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Abstrakt 

Jak bude organismus vypadat, je definováno jeho DNA. Nejen informace obsažená v 

DNA, ale i samotná velikost genomu však může ovlivnit, jak daný organismus funguje. 

Narozdíl od mnoha údajů pro jiné skupiny organismů, u lišejníků (jejich mykobiontů) 

je známo jen velmi omezené množství velikostí genomů. Vzhledem k tomu bylo možné 

dosud jen spekulovat o možných spojitostech mezi velikostí genomu a ekologií 

lišejníků. 

V rámci své práce jsem za použití průtokové cytometrie úspěšně změřila velikost 

genomu u 50 druhů lišejníků. Abych rozeznala vliv fylogenetických vztahů mezi druhy 

na velikost jejich genomu, udělala jsem molekulární fylogenetickou analýzu 141 druhů 

se známou velikostí genomu. 

Fylogenetickou analýzu jsem založila na dvou genech – ITS a mtSSU. Statisticky jsem 

analyzovala dataset sestávají z údajů o naměřené velikosti genomu, ekologicky 

relevantních vlastností lišejníků a fylogenetického stromu, který jsem vytvořila. 

Zjistila jsem možnou souvislost mezi velikostí genomu a substrátovou preferencí, 

vegetativním rozmnožováním a typem fotobionta lišejníku. Ve vhodném výběru druhů 

lišejníků pro srovnání lze nalézt spojení mezi velikostí genomu a životní strategií 

druhu. Druhy s velkými genomy častěji spadají do kategorie K-stratégů, druhy s 

menšími genomy jsou spíše r-strategické. 

Nově jsem určila velikost genomu pro mnoho druhů zkoumaných lišejníků, za použití 

průtokové cytometrie (FCM), která je pro lichenologii relativně novou metodou. Tato 

práce představuje jednu z prvních studií zabývajících se efektem velikosti genomu u 

lišejníků. 

Klíčová slova: funkční znaky, průtoková cytometrie, r a K strategie, substráty 

  



 

 

Abstract 

The inner organisation of organisms originates from the information contained within 

its DNA. In addition, the size of the genome itself may influence the function of the 

organism. Unlike many other groups of organisms, genome size is only known for a 

very limited number of lichen mycobionts.  

So far it has been only speculated whether there is a connection between genome size, 

the ecology and the traits of lichens. The goal of my thesis is to measure genome size 

of a sufficient amount of lichen mycobionts to be able to determine possible connection 

between genome size and ecology or functional traits of these lichen species.  

I succesfully measured the genome size of 50 lichen species using flow cytometry 

(FCM). I did molecular phylogenetic analysis of 141 taxa with known genome size in 

order to recognize the influence of phylogeny on genome size of these species. 

Two genes - ITS and mtSSU - were used for the phylogenetic analysis. Statistical 

analysis was performed using measured genome sizes, ecologicaly relevant traits of 

lichen species and my phylogenetic tree.  

I found that genome size might be connected to substrate preference, vegetative 

reproduction or the type of the lichens’ photobiont. A correlation of genome size and 

life strategy - larger genome sizes connected to K-strategy, whereas smaller genomes 

connected to r-strategy – can be found in certaing groups of lichens. 

I have newly determined genome sizes of many species of lichens. I used a method new 

to lichenology (FCM) to do it. My thesis presents one of the first investigations into 

effects of genome sizes in lichens. 
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1 Úvod 

Genom je soubor veškerého genetického materiálu nacházejícího se v buňce. 

Informace kódovaná v genomu hraje klíčovou roli v určení fenotypu organismů. Udává, 

jaké proteiny budou vytvářeny, či jak bude organismus vypadat a interagovat s okolím. 

Genom nebo jeho část jsou předávány potomkům a jsou tedy subjektem selekce 

a probíhající evoluce.  

Velikost genomu se v rámci říše Eukaryota velmi liší, a to až dvě stě tisícinásobně 

(Gregory, 2001). Navzdory možnému logickému předpokladu není velikost genomu 

přímo závislá na množství obsažených genů a vývojové složitosti organismu. Tento 

fenomén je známý jako c-value paradox (c značí haploidní velikosti genomu 

organismu) (Mirsky & Ris, 1951).  

C-value paradox byl vysvětlen přítomností nekódující, především pak repetitivní DNA 

(Cavalier-Smith, 1982; Gregory, 2001), která může zaujímat velké procento genetické 

informace v buňce. Dříve se nekódující část informace označovala jako odpadní „junk“ 

DNA (Ohno, 1972), neboť se považovala za pouhý vedlejší efekt molekulárních pochodů 

a „sobeckosti“ genů bez žádného dalšího účelu (Orgel & Crick, 1980). Byla však 

prokázána přítomnost evolučního tlaku na velikost genomu, což znamená, 

že i nekódující část DNA a samotná její masa má vliv na fungování a přežití organismu 

(Bennett & Finch, 1971). Nejen informace obsažená v genomu, ale i jeho velikost je z 

evolučního pohledu důležitou vlastností.  

U eukaryotických organismů je největší a nejvlivnější část genomu uložena v jádře. Svůj 

genom mají také semiautonomní organely – mitochondrie a plastidy. Aby bylo možné 

velikosti jaderných genomů mezi jedinci i druhy porovnávat, pracuje se ustáleně 

s velikostí haploidního (jedna sada chromozomů) jaderného genomu, která je zkráceně 

označována jako „c-hodnota“ (Swift, 1950). Srovnávat tak lze i různě replikované 

a polyploidní stavy genomů. 

Velikost genomu se tradičně udává ve dvou možných jednotkových vyjádřeních. 

Prvním z nich je hmotnost 1C (haploidního) jádra v pikogramech [pg], druhou je počet 

párů nukleotidových bází [b] nebo [bp] v genomu, většinou s předponou mega- [Mb] 

nebo kilo- [kb] v závislosti na velikosti. Mezi těmito jednotkami je vztah 1 pg = 978 Mb 

(Doležel, Bartoš, Voglmayr, & Greilhuber, 2003). 
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1.1  Role velikosti genomu v interakci organismů s prostředím 

Velikost genomu může mít přímou souvislost s fenotypem organismu a jeho 

ekologickými preferencemi. To může být důsledkem fyziologických vlastností jádra 

samotného. Jeho velikost v mnoha případech ovlivňuje celkový objem a velikost buňky 

(Cavalier-Smith, 1982; Gregory, 2001). Dopad na velikost buňky byl pozorován 

u semen, spor, vajíček i somatických buněk rostlin, živočichů i hub (Beaulieu, Leitch, 

Patel, Pendharkar, & Knight, 2008a; Henry, Bainard, & Newmaster, 2014; 

Schmidt-Ott, Rafiqi, Sander, & Johnston, 2009; Thompson, 1990; Veselská & Kolařík, 

2015; Wake, 2003). U korýšů je možné nalézt korelaci s velikostí celého těla (Hultgren, 

Jeffery, Moran, & Gregory, 2018), Vliv na velikost alespoň některých částí těla byla 

pozorována u i vrby (Dudits et al., 2016). Většina těchto spojení ovšem není obecným 

pravidlem a záleží na skupině, v rámci které je prováděno porovnání. (Knight, 

Molinari, & Petrov, 2005; Krahulcova, Travnicek, Krahulec, & Rejmanek, 2017) 

Důvodem zachování korelace mezi velikostí genomu a buňky je pravděpodobně 

potřeba zachování ideálního poměru mezi objemem jádra a buňky nutného pro 

optimální fungování buňky a pozitivní korelace mezi velikostí genomu a jádra 

(Cavalier-Smith, 1982; Gregory, 2001; Jorgensen et al., 2007; Neumann & Nurse, 

2007), i když tato závislost je komplexnější a je ovlivněná více faktory (Cantwell & Dey, 

2021). 

Velikost genomu dále negativně koreluje s rychlostí replikace, a tedy i s rychlostí dělení 

a růstu buněk (Bennett & Finch, 1971), což může být dalším důvodem korelací 

s ekologií organismů. Mnoho dalších spojení ekologie a velikosti genomu, které byly 

objeveny, nemá dosud známé nebo jednoduché vysvětlení. 

