastliny väčšinou holé; C rúrkovitá, úzka, ovisnutá
vibračné opeľovanie; plody dvojsemenné tvrdky, černasté
Európa, SZ Afrika až Z Ázia

rastliny trváce
C modrá, vzácne žltá, rúrkovitá až krčiažkovitá, hrdlo holé, bez šupinkovitých výrastkov

BORÁKOVITÉ

Echiochilon

Simpsonanthus jonesii 1
+ Plagiobothrys kingii 1

Eremocarya
Cryptantha 'Maritima' klad
Sonnea
Plagiobothrys s. str.
Greeneocharis
Johnstonella

Cryptantha 'Albidae' klad

Cryptantha s. str.
incl. Thyrocarpus
Nihon (= Omphalodes p.p.)

Bothriospermum
Antiotrema 1 ? n.i.
Lindelofia I (macrostyla)
Microparacaryum intermedium

Lepechiniella I, II

Cynoglossum I

Asian, Australian species

Paracynoglossum asperrimum

Paracaryum I
Paracaryum II
Cynoglossum II-V

s. l.

Trachelanthus, Rindera I
Mattiastrum I
s. str. + Mattiastrum

II

incl. Lindelofia II, III
Rindera II, Pardoglossum,
Solenanthus I, II

