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Ex-situ kultivace

• Možnost záchrany druhu pro případ jeho ztráty in-situ

• Materiál pro posilování populací a případnou reintrodukci 



Ex-situ ochrana 

• Semenné banky

• Tkáňové kultury

• Zahradní kultivace



Historie ex-situ ochrany v bot. zahradách

• Cugnac (1953) – Jardin Conservatoire

• Botanické zahrady jako Archy – 1970’ - zmíněno v 1. IUCN červeném 
seznamu v roce 1978 

• Center of Plant Conservation – USA – Falk 1978

• Botanické zahrady se stávají partnery druhové ochrany – od 1980 –
USA, Austrálie, UK

• Botanic Gardens Conservation Strategy (1989)



Realizace druhové ochrany v botanických 
zahradách

• 1/3 druhů je v zahradách

• 41% ohrožených druhů

• 60% temperátních vs. 20% tropických

Ross Mounce et al, Ex situ conservation of plant diversity in the world's botanic 
gardens, Nature Plants (2017). DOI: 10.1038/s41477-017-0019-3

http://dx.doi.org/10.1038/s41477-017-0019-3


Realizace druhové ochrany v botanických 
zahradách

• 100 druhů pouze v botanických zahradách



Druhy pouze v zahradách

Euphorbia mayurnathanii, Indie Trochetiopsis

erythroxylon, 

Malvaceae,

ostrov svaté Heleny

Cyanea pinnatifida, 

Campanulaceae, 

Hawai

Rhododendron kanehirai

Taiwan



Realizace druhové ochrany v botanických 
zahradách

Populace řady druhů v botanických zahradách větší než v přírodě

u nás 

• Jurinea cyanoides (Planta Naturalis)

• Angelica palustris (Olomouc, Průhonice)



Kapacita botanických zahrad vs. potřeba



Ex-situ kultivace rostlin

• V průběhu kultivace dojde ke změně genetického složení

• Minimalizace genetické změny je klíčová pro ochranu druhů



Hlavní problémy ex-situ ochrany

• Genetický drift

• Adaptace ke kultivaci

• Akumulace mutací

• Hrozba přenosu patogenů do přírodních populací

• Hybridizace s dalšími druhy

• Hybridizace mezi různými lokálně adaptovanými populacemi jednoho 
druhu  

• Ztráta informace o původu rostlin



Genetický drift
• Náhodná ztráta alel v malých populacích

• Homozygosita se zvětšuje, některé alely se fixují

• Intensita se zvětšuje se snižující 

se efektivní velikostí populace

• Homozygosita vede k nižší fitness a schopnosti se adaptovat na nové 
podmínky 



Jak zabránit genetickému driftu?

• Zvětšit efektivní velikost populace (Ne) 

– Vyrovnat velikosti rodin, tj. udržovat podobný poměr potomků 
různých matek 

– Udržovat vyrovnaný poměr pohlaví u dvoudomých

– Udržovat vyrovnaný počet jedinců různých generací

• Pravidelná imigrace z přírodních populací 

Konkrétní numerická doporučení neexistují



Adaptace ke kultivaci



Kdy dochází k neúmyslné selekci a tedy k adaptaci 
na kultivaci?

• Sběr semen

• Skladování semen

• Klíčení

• Množení 

• Růst ve skleníku

• Při růstu v zahradě



Doklady lokální adaptace k prostředí zahrady

• Hojné doklady ze zoologických zahrad

• Senecio vulgaris v Kew botanical garden (založena 1759)



Doklady lokální adaptace k prostředí zahrady

• Hojné doklady ze zoologických zahrad

• Senecio vulgaris v Kew botanical garden (založena 1759)

• Resistance k herbicidům u mnoha druhů

• Ztráta tolerance k suchu u Solidago plumosa

• Ztráta dormance semen u Cynoglossum officinale

• Zvýšený růst a investice do biomasy a snížená tolerance ke stresu a
herbivorii u mnoha kultivovaných druhů – známo též u invazních 
druhů



Jak minimalizovat efekty neúmyslné selekce?

• Vyrovnat velikosti rodin (snižuje intensitu selekce)

• Minimalizovat dobu z zahradě

• Imigrace z přirozených populací

• Minimalizace zásahu – zalévání, pletí, hnojení…

• Udržování druhu v podmínkách co nejpodobnějších přirozeným –
substrát, zástin, vlhkost, kompetice… 



Akumulace mutací

• Absence selekce může umožnit akumulaci mutací 

• Mutace se akumulují nezávisle na velikosti populace (Ne) ale 
genetický drift umožňuje jejich fixaci



Změna chování rostlin v ex-situ kultivaci

Ztráta fitness jako důsledek redukce velikosti populace – doklady u 
rostlin z in-situ podmínek a u živočichů i z ex-situ

Rostliny ex-situ obvykle zvýšení fitness v důsledku příznivých podmínek 
kultivace 



Hlavní problémy ex-situ kultivací

• Genetická representativnost přirozených populací, sběr musí dobře 
pokrývat zdrojové populace

• Ale pozor – ztráta adaptací, outbreeding

• Genetická eroze a divergence sbírek od přirozených populací v 
průběhu času

• Ztráta fitness v důsledku genetické hodriftu inbrední deprese 

• Adaptace k ex-situ a tudíž ztráta adaptace k původním podmínkám  



Rizika při využití rostlin pro posilování 
populací

• Outbrední deprese – ztráta původních adaptací

• Zavlečení patogenů



Rizika při využití rostlin pro reintrodukci

• Neschopnost růst na daném stanovišti 

• Změna interakcí s dalšími rostlinými druhy a vliv na jejich populace

• Změna interakcí s opylovači/herbivory – např. díky fenologickému 
posunu, ztrátě obraných mechanismů



Optimální ex-situ sbírka

• Velké, geneticky variabilní populace – ale ze stejné oblasti/evoluční 
linie – aby nedošlo k inbrední ani outbrední depresi

• Vyrovnat zastoupení jedinců z různých rodin 

• Zohlednění reprodukčního systému druhu a historii genového toku

• Minimalizace zásahu – zalévání, pletí, hnojení…

• Udržování druhu v podmínkách co nejpodobnějších přirozeným –
substrát, zástin, vlhkost, kompetice… 

• Občasný přísun jedinců z přírody

• Větší počet nezávislých ex-situ kultivací k diverzifikaci negativních 
procesů probíhajících v každé populaci – spolupráce mezi zahradami 
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Prioritizace výběru druhů