Bylo například prokázáno, že některé rostliny rostoucí v podmínkách s nižší teplotou 

májí větší genom než ty rostoucí v teplejším klimatu (MacGillivrail & Grime, 2009). 

U nahosemenných rostlin má velikost genomu vliv na denzitu průduchů (Beaulieu et 

al., 2008). U geofytických rostlin, které mají obecně velký genom byla prokázána 

souvislost s dobou kvetení a přizpůsobení vlhkému prostředí (Veselý, Bureš, Šmarda, 

& Pavlíček, 2012). U dalších skupin byl pozorován vliv na jarní rašení listů (Grime, 

Shacklock, 1985), odolnost vůči mrazu (MacGillivrail & Grime, 2009). Vzhledem k 

dědičnosti genomu může být jeho velikost ovlivněna nejen ekologií a strategií daného 
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druhu, ale také jeho evoluční historií. To komplikuje porovnávání vlivu velikosti 

genomu na interakci s prostředím mezi fylogeneticky různě vzdálenými taxony. 

1.1.1 R a K strategie a velikost genomu 

Termín r/K strategie nebo selekce poprvé ustanovil H. MacArthur a E. O. Wilson 1967 

v knize „The Theory of Island Biogeography“ (MacArthur, & Wilson, 1967). Jedná se o 

dva odlišné typy evoluční selekce. R-selekce vede u druhů k investici do kvantity 

potomstva za cenu menší kompetiční schopnosti jedinců. Je spojena s velkou 

plodností, malou velikostí těla, rychlým vývojem, krátkou mezigenerační dobou a 

snadným rozšiřováním. Proto je nejvýhodnější v uvolněnějších nikách s malým 

kompetičním tlakem. Oproti tomu K-selekce vede k velké investici do kvality a 

kompetiční schopnosti potomstva. Velká investice tímto směrem omezuje početnost 

potomstva. Objevuje se v situacích, kdy kapacita prostředí je naplněna a je třeba 

bojovat o zbývající dostupné zdroje. 

Jelikož jsou tyto strategie závislé na rychlosti růstu a velikosti organismu, lze nalézt 

alespoň občasné spojení r a K strategie s rozdíly ve velikosti genomu, která má na tyto 

vlastnosti přímý vliv. Například u některých rostlin existuje spojení menší velikosti 

genomu s efemérností a větší velikosti s výskytem ve specifickém prostředí 

(Andrés-Sánchez, Temsch, Rico, & Montserrat Martínez-Ortega, 2013). U mloků je 

větší genom a tím pomalejší vývoj také spojen s výskytem ve stabilnějším prostředí 

(Lertzman-Lepofsky, Mooers, & Greenberg, 2019). Souvislost velikosti genomu 

vysloveně v závislosti na r a K strategií již byla studována u prvoků (Cavalier-Smith, 

1980) i živočichů (Hally, Rasch, Mainwaring, & Bruce, 1986). 

1.2 Role velikosti genomu v interakci lišejníků s prostředím 

Protože je lišejník symbiotický organismus skládající se z fotobionta (jednoho či více 

druhů řasy a/nebo sinice) a mykobionta (houby), má více genomů s různými velikostmi 

zároveň. Vzhledem k tomu, že houby jsou ty, kdo ovlivňují, jak bude lišejník vypadat, 

žít a rozmnožovat se, dává smysl se při zkoumání vlivu velikosti genomu na fungování 

lišejníků zaměřit právě na ně.  

V rámci výzkumů sloužících bližšímu porozumění ekologie, fyziologie a evoluce 

lišejníků je používáno stále více genomických metod (Greshake Tzovaras et al., 2020; 
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Grube et al., 2013; McKenzie, Walston, & Allen, 2020). Nicméně snahy o skládání 

genomů mykobiotů jsou značně omezené přítomností různorodých asociovaných 

organismů v jeho stélce (fotobiont, kvasinky, bakterie…), která znesnadňuje přiřazení 

jednotlivých sekvenačních čtení k jednotlivým organismům. 

V rámci publikovaných dat je doposud známo pouze několik desítek velikostí genomů 

mykobiontů lišejníků. Mnoho nových (zřejmě stovek) však pravděpodobně pouze čeká 

na publikaci a v rámci příštích pár let se poznání v tomto směru bude rychle rozšiřovat. 

Poprvé byla velikost genomu u lišejníků změřena pomocí kvantitativního PCR 

(polymerázové řetězové reakce) u druhu Cladonia grayi, velikost genomu mykobionta 

u něho byla 28.6 Mb (Armaleo & May, 2009). V současnosti je na základě 

celogenommové sekvenace z největší lichenizované třídy hub Lecanoromycetes 

v databázi GenBank (U.S. National Library of Medicine, n.d.) záznam o velikosti 

genomu k 30 druhům lišejníků. Další údaje o velikostech genomů byly získány pomocí 

průtokové cytometrie (Kullman, Tamm, & Kullman, 2005; Vondrák et al., 2020). 

V rámci v rámci všech těchto studií se naměřené hodnoty u lišejníků pohybují kolem 

průměrné hodnoty 38 Mb. Což je očekávatelná hodnota, neboť ve skupině hub 

Ascomycota, kam většinové procento lišejníky tvořících hub patří, je uváděna 

průměrná velikost genomu 36,91 Mb. (Mohanta & Bae, 2015).  

Jediná publikovaná práce zabývající se významem velikosti genomu pro ekologii 

lišejníků vycházela z metodického základu shodného s touto prací a mezi spoluautory 

patří můj školitel a konzultantka (Vondrák et al., 2020). V rámci širokého výzkumu 

přechodů mezi substráty během evoluce jednoho rodu, zahrnujícího i cytometrické 

měření, byla zjištěna velikost genomu u více než dvaceti druhů rodu Blastenia. 

Jednotlivé druhy se velikostí genomu pohybovaly mezi 22 a 35 Mb. V této studii se 

podařila potvrdit menší velikost genomu u druhů preferujících organický substrát. 

Tato korelace by mohla být důsledkem evolučního tlaku na sekundární redukci 

velikosti genomu při změně substrátové preference, neboť pozorované druhy svou 

preferenci historicky změnily. Dále bylo vysledováno, že u druhů rostoucích 

v xerotermních podmínkách byla větší průměrná velikost genomu oproti těm 

spojeným s podmínkami více vlhkými či chladnými. V rámci tohoto omezeného vzorku 

nebyl potvrzen vztah k délce spor, přítomnosti vegetativního rozmnožování ani 

velikosti plodnic (Vondrák et al., 2020). 
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1.3 Ekologické strategie lišejníků 

V literatuře existují různé přístupy k určení ekologické strategie lišejníků. Používá se 

například spektrum R-C-S navržené pro cévnaté rostliny (Grime, 1977), které podle 

morfologie a rychlosti růstu určuje, v jaké míře spadá rostlina do strategie kompetitivní 

(C), stresu odolné (S) nebo ruderální (R). Toto rozdělení bylo použito i pro lišejníky 

(Rogers, 1990), v některých případech doplněné informací o hodnotě výtěžku 

fotosyntézy daných druhů (Bültmann & Daniëls, 2012). V jiných studiích se určují 

ekologické strategie přímo na základě podmínek, ve kterých lišejník úspěšně roste 

(Deduke, Booth, & Piercey-Normore, 2014). Rozdělení r a K strategie, která byla 

upravena pro rostliny (Gadgil & Solbrig, 2002), byla již aplikována na lišejníky též, v 

mírných úpravách (Jahns & Ott, 1997). 

Pro hlubší porozumění fungování lišejníků a jejich ekologii je u druhů různých skupin 

užíváno srovnání charakteristik tzv. funkčních znaků. Jedná se o takové vlastnosti, 

které mají proměnlivý charakter, vyskytují se u všech sledovaných skupin a mají přímý 

vliv na fungování organismu a jeho interakci s prostředím (Diaz & Cabido, 2001). Dají 

se srovnávat i napříč velkou fylogenetickou a geografickou vzdáleností. 

