Fylogenéza radu

Bor aginales
ČEĽADE A RODY S PLEZIO-/APOMORFNÝMI A (NIE)DIAGNOSTICKÝMI ZNAKMI
byliny, kry
P 5-početné, čnelka gynobázická
plod tvrdky (eremokarpium)

vajíčka ≤ 4

Boraginaceae

semenník štvorpuzdrový
vajíčko 1/puzdro
semená 4/plod

pozri

Fylogenetický poster čeľade BORAGINACEAE

Wellstediaceae

Boraginales I

placentácia apikálna
plod sploštená septicídna tobolka
JZ Afrika a JZ Arabského polostrova/Somálsky polostrov

Codonaceae

obyčajne byliny
blizna obyčajne jednoramenná/guľovitá
transferové bunky v semenách –

tŕnitý habitus
K10–12, C10–12; nektáriové komôrky +
JZ Afrika

Boraginaceae
Wellstediaceae
Codonaceae
Hydrophyllaceae

6

Codon						

2

listy výrazne laločnaté, 1 až 2 x perovito zložené
koreň kolovitý
C šupinky prítomné, redukované alebo chýbajú
puzdra 2
semená 1-mnoho

Phacelia				

rastliny hľuznaté, na báze cibuľovito zhrubnuté
listy celistvé
C šupinky chýbajú
korunná rúrka niekedy so záhybmi v tvare písmena V
semená 2-mnoho

Romanzoffia			

5

Draperia					

1

listy protistojné
C šupinky chýbajú
semená 1-4

Namaceae

Wellstedia				

c. 200

Heliotropiaceae
Lennoaceae

jednoročné byliny
semená 5-15

Ehretiaceae

jednoročné byliny
kvety previsnuté, C sa postupne stáva papierovitou
C šupinky chýbajú
semená 6-15
mäsko (elajosom)

Hoplestigmataceae

Coldeniaceae

jednoročné byliny
C šupinky prítomné ako redukovaný pár na báze každej nitky
semená 4-8

Cordiaceae

G dvojplodolistové
plod lokulicídna tobolka

jednoročné byliny
semená 5-15

Hydrophyllaceae

jednoročné byliny
kvety prevažne s (naspäť ohnutými) výrastkami medzi korunnými lupienkami
C šupinky prítomné alebo redukované na pár žliazok obkolesujúcich každú nitku
semená 1-8

byliny
korunné lupienky so stočenou estiváciou
semenník 1-puzdrový
placenta zväčšená, vystiela alebo vypĺňa semenník
plod tobolka, dvoj- až päťpuzdrová
Americký subkontinent
(hlavne juhozápad S Ameriky)

listy perovito delené až zložené
koreň vláknitý
C šupinky v pároch, obkolesujú nitky, no nezrastajú s nitkami
semenník 1-puzdrový
semená 1-3
jednoročné byliny
kvety prevažne s (naspäť ohnutými)
výrastkami medzi korunnými lupienkami
C šupinky prítomné ako pár na báze
každej nitky, niekedy redukované; semená 1-20
kališné laloky voľné, výrazne asymetrické, vonkajšie 3 srdcovité,
vnútorné 2 čiarkovité, K za plodu výrazne zväčšený
C šupinky čiarkovité, v pároch, nezrastajú s nitkami
semená 4-8

nízke bezbyľové
rastliny,
s koreňovou
hlavou

Boraginales II
transferové bunky v osemení +

plod tobolka,
blanitá alebo
polochrupkovitá,
lokulicídna,
pukajúca
2 chlopňami

Namaceae
plod tobolka,
chrupkovitá,
lokulicídna/
septicídna,
pukajúca
4 chlopňami

semenník 1-/2-puzdrový
placenta zúžená, čiastočne alebo
úplne rozdeľujúca semenník
plod tobolka so
zdanlivými dvoma puzdrami
korunné lupienky so
škridlicovitou estiváciou
Amerika (prevažne juhozápadná
časť S Ameriky)

Heliotropiaceae
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peľnice apikálne hladké,
konektív nepretiahnutý
subtrop. až mierne podnebné pásmo
(zopár v Austrálii)

11

Tricardia					

1

Hesperochiron			

2

Howellanthus			

1

Nama						

c. 50

Wigandia					
Eriodictyon			

6

c. 10

Euploca				

c. 200

Heliotropium		

c. 200
1

kvety 4–10-početné
tyčinky v 1 rade, peľnice na báze rovnobežné

Pholisma					

3

nízke kry
obal z listeňov pretrváva na plode
SZ Argentína
kry
kvety obyčajne modré
peľnice zrastené, vibračné opeľovanie
Austrália
kry alebo byliny (väčšinou poliehavé)
kvety obojpohlavné
plod sa rozpadáva na 4 (alebo menej) tvrdiek
Amerika (hlavne juhozápad S Ameriky, Galapágy)

stromy/kry

kry (čiastočne lianovité), s pazušnými tŕňmi
kvety jednopohlavné
Str. Amerika, Karibik

stromy, dvojdomé
Str. Amerika & sever J Ameriky

Cordiaceae

Nemophila				

Lennoa					

stromy alebo kry (čiastočne lianovité)
K s chlopňovitou estiváciou
plod so 4 trojuholníkovitými kôstkovičkami
Neotropická oblasť a V Afrika