U lišejníků jsou za funkční znaky považovány: typ fotobionta, velikost spor, velikost 

plodnic, typ stélky, substrátová preference, druh a charakteristiky rozmnožování 

a další (Bässler et al., 2016; Giordani, Brunialti, Bacaro, & Nascimbene, 2012; Koch et 

al., 2019). 

1.4 Průtoková cytometrie (FCM) 

Průtoková cytometrie je metoda používaná od 30. let 20. století, využívající laser 

a optické detektory k měření intenzity rozptýleného a emitovaného fluorescenčního 

světla zaznamenávajícího charakteristiky měřených částic. Nejčastěji je využívána 

v imunologii k rozlišování a kvantifikování různých typů buněk a v ostatních oborech 

k určení velikosti jaderného genomu. Má však i další využití, například analýzu 

planktonu (Peeters, Dubelaar, Ringelberg, & Visser, 1989). Hlavní výhoda průtokové 

cytometrie pro biologické analýzy je rychlé generování velkého objemu dat s vysokou 

přesností, což umožňujuje robustní statistické analýzy. 

Základem cytometru je kapilára, kterou proudí kapalina nesoucí částice (nejčastěji 

separátní buňky či izolovaná jádra) odděleně za sebou. Každá jednotlivá částice projde 
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laserovým paprskem, přičemž dojde k rozptylu světla částicí ve směru přímém 

(FSC – forward scatter) a směru bočním (SSC – side scatter). Intenzita FSC světla je 

určena velikostí částice a intenzita SSC světla její komplexitu. V bočním směru je také 

zaznamenávaná intenzita emitované fluorescence, za předpokladu, že byla vybraná 

struktura nebo organela fluorescenčně značena. Při měření velikosti genomu se 

používají barvy vázající se na DNA, nejčastěji pak propidium jodid (PI).  

Průtoková cytometrie je k určování velikosti genomu velikou měrou používána 

v botanice cévnatých rostlin (Sliwinska et al., 2021), u nichž je výzkum velikosti 

genomu pokročilý právě díky této metodě. 

Určitá pozornost byla v tomto směru věnována také nelichenizovaným houbám, pro 

něž byla metodologie průtokové cytometrie upravena (Kullman, 2000) a dále rozvinuta 

(Veselská & Kolařík, 2015). Aplikace na lichenizované houby je stále v počátku 

(Vondrák et al., 2020). 
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2 Cíle práce 

• Změřit velikosti genomů mykobiontů vybraných druhů lišejníků 

• Zjistit možnou přítomnost vztahu mezi velikostí genomu s r/K strategií, 

substrátovou preferencí, typem stélky a dalšími funkčními znaky 

• Zjistit spojení fylogeneze s velikostí genomu lišejníků 

• Ověřit vnitrodruhovou stabilitu ve velikosti genomu u lišejníků 
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3 Metodika 

3.1 Datový soubor 

Do studie jsem zahrnula množství známých funkčních znaků a rozdíly v ekologii 

lišejníků, které by mohly teoreticky mít prokazatelný vztah s velikostí genomu (viz 1.3). 

Funkčními znaky, které jsem ve studii sledovala byly typ stélky, typ rozmnožování a 

rozmnožovacích struktur, typ fotobionta a velikost spor. Použitými ekologickými 

charakteristikami byla substrátová preference a případná r či K strategie (Tab. a). U 

těchto znaků mě zajímaly obecné charakteristiky platící pro celé druhy, nikoli 

charakter konkrétních sběrů. 

3.1.1 r a K strategie u lišejníků 

Vzhledem k malému množství existující literatury, která by u lišejníků r/K spektrum 

rozlišovala, jsem většinu druhů musela zařadit nově. Většina seznamu naměřených 

druhů byl rozeslán 7 lichenologům, kteří rozhodovali o kategoriích na základě svých 

zkušeností. Druhům byla příslušná kategorie přiřazena pouze v případě shody. Později 

doplňované druhy byly potom určeny na základě zkušeností školitele příp. menšího 

množství dalších odborníků. Obr. 1 představuje ukázky prostředí, ve kterých se r či 

K strategické druhy často vyskytují a ve kterých také probíhaly sběry. 

Faktory přispívající pro zařazení mezi K stratégy 

Produkuje méně diaspór, ale často větších a kvalitnějších, ty se hůře šíří, za to mají 

větší úspěšnost přežití. Zpravidla větší a kompetitorsky silný druh. Obsazuje sukcesně 

pokročilejší čili stabilnější biotopy. 

Faktory přispívající k zařazení mezi r stratégy 

Důraz na rozmnožování a mobilitu diaspór, tj. produkuje hodně spór, má je malé a 

lehké, drtivá většina z nich nepřežije. Zpravidla menší a kompetitorsky slabý druh. 

Obsazuje disturbovaná stanoviště, může patřit mezi první kolonizátory, pionýry atd. 
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Tab. a Seznam používaných proměnných ve studii. Ke každému znaku je uveden název 

proměnné použitý v datovém souboru a její typ. V případě kategoriálních proměnných 

také hodnoty, jakých proměnná nabývá. V popisu je vysvětleno, na jakém základě je 

znak hodnocen. Celkem bylo použito 11 proměnných. 

Znak 
Název 

proměnné 
Kategorie  Význam Popis 

Ekologická 
strategie 

r/K_strategy 
r 

K 
 

Příslušnost k definovaným kategoriím 
(viz 3.1.1) 

Typ stélky  thallus 

crustose 

foliose 

fruticose 

korovitá 

lupenitá 

keříčkovitá 

Tradičně rozlišovaná morfologie 
stélky 

Substrátová 
preference druhu  

susbstrate_gen 

epiphytic 

saxicolous 

 terricolous 

various 

epifytický 

saxikolní 

terikolní 

různý 

Substrát, se kterým je druh převážně 
spojený, pokud nemá jednu je 

v kategorii various 

Typ rozmnožování  reproduction 
sexual 

asexual 

sexuální 

asexuální 
Běžně se vyskytující tvorba plodnic 

Vegetativního 
rozmnožování  

vegetative 
yes 

no 

přítomné 

nepřítomné 
Běžné tvoření izídií či soredií 

Typ fotobionta  photobiont 
green 

cyano 

zelená řasa 

sinice 

Odlišení lišejníků s přítomným 
sinicovým fotobiontem oproti 

ostatním 

Velikostní skupiny  macrolichen 
yes 

no 

makrolišejník 

mikrolišejník 

Rozdělení korovitých lišejníků jako 
mikrolišejníků oproti ostatním typům 

stélky 

    
Typ 

proměnné 
Jednotky   

Velikost genomu GS spojitá Mb 
Velikost genomu změřená 

průtokovou cytometrií  

Objem spóry  volume spojitá  µm3 
Objem vypočtený na základě šířky a 

délky 

Počet buněk spóry  cells diskrétní  počet 
Odhad počtu buněk tvořících spóru 

podle uváděného množství sept 
pozorovaných ve spóře 

Objem buňky 
spóry  

volume_cell spojitá   µm3 
Objem spóry vydělený počtem buněk 

spóru tvořící 
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Obr. 1 Vlevo: haldy po těžbě u Příbrami – disturbované stanoviště s množstvím 

pionýrských druhů, typický habitat druhů s r strategií. Vpravo: bukový prales 

v Moravskoslezských Beskydech (údolí potoku Smradlava) – stabilní biotop hostící 

spíše druhy s K strategií. 

3.1.2 Velikost spor 

Pro doplňující zjištění vztahu velikosti spóry (buňky) s velikostí genomu a ekologií 

jsem doplnila k jednotlivým druhům informaci o velikosti spór. Z literatury 

(“Consortium of North American Lichen Herbaria,” n.d.; “Fungi of Great Britain and 

Ireland,” n.d.; Smith & others, 2009) jsem získala informaci o délce a šířce spory a 

přibližnou velikost jsem dopočetla podle vzorce objemu elipsoidu: 

4

3
𝜋 (

𝑎

2
)
2 𝑏

2
 

Kde (a) je šířka a (b) délka spory. 

Jelikož u mnoha druhů jsou spory vícebuněčné, vydělila jsem vypočítaný objem spóry 

počtem buněk, které ji tvoří a zavedla tak další proměnnou. Vypočtená velikost buněk 

tvořících spóru je vhodnější pro studium přímého vlivu velikosti genomu, protože 

velikost genomu má přímý vztah s objemem buňky (Gregory, 2001).  
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3.1.3 Ostatní charakteristiky 

Rozlišovala jsem morfologicky typy stélek na korovitý, lupenitý a keříčkovitý (viz Obr. 

2). Na základě druhu stélky jsem odlišovala také velikostní skupiny, kde lupenité a 

keříčkovité lišejníky jsou obecně označeny jako makrolišejníky a korovité jako 

mikrolišejníky.  

Z hlediska substrátové preference jsem rozpoznávala druhy epifytické (rostoucí na 

borce stromů), saxikolní (rostoucí na skále či kamenech) a terikolní (rostoucí přímo na 

půdě). 

Druhy fotobiontů jsem rozdělovala pouze do zcela základních skupin. Lišejníky 

s jedním, a to s řasovým, fotobiontem jsem řadila do jedné skupiny a druhy 

s přítomným sinicovým fotobiontem (primárním i jen sekundárním) do druhé.  

Pokud měl druh v literatuře uvedenou nevzácnou přítomnost plodnic, zařadila jsem jej 

do kategorie s přítomným sexuálním rozmnožováním. 

Nezávisle na přítomnosti sexuálního rozmnožování jsem vytvořila další kategorii pro 

odlišení druhů, které tvoří struktury vegetativního množení (sorédie nebo izídie). 

Informace ohledně ekologie, rozmnožování a typu fotobionta jsem získávala 

z dostupné literatury a webových stránek (Ahti Teuvo; Stenros, 2013; “Consortium of 

North American Lichen Herbaria,” n.d.; “Fungi of Great Britain and Ireland,” n.d.; 

Smith & others, 2009). 

     

Obr. 2 Příklady typů stélek lišejníků použitých ve studii. Zleva: korovitý (Placocarpus 

schaereri), lupenitý (Lassalia pustulata) a keříčkovitý (Sphaerophorus globosus) typ 

stélky. 

   



19 

 

3.2 Výběr druhů pro studii 

Na základě pozorovaných vlastností jsem vytvořila co nejvyváženější soubor zaměřený 

hlavně na tři ze studovaných charakteristik: r/K strategii, typ stélky a substrátovou 

preferenci.  Při výběru druhů jsem se také snažila volit zástupce z různých 

fylogenetických skupin, abych dosáhla zastoupení druhů napříč fylogenetickým 

stromem. 

Vytvořila jsem seznam potenciálně vhodných druhů tak, aby ve výsledných měřeních 

byly co možná rovnoměrně zastoupeny všechny kombinace těchto charakteristik 

v počtu alespoň pěti zástupců (Tab. b). Ne pro všechny zvolené kategorie to však bylo 

možné, jelikož některé kombinace znaků se u lišejníků vyskytují jen vzácně. 

Mezi lety 2019 a 2021 jsem shromažďovala položky zvolených druhů na území Evropy 

(Obr. 3) Sbírala jsem ideálně takové množství materiálu, aby bylo možné připravit 

alespoň pět vzorků pro měření genomu z každé položky Pro účely měření jsem 

nashromáždila jednotlivé položky 76 druhů lišejníků převážně z České republiky, ale 

také z Irska, Madeiry, Bosny a Hercegoviny, Albánie a Řecka. Pro tři další snadno 

změřitelné a ve velkém množství dostupné zástupce lišejníků patřící k druhům 

Xanthoria parietina, Physcia stellaris a Parmelia sulcata, jsem nasbírala okolo 25 

položek na rozmanitých lokalitách na území ČR (Obr. 4), abych ověřila konstantnost 

velikosti genomu uvnitř druhu. (Ukázka průběhu sběrů na Obr. 5.) 

Stáří položek hraje roli v měřitelnosti položek, nebo minimálně v přesnosti měření 

(Vondrák et al., 2020). U některých druhů klesá úspěšnost a přesnost měření již po pár 

letech od sběru, proto jsem pro měření používala sběry staré ideálně méně než rok. 

Pro statistické a fylogenetické analýzy jsem soubor svých vlastních dat (50 naměřených 

druhů) rozšířila o data (91 druhů) získaná v rámci výzkumu mého školitele a 

konzultantky. Důvodem bylo vytvořit větší soubor s nímž by bylo možné získat 

statisticky průkaznější výsledky. 
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Obr. 3 Mapa vlastních sběrů využitých pro měření v práci. Mapa vytvořena v programu 

QGIS 2.18.27. 

 

Obr. 4 Mapa sběrů vícenásobných položek stejného druhu, pro druhy Xanthoria 

parietina, Parmelia sulcata a Physcia stellaris. Mapa vytvořena v programu 

QGIS 2.18.27. 
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Tab. b Pro každou ekologickou a funkční skupinu bylo navrhnuto přibližně 5 druhů lišejníků s co nejpodobnějšími charakteristikami. 

Tabulka zahrnuje výčet změřených druhů ve vybraných kategoriích. 

Substrátová preference Typ stélky  Ekologická strategie  Vhodné druhy  

epifytický  

korovitý  
K  Calicium adspersum, Icmadophila ericetorum, Ochrolechia andogyna, Pyrenula nitida, Thelotrema lepadinum 

r  Amandinea punctata, Athallia pyracea, Caloplaca obscurella, Hertelidea botryosa, Hypocenomyce scalaris  

lupenitý  
K  Collema furfuraceum, Imshaugia aleurites, Leptogium saturninum, Lobaria amplissima, Pleurosticta acetabulum  

r  Physcia adscendens, Xanthoria polycarpa  

keříčkovitý  
K  Alectoria sarmentosa, Anaptychia ciliaris, Ramalina fraxinea, sphaerophorus globosus, Usnea intermedia  

r    

saxikolní  

korovitý  
K  Diploschistes scruposus, Pertusaria corallina, Racodium rupestre 

r  Acarospora fuscata, Porpidia crustulata, Baeomyces rufus 

lupenitý  
K  Brodoa intestiniformis, Lasallia pustulata, Melanelia stygia, Solorina saccata, Umbilicaria hyperborea  

r   Collema tenax 

keříčkovitý  
K  Stereocaulon evolutum, Pseudephebe pubescens 

r   Stereocaulon dactyllophyllum 

terikolní  

korovitý  
K   Lecidoma demissum, Megaspora verrucosa  

r   Micarea peliocarpa, Psora decipiens, Placynthiella uliginosa, Sarcosagium campestre, Trapeliopsis granulosa 

lupenitý  
K  Peltigera canina, Peltigera neckeri, Peltigera praetextata  

r    

keříčkovitý  
K   Alectoria ochroleuca, Cetraria islandica, Cladonia stellaris, Flavocetraria cucullata, Leptogium palmatum 

r   Cladonia fimbriata, Cladonia subulata 
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Obr. 5 Sběr lišejníků v terénu, na různých stanovištích a za různých podmínek. 
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3.3 Průtoková cytometrie (FCM – flow cytometry) 

Průtoková cytometrie byla použita pro zjištění velikosti genomu mykobionta a 

lišejníků. Houbový partner tvoří nejpodstatnější masu samotné stélky a probíhá u něj 

sexuální reprodukce a tvorba spor, proto je právě on pod teoretickým evolučním 

tlakem na velikost genomu. Zároveň podle praktické zkušenosti není při použití dané 

metodiky genom fotobionta většinou zaznamenatelný. 