Coldeniaceae

8

kvet 8-početný
tyčinky v 2 radoch, peľnice na báze rozšírené

stromy alebo kry
kališné lístky so škridlicovitou estiváciou
plod s 1–4 kôstkovičkami

väčšinou kry alebo stromy
rozšírenie pan(sub)tropické

Hoplestigmataceae

Hydrophyllum			

c. 25

Ehretiaceae

Slovenský preklad HILGER HH, COLE TCH: Boraginales Phylogeny Poster

3

Myriopus				

kvety obojpohlavné

HILGER HH, COLE TCH, MAJESKÝ Ľ, MÁRTONFI P (2020) Fylogenéza radu BORAGINALES

Pholistoma				

liany alebo polovystúpavé kry
tyčinky s páperistým alebo papilóznym apexom, konektív predĺžený
plod obyčajne kôstkovica
J & Str. Amerika, Karibik
obyčajne kranz anatómia (C4)
tyčinky s páperistým alebo papilóznym apexom,
konektív pretiahnutý
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* Hydrophyllaceae: nepublikovaná topológia podľa G. Walden (pers. comm.)
** Turricula zaradenie nejasné podľa G. Walden (pers. comm.)

polokry
husto žliazkaté, lepkavé, nepríjemne páchnuce
semená ryhované

Eucrypta I*

1

Prof. Pavol Mártonfi, Ph.D.

• koncept rodov vychádza z odporúčania „Boraginales Working Group“
• hypotetický kladogram odvodený z molekulárno-fylogenetických dát (do roku 2017)
• jednotlivé znaky boli prebraté z: Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV a Luebert et al. (2016)
• dĺžka vetiev je arbitrárna a neodráža skutočnú časovú divergenciu
• uvádzané znaky nemusia byť prítomné pri všetkých členoch danej skupiny
• pozícia viacerých znakov na zobrazenom kladograme je neistá
• Ehretiaceae: vzťahy v rámci čeľade nie sú dostatočne známe a sú predmetom výskumu (M. Gottschling, pers. comm.)
• Hilsenbergia súčasť rodu Bourreria
• rod Nama (Namaceae) polyfyletický
• rody Tournefortia a Argusia sú zahrnuté do rodu Heliotropium

stálozelené kry
tyčinky (nie)rovnako dlhé,
(nie)rovnako vnorené do korunnej rúrky,
prívesky tyčiniek redukované alebo zakrpatené

1

Ixorhea					

koreňové holoparazity
rastliny nezelené
listy redukované na katafyly
G≥5
plod pukavý (pukajúci a otvárajúci
sa štrbinou po obvode ako viečko)
juhozápad S Ameriky

Ľuboš Majeský, Ph.D.

pŕhlivé trichómy
tyčinky rovnako dlhé, rovnomerne vnorené
do korunnej rúrky
J až Str. Amerika

Ellisia						

kry
trichómy vylučujú živicu s výraznou vôňou
plôdiky apikálne krídlaté
SZ Argentína

Lennoaceae
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tyčinky rovnako až nerovnako dlhé, rovnako až
nerovnako vnorené do korunnej rúrky,
prívesky tyčiniek prítomné alebo nitky tyčiniek
s rozšírenou bázou

1

1

rozšírené po
celom svete

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

C šupinky polkruhovité,
v pároch, nezrastajú s bázou nitky
semená 2-4

Emmenanthe			

Turricula** 				

jednoročné byliny/kry alebo liany (Tournefortia)
čnelka a blizna vytvára komplex
pyrolizidínové alkaloidy

trváce rastliny
väčšinou
stálozelené
súkvetie bez
listeňov
tyrzoidné,
čiastočne
redukované na
1 kvet
endokarp
viacvrstvový
vajíčka ≤ 4

kvety jednotlivo na predĺženej kvetnej stopke
C šupinky chýbajú
semien mnoho

Eucrypta II*

stromy, opadavé; púčiky kryté šupinami
K zrastený, nerovnomerne sa deliaci, C 11-15, zrastená, nerovnomerne sa otvárajúca,
A 20-35, v 3 nepravidelných radoch
plod 4-semenná kôstkovica, endokarp nedelený
Z Afrika
poliehavé jednoročné byliny
adventívne korene +
kvety 4-početné
trop. Ázia ? (celkovo rozšírené v trópoch)
blizna 4-laločná
endokarp nedelený
plod obyčajne uzavretý v nafúknutom kalichu, čiastočne krídlatý
klíčne listy zriasené

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