3.3.1 Příprava vzorků pro FCM a cytometrické měření 

Použitá metodika vycházela z práce (Veselská & Kolařík, 2015) zaměřené na velikost 

genomu ve sporách nelichenizovaných hub, a později modifikované na měření velikosti 

genomu izolovaných jader ze stélek lišejníků  (Vondrák et al., 2020). 

Pro účely měření jsem vždy odebrala co nejčistší stélku nebo plodnice lišejníku do 

zkumavky o objemu 1,5 ml v závislosti na charakteru a velikosti položky. Každý vzorek 

jsem fixovala 60 minut při 4 °C v 500 μl fixačního roztoku MA+ (metanol: kyselina 

octová (3:1 v/v), 10% DMSO, 0,1% Triton-X 100). Poté jsem roztok zcela odsála a 

přidala ke vzorku 500 μl detergentu Triton X-100 (0,1%), protřepala a odsála. V dalším 

kroku jsem vzorek žiletkou nasekala v  500 μl Tris MgCl2  pufru s pH 7,5 (200 mM 

Tris, 4 mM MgCl2·6H2O, 0,5% Triton X-100) doplněného  RNázou A (MP 

Biomedicals, USA) o finální koncentraci 0,1 mg/ml. Suspenzi jsem přefiltrovala přes 

30 μm filtr a inkubovala 15 minut při teplotě 37 °C pro odstranění RNA. Nakonec jsem 

přidala 25 μl fluorescenčního barviva propidium iodid (PI, Sigma) o výsledné 

koncentraci 50 μg/ml. Laboratorní podmínky při přípravě preparátů dokumentje 

snímek na Obr. 6, vlevo. Obarvení jader v preparátu, ověřené mikroskopicky, ilustruje 

Obr. 6, vpravo. 

Samotné cytometrické měření jsem prováděla v Mikrobiologickém ústavu Akademie 

věd, v. v. i. pomocí cytometru BD LSRII (Becton Dickinson, USA) s použitím laseru 

Melles Griot 85-YCA-025 s vlnovou délkou 561 nm. Emitovaná fluorescence byla 

zachytávaná přes filtr 590 LP a následně 610/20 BP. 

Zaznamenány byly všechny měřené události nad hodnotou prahové intenzity 

fluorescence (threshold 200). V oblasti grafu odpovídající ve vizuálním odhadu 

měřeným jádrům v G1 fázi jsem naměřila vždy alespoň 10 000 událostí (Obr. 7).  
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Data byla ukládána ve formátu FCS3 a následně jsem je zpracovávala v programu 

FlowJo ™ v10.6.1. Software. (BD Life Sciences). 

  

Obr. 6 Vlevo: snímek z přípravy cytometrických vzorků. Vpravo: mikroskopické 

ověření efektivity barvení jader ve stélce lišejníku (40x, barveno PI). Druh Blastenia 

sp.. 

 

Obr. 7 Průběh zaznamenávání dat na cytometru BD LSRII. Vyznačena je oblast, ve 

které je počítán počet událostí pro měření. Druh Imshaugia aleurites.  
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3.3.2 Zpracování FCM dat 

V grafickém poměření výšky a plochy změřeného FCS signálu (FSC-A / FSC-H) jsem 

vybrala (gating) pouze data přibližující se diagonále. Tímto výběrem jsem odstranila 

zkreslený signál ze slepených jader, která byla změřena společně. 

Další výběr z této oblasti (gating) jsem provedla v zobrazení SSC-A / PI-A. Vizuálně 

jsem vybrala finální oblast signálu G1 jader (Obr. 8), ze které jsem nechala program 

vypočítat medián fluorescenční intenzity. Chyba měření byla vyjádřena pomocí 

hodnoty CV (variační koeficient), a její maximální únosná výše byla 10. 

Pro každý druh jsem prováděla opakování měření stejné položky tolikrát, abych získala 

tři naměřené údaje o intenzitě fluorescence, jejichž CV vzájemného rozdílu bude menší 

než CV jednotlivých měření.  

  

Obr. 8 Ilustrační naznačení procesu „gatingu“ – výběru oblasti s hledanými 1C jádry u 

druhu Parmelia sulcata. Vpravo je viditelná dvojnásobná 2C populace. 
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3.3.3 Standardizace cytometrických měření 

Pro měření jsem používala externí standard. Ten byl připravován společně s každou 

jednotlivou várkou jako jeden z měřených vzorků a také měřen pokaždé jako jeden 

z nich. Jeho průměrná hodnota měření je použita pro přepočet velikosti genomu 

z intenzity fluorescence (PI) pro všechny finální výsledky měření. 

Přestože se při měření jiných skupin obvykle používá standardizace interní, používala 

jsem externí, protože není snadné najít vhodný a použitelný standard pro tento účel u 

lišejníků. I v měřeních obsahujících pouze vzorek je hledaná měřená populace často 

těžko rozpoznatelná. Velikostně podobný standart houbové kultury, který by jinak měl 

být teoreticky vhodný (5.1) se při měření druhu s dosud neznámou hodnotou může 

s měřeným vzorkem často překrývat, nebo svou přítomností omezovat 

zaznamenatelnou sílu fluorescence vzorku. 

Jako standard jsem používala nejprve kulturu houby Aspergilus fumigatus CEA10 

(Veselská & Kolařík, 2015) s velikostí genomu 29,2 Mb (Fedorova et al., 2008) avšak 

vzhledem ke klesající kvalitě fluorescenčního signálu jader získaná z této kultury jsem 

v pozdějších měřeních používala kulturu houby Claviceps purpurea CCC434 

s velikostí genomu 30,5 Mb (Wingfield et al., 2018), která byla pro standardizační účely 

použita prvně. Věrohodnost nové kultury druhu C. purpurea CCC434 byla ověřena 

přepočtem velikosti jeho genomu přes dříve používaný standard A. fumigatus CEA10. 

Při každém měření jsem kromě standardu také měřila vzorek obsahující pouze kuličky 

AlignFlow™ flow cytometry alignment beads, 2.5 μm for 488 nm excitation 

(Invitrogen) s výrobně danou velikostí, abych ověřovala stabilitu fungování přístroje. 

3.4 Izolace DNA a sekvenace markerů 

Cílem práce je zkoumat vztah velikosti genomu a ekologie lišejníků. Velikost genomu 

by ale také mohla souviset s fylogenetickým zařazením a příbuzností druhů. Abych 

odlišila vliv fylogeneze od vlivu ekologie jsem pro použité druhy zkonstruovala 

fylogenetický strom ilustrující jejich příbuznost.  

Fylogenetické vztahy jsem konstruovala na základě dvou molekulárních markerů – ITS 

(Nuclear ribosomal internal transcribed spacer) a mtSSU (mitochondrial small subunit 

rDNA), běžně užívaných pro lišejníky.  
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Sekvence uvedených markerů jsem částečně získala z online databáze GenBank (U.S. 

National Library of Medicine, n.d.) V případě absence sekvencí v databázi jsem 

potřebné sekvence pro dané druhy získala nově, sekvenací vlastních vzorků. 

DNA jsem extrahovala pomocí kitu Quick-DNA Fungal/Bacterial Miniprep Kit (Zymo 

Research) z malého množství stélky odebraného z herbářových položek. Extrahovanou 

DNA jsem uchovávala v -20 °C. Vzorky na PCR amplifikaci jsem připravovala v objemu 

20 µl s obsahem 1 µl -DNA, 14 µl destilované vody, 4 µl reakčního pufru MyTaq™ Mix, 

0,2 µl MyTaq™ DNA polymerázy, 0,4 µl forward a stejné množství reverse primeru o 

koncentraci 25 pmol/µl. Pro ITS region byly použity primery ITS1F a ITS4, pro mtSSU 

primery mtSSU1 a mtSSU3R (Tab. c). PCR amplifikace proběhla v cykleru 

Vapo.Protect Mastercycle, Eppendorf, podle protokolu: 1 min denaturace při 95 °C, 

poté 35 cyklů obsahujících 1 min denaturaci při 95 °C, 1 min annealingu při 56 °C, 1 

min elongaci při 72 °C, a na závěr 7 min při 72 °C a 4 °C ∞. 

 

Tab. c Seznam hlavních používaných primerů. ITS primery převzaty podle (Gardes & 

Bruns, 1993) a (White, 1990), mtSSU primery podle (Zoller, Scheidegger, 

Lichenologist, & 1999, 2017). 

 

Úsek 
Primer 
přímý 

5’-3’ 
Primer 

reverzní 
5’-3’ 

ITS ITS1F CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 

mtSSU mtSSU1 AGCAGTGAGGAATATTGGTC mtSSU3R ATGTGGCACGTCTATAGCCC 

 

Výsledné produkty PCR jsem vizualizovala elektroforézou nanesením 2 µl produktu 

naneseného na 2% agarózový gel na 2 hodiny při napětí 100 V. Dobu elektroforézy a 

hustotu gelu jsem nastavovala pro potřebu rozlišování přítomnosti většího množství 

PCR produktů v jednom vzorku. Vzorky s více produkty bylo třeba dobře odlišit, neboť 

pro účely následné sekvenace byly nevhodné. Tento problém kontaminace jsem řešila 

ředěním vzorků (100x, 10x) a opakovaným prováděním PCR reakce. V některých 

případech jsem u ITS regionu k pročištění zkoušela aplikovat metodu „nested PCR“, 

ale neúspěšně. 
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PCR vzorky s dostatečně čistě získaným produktem jsem nakonec přečistila pomocí 

kitu SAP-exo (Jena Biosciences). Poté byly vzorky sekvenovány ve Středisku 

sekvenování DNA v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i. 

Získané sekvence jsem zobrazovala a editovala v programu SeqAssem (Hepperle, 

2004). Nakonec jsem v programu BLAST (Zhang, Qi, Park, & Chatterjee, 2018) 

zkontrolovala, zda získané sekvence nenáleží kontaminacím. 

3.5 Vytvoření fylogenetického stromu pro druhy použité v práci 

3.5.1 Tvorba alignmentu 

Alignmeny (pro každý ze dvou použitých genů zvlášť) jsem vytvářela z kombinace nově 

získaných sekvencí a sekvencí stažených z databáze GenBank (Příl. 2) pomocí editací 

v programu MEGA 7 (Kumar, Stecher, & Tamura, 2016) a následně alignováním v 

online programu MAFFT 7 (Katoh & Standley, 2013) užitím metody L-INS-i (Katoh, 

Kuma, Toh, & Miyata, 2005). Protože druhy v získaných alignmentech obsahovaly 

mnoho inzercí a oblastí s malou podobností, odstranila jsem tyto části alignmentů 

pomocí nástroje Gblocks 0.91.1 (Castresana, 2000; Talavera & Castresana, 2007) 

v rámci serveru https://ngphylogeny.fr/. Alignmenty obou genů jsem nakonec spojila 

do jednoho.  

3.5.2 Konstrukce fylogenetického stromu 

Optimální substituční model pro úseky odlišných genů spojeného alignmentu jsem 

hledala pomocí programu PartitionFinder 2.1.1 (Lanfear, Frandsen, Wright, Senfeld, & 

Calcott, 2017) s použitím parametrů: branchlengths = linked; models = all; 

model_selection = BIC; search = greedy.  

Samotnou rekonstrukci fylogenetických vztahů jsem poté s použitím vybraných 

modelů prováděla pomocí metody maximální věrohodnosti (ML, Maximum-

likelihood) v programu IQ-TREE 2.1.3. (Nguyen, Schmidt, Von Haeseler, & Minh, 

2015). Na něm jsem nechala provést „ultrafast bootstrap“ (Minh, Nguyen, & Von 

Haeseler, 2013) o 10000 replikacích a dodatečný test aBayes (Anisimova, Gil, 

Dufayard, Dessimoz, & Gascuel, 2011). 

https://ngphylogeny.fr/
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Výsledný strom jsem zobrazila a upravovala v programu FigTree software v. 1.4.4 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/). 

Aby byl strom co nejkvalitnější, vytvářela jsem dílčí stromy pro oddělené geny i 

varianty celkového stromu během procesu zkvalitňování alignmentů. Výsledný strom 

a nejlepší alignmenty jsem vybrala na základě největší podobnosti se známými údaji o 

systematice lichenizovných hub (Miadlikowska et al., 2014).  

3.6 Statistické zpracování dat 

Statistické zpracování jsem prováděla v programu R 4.1.2. (R Core Team, 2021). 

Pracovala jsem s vytvořeným fylogenetickým stromem, datovou tabulkou vytvořenou 

na základě souhrnné tabulky (Příl. 1).  

3.6.1 Úprava fylogenetického stromu 

Aby byl vytvořený strom vhodně aplikovatelný do analýzy, upravila jsem jej do 

ultramerické podoby, která zohledňuje, že všechny druhy jsou recentní. Transformaci 

stromu jsem prováděla v programu R 4.1.2 (R Core Team, 2021) funkcí „chronos“ z 

knihovny „ape“ (Paradis, Claude, & Strimmer, 2004). Vhodný model molekulárních 

hodin (korelovaný/ relaxovaný) a hodnotu parametru lambda λ (0/1/10) jsem vybrala 

podle hodnot penalizované věrohodnosti, která byla nejvyšší pro relaxovaný model 

o λ = 0.  

3.6.2 Vizualizace znaků na fylogramu 

Pro zobrazení velikosti genomu na fylogenetickém stromě jsem použila funkci 

„contMap“ z knihovny „phytools“ (Revell, 2012) v programu R 4.0.2 (R Core Team, 

2021). Ta navíc odhaduje hodnoty znaku pro vývojové uzly pomocí maximální 

věrohodnosti a Brownova pohybu. Překážející polytomii z ultramerického stromu jsem 

odstranila pomocí funkce „multi2di“ z knihovny „ape“ (Paradis et al., 2004). 
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3.6.3  Testování modelů – metoda fylogenetických zobecněných 

nejmenších čtverců (PGLS – Phylogenetic Generalized Least 

Squares) 

K testování vlivu faktorů ekologie se zohledněním fylogenetických vztahů mezi  

měřenými druhy jsem aplikovala metodu fylogenetických zobecněných nejmenších 

čtverců (PGLS – Phylogenetic Generalized Least Squares) použitím knihovny 

programu R „caper“ (Orme et al., 2013). Nejdříve jsem vytvořila celkový model se 

všemi testovanými prediktory. Poté jsem postupně odstraňovala nesignifikantní 

prediktory, abych získala nejlepší model a měnila pořadí prediktorů v modelu, abych 

odhalila jejich případné další závislosti. Metodou maximální věrohodnosti (ML – 

Maximum Likelihood) jsem u každého modelu získala škálovací parametr λ (Pagel, 

1999), který na škále 0–1 vyjadřuje sílu fylogenetického signálu. Dále jsem analyzovala 

model analýzou variance (ANOVA). 
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4 Výsledky 

4.1 Cytometrické měření 

Z použitých 80 položek (Příl. 3) se mi podařilo změřit velikost genomu dostatečně 

kvalitně u 50 druhů (62,5 %). Připojením datového souboru měření mého školitele 

a konzultantky jsem získala konečný soubor 146 druhů.  

Velikost genomu u měřených druhů se pohybovala mezi 20–132,6 Mb, s průměrnou 

hodnotou 39.8 Mb. 

4.1.1 Vnitrodruhová variabilita ve velikosti genomu 

U druhů Parmelia sulcata (Obr. 9, nahoře) a Xanthoria parietina (Obr. 9, uprostřed) 

byly výsledky měření různých jedinců poměrně blízké. Jednotlivé položky jsem měřila 

pouze jednou, po tom, co jsem ověřila, že opakovaná měření stejné položky jsou velice 

blízká. Hodnota CV dat získaných z FCM pro jednotlivá měření byla menší než 10.  

Výsledky u druhu Physcia stellaris se ukázaly být příliš variabilní v rámci jedné stélky. 

U opakování měření stejné položky a stejné struktury byly procentuálně příliš odlišné 

hodnoty výsledků měření (Obr. 9, dole). Nebylo proto možno dostatečně jistě určit 

velikost genomu u jednotlivých položek, která by se mohla použít pro srovnání mezi 

položkami navzájem. 

Míru podobnosti jsem graficky znázornila pomocí vypočteného procentuelního rozdílu 

od průměrné hodnoty u jednotlivých položek. Rozdíly u Parmelia sulcata byly 

převážně menší než 10 %, hodnoty se pohybovaly kolem průměru 31,3 Mb mezi 

hodnotami 28,6 a 33,5 Mb se směrodatnou odchylkou SD=1,49. U Xanthoria parietina 

byl rozptyl větší, ale držel se pod 20% odlišností, hodnoty se pohybovaly kolem 

průměru 23,9Mb mezi hodnotami 20,2 a 26,5 Mb se směrodatnou odchylkou SD=1,62. 
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Obr. 9 Rozdíly mezi měřeními různých položek druhů Parmelia sulcata (nahoře), 

Xanthoria parietina (uprostřed) a Physcia stellaris (dole). Na ose y je zobrazeno 

procentuálního odchýlení jednotlivých měření od průměru. U druhu Physcia stellaris 

nejsou stabilní měření pro jednotlivé vzorky (vyznačeno trojúhelníky, kroužky a body), 

proto nelze variabilitu mezi nimi navzájem snadno posoudit.  
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4.2 Molekulárně fylogenetická analýza 

Nově se mi podařilo získat 15 sekvencí mtSSU a 7 sekvencí ITS (Tab. d). Z databáze 

GenBank jsem do alignmentu doplnila 245 sekvencí (Příl. 2). V případě pěti druhů se 

mi nepodařilo získat ani z databáze ani vlastní sekvenací žádný ze dvou genů a rozhodla 

jsem se je proto vyloučit z následných statistických testů vyžadujících fylogenetickou 

informaci. U 17 druhů jsem do alignmentu měla k dispozici pouze jeden z genů.  

Tab. d Seznam druhů, pro něž jsem nově získala sekvence úseků ITS a mtSSU. 

Úsek DNA Druhy 

ITS 
Leptogium palmatum, Solorina crocea, Pertusaria corallina, Ochrolechia andogyna, 
Squamarina lentigera, Pertusaria paramerae, Rhizocarpon lecanorinum  

mtSSU 

Peltigera rufescens, Rhizocarpon alpicola, Cladonia sulphurina, Stereocaulon 
vesuvianum, Caloplaca obscurella, Umbilicaria cylindrica, Letharia vulpina, 
Ochrolechia andogyna, Blastenia herbidella, Peltigera canina, Chaenotheca 
phaeocephala, Teuvoa uxoris, Rhizocarpon lecanorinum, Fuscidea cyanthoides, 
Aspicilia verrucigera 

 

Fylogenetický strom (jsem vytvořila z alignmentu molekulárních dat 141 druhů 

lišejníků. Fylogenetický strom jsem poté kromě statistické analýzy použila k vizualizaci 

rozložení velikosti genomu v rámci fylogeneze lišejníků (Obr. 13). 

Tab. e Vlastnosti alignmentů použitých pro fylogenetickou analýzu. 

Úsek 
DNA 

Počet 
sekvencí 

Délka 
alignmentu 

Délka po 
Gblocks 

Variabilní Informativní 
Evoluční 
model 

ITS  137  1457  542 (37 %)  143  335  GTR+I+G  

mtSSU  128  1564  804 (51 %)  250  444  TVM+I+G 
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Obr. 10 Výsledný fylogentický strom vytvořený metodou maximum-likelihood na 

základě dvou genů (ITS, mtSSU). Nad větvemi jsou zobrazeny hodnoty bootstrapů 

(10000) a výsledek statistické podpory aBayes. 
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4.3 Statistické zpracování 

4.3.1 Datový soubor 

Celkem jsem pracovala se 141 druhy lišejníků a 11 proměnnými. Klíčové charakteristiky 

datového souboru použitého pro analýzy jsou uvedeny v Tab. f. 

Tab. f Charakteristika datového souboru pomocí vybraných proměnných. Celkově je 

zahrnuto ve studii 141 druhů lišejníků, u některých proměnných nebylo možné získat 

data o všech. V případě kategoriálních proměnných jsou uváděny počty druhů spadající 

do dané kategorie, u kontinuálních proměnných jsou uvedeny charakteristiky 

distribuce. 

Proměnná 
Hodnota 

proměnné 
(kategoriální) 

Počet 

r/K_strategy 

K 45 

r 30 

NA's 66 

thallus 

crustose 72 

foliose 36 

fruticose 33 

susbstrate_gen 

epiphytic 67 

saxicolous 35 

terricolous 20 

various 19 

reproduction 

asexual 59 

sexual 77 

NA's 5 

vegetative 
no 86 

yes 55 

photobiont 
green 123 

cyano 18 

macrolichen 
no 72 

yes 69 
 

 

Proměnná Distribuce proměnné 

GS 

Min 19.96 

Median 34.65 

Mean 39.76  

Max 132.64  

volume_cells 

Min   4.1  

Median 143.8  

Mean 13553.5  

Max 837479.2  

NA's 10 
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Soubor naměřených druhů se podařilo udržet pouze omezeně vyvážený pro jednotlivé 

kategorie (Obr. 11). Z tohoto důvodu jsem musela předpokládat určité zkreslení, které 

tato závislost proměnných bude způsobovat.  

 

 

Obr. 11 Početní rozložení měření v kombinacích popisných kategorií. Pro některé 

kombinace kategorií je zástupců dostatek, pro některé naopak zastoupení zcela schází.  
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Rozložení naměřených velikostí genomů a velikosti spór se ukázalo jako dostatečně 

blízké normálnímu rozdělení, proto jsem hodnoty pro další statistické zpracování 

transformovala pomocí logaritmizace (Obr. 12). 

 

Obr. 12 Histogram velikosti genomu [Mb]. Vlevo před a v pravo po logaritmizaci. 
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Obr. 13 Rozložení velikosti genomu na fylogenetickém stromě. Barevně je vyznačena 

hodnota logaritmu velikosti genomu [Mb] včetně odhadu ancestrální hodnoty. 



39 

 

4.4 Testování vztahů mezi proměnnými 

Díky vytvořené analýze fylogenetické příbuznosti jsem mohla zkoumat a testovat 

vztahy mezi proměnnými se zahrnutím vlivu příbuznosti (Obr. 13). U některých 

charakteristik (proměnných) nebylo možné se vyhnout přítomnosti chybějících údajů, 

protože charakter těchto vlastností nebylo možné pro některé druhy jasně určit. 

Přítomnost takových vysvětlujících proměnných způsobovala snížení počtu měření 

použitých v konkrétních modelech o všechna obsahující alespoň jednu chybějící 

hodnotu.  

4.4.1.1 velikost genomu a ekologické preference a strategie 

Během analýzy jsem nejprve jsem vytvořila model se všemi proměnnými (Tab. g) 

z kterého jsem vycházela při vyšetřování, které proměnné by mohly mít signifikantní 

vliv na velikost genomu. 

Tab. g  Celkový PGLS model testující vliv všech vybraných charakteristik na velikost 

genomu, (N=72). 

Log(GS) ~ thallus + vegetative + reproduction + photobiont + r.K_strategy + substrate_gen 

Lambda=0.8  

  Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F)  

thallus  2  0.1569  0.0785  0.4951  0.6118  

vegetative  1  0.0136  0.0136  0.0858  0.7706  

reproduction  1  0.0301  0.0301  0.19  0.6644  

r.K_strategy  1  0.2933  0.2933  1.8508  0.1785  

photobiont  1  0.3589  0.3589  2.2649  0.1373  

susbstrate_gen  3  0.9593  0.3198  2.0179  0.1204  

Residuals  63  9.9838  0.1585     

 

  



40 

 

Po procesu odstraňování nejméně signifikantních proměnných pomocí AIC (Akaike 

information criterion) jsem jako nejlepší model vyhodnotila ten, který obsahoval vliv 

přítomnosti vegetativních struktur (vegetative), typ fotobionta (photobiont), a 

substrátovou preferenci druhu (Tab. h). Tento model vysvětlil 18,5% variability 

velikosti genomu (R2=0,185). Nejsignifikantnější vliv měla substrátová preference 

(p=0,00014). 

Postupným procesem jsem zjistila, že u celkového souboru všech používaných druhů 

má signifikantní vliv na velikost genomu substrátová preference, typ fotobionta a 

přítomnost vegetativního rozmnožování (Tab. h). Když jsem však ze souboru 

odstranila čeleď s odlehlými hodnotami (Pertigerales) projevil se na zbylém souboru 

jako jediný signifikantní prediktor typ strategie (Tab. i). 

Tab. h Finální PGLS model testující vliv vybraných charakteristik na velikost genomu, 

obsahuje pouze prediktory významné pro model, (N=140). 

Log(GS) ~ vegetative + photobiont + substrate_gen  

Lambda=0.79  

  Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F)  

vegetative  1  0.5541  0.5541  3.7911  0.0536 . 

photobiont  1  0.7096  0.7096  4.8546  0.0293*  

susbstrate_gen  3  3.2108  1.0703  7.3223  0.0002***  

Residuals  135  19.7321  0.1462     

 

Z analýzy vyvoditelné velké zkreslení obsažením čeledi Peltigerales, ve které se 

nacházejí zástupci s výrazně větším genomem, než je průměr u ostatních čeledí 

lišejníků (viz Obr. 13). Tato čeleď má jako jediná z měřených sinicového fotobionta 

(cyano) a její ekologické charakteristiky jsou u většiny zástupců podobné (foliose, 

epiphytic/various, K). Proto jsem vytvořila k porovnání analýzu, z níž jsem tuto čeleď 

vyřadila. 

Na zmenšeném souboru jsem provedla stejný postup a získala jsem nový model. 

V tomto modelu byl zaznamenán jako signifikantní pouze vliv r a K strategií (p=0,027) 

(Tab. i). Vliv substrátu pomáhal přesnosti modelu i když sám signifikantní nebyl 

(R2=0.1719). 
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Tab. i Finální PGLS model testující vliv vybraných charakteristik na velikost genomu, 

obsahuje pouze prediktory významné pro model, vytvořený ze souboru neobsahujících 

čeleď Peltigerales, (N=60). 

Log(GS) ~ substrate_gen + r.K_strategy  

Lambda=0.49  

  Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F)  

susbstrate_gen  3  0.5778  0.1926  2.1547  0.1036  

r.K_strategy  1  0.4616  0.4616  5.1646  0.0269*  

Residuals  56  5.0053  0.0894     

 

4.4.1.2 Velikost genomu a objem spór a strategie 

Objem buněk tvořících askospory signifikantně závisel na velikosti genomu (Tab. j), a 

to mírně výrazněji než celkový objem spór, který jsem testovala stejným způsobem a 

měl ve výsledku podobný vztah. Buňky tvořící spory jsou větší u druhů s větší velikostí 

genomu (Obr. 14). Tento vztah ovšem dokáže vysvětlit pouze 8 % variability, což značí 

závislost nepříliš velkou (R2=0.08).  

Tab. j PGLS model testující vliv velikosti genomu na velikost buněk tvořících spóru, 

(N=130). 

Log(Cell_volume) ~ log(GS)  

Lambda= 0.99  

  Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F)  

Log(GS)  1  62.28  62.281  11.688  0.0008***  

Residuals  129  687.36  5.328     



42 

 

 

Obr. 14 Zobrazení závislosti velikosti genomu na velikost buněk tvořících spóru, 

proložena je směrnice PGLS modelu popsaného v Tab. j. 
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Testovala jsem různé možné vztahy reálného objemu spór (neděleném na jednotlivé 

buňky) s ekologickými a funkčními charakteristikami (Tab. k). Objevila jsem hraničně 

signifikantní vztah (p=0,0499, R2=0.057) při použití r a K strategie jako prediktoru 

pro velikost spór (Obr. 15). 

Tab. k PGLS model testující r/K strategie na velikost spór, (N=67). 

Log(volume) ~ r.K_strategy  

lambda = 0.93  

  Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F)  

r.K_strategy  1  26.16  26.1629    3.9898  0.0499*  

Residuals  66  432.79    6.5574     

 

Obr. 15 Zobrazení závislosti velikosti spóry lišejníku na r/K strategii. 
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5  Diskuse 

5.1 Aplikace FCM na lišejníky 

Stanovování velikosti genomu pomocí FCM bylo sice již na lišejníky užito dříve 

(Kullman, 2000; Vondrák et al., 2020), ale jen v mnohem menší měřítku než v jaké byl 

bylo použito v této práci. Podařilo se mi úspěšně změřit velikost genomu u 50 druhů 

lišejníků (60 % měřených). U používaného souboru rozšířeného o dalších 91 měření 

byla průměrná velikost 39,8 Mb a hodnoty se pohybovaly v rozsahu 20 až 132,6 Mb. 

U měřených druhů, k nimž existuje informace o velikosti genomu (13 druhů ze 

souboru) buď díky celogenomové sekvenaci nebo průtokové cytometrii se má měření 

víceméně přibližovala publikovaným údajům (Tab. l). Zjištěné odlišnosti mohou být 

důsledkem limitací přesnosti metod nebo vnitrodruhové variability velikosti genomu 

(4.1.1). 

Při použití FCM může docházet k nepřesnostem hlavně v důsledku nedostatečného 

barvení DNA (Bennett, Price, & Johnston, 2008), u stanovení pomocí celogenomového 

sekvenování mohou být hodnoty podhodnocené vlivem repetitivních sekvencí, které 

nejsou při sestavování genomu rozlišeny (Mandric, Knyazev, & Zelikovsky, 2018). 
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Tab. l Srovnání mých naměřených dat s publikovanými a známými údaji, tučně jsou 

data získana průtokovou cytometrií. 

Druh 
Publikovaný 
genom [Mb] 

Zdroj 
Naměřený 

genom [Mb] 

Stereocaulon alpinum 38.27 PRJNA693574 (GenBank) 39,5 

Alectoria sarmentosa 39.95 PRJNA588068 (GenBank) 51,8 

Evernia prunastri 40.34 
PRJNA393286 (Meiser, Otte, Schmitt, & 
Grande, 2017) 

35,2 

Pseudevernia 
furfuracea 

37.79 PRJNA393286 (Meiser et al., 2017) 29,2 

Imshaugia aleurites 35.91 PRJEB42325 (GenBank)  32,4 

Lassalia pustulata 32.91 PRJNA464168 (Dal Grande et al., 2017) 32,4 

Cladonia rangiferina 35.67 PRJNA418168 (GenBank) 27,7 

Baeomyces rufus 25.27 (Kullman et al., 2005) 25,6 

Calicium adspersum 25.27 (Kullman et al., 2005) 26,9 

Porpidia crustulata 29.26 (Kullman et al., 2005) 26,8 

Lobaria pulmonaria 56.12 
https://genome.jgi.doe.gov/Lobpul1/Lobp
ul1.info.html 

57,4 

Xanthoria parietina 31.90 
http://genome.jgi-psf.org/Xanpa1/Xanpa1
.info.html Assembly v1.0 

26,7 

 

5.2 Specifika měření 

Při měření jsem vycházela z metodiky použitelné pro lišejníky obecně (Veselská & 

Kolařík, 2015; Vondrák et al., 2020), ovšem k různým lišejníkům jsem musela 

modifikovat přístup v závislosti na úspěšnosti nebo neúspěšnosti měření zejména na 

úrovni odběru vzorků. V některých případech jsem použila novou položku stejného 

druhu. Pro získání lepších výsledků jsem také zkoušela odděleně používat mladší 

a starší části stélky a plodnice. Jedním z faktorů odlišností výsledků měření z různých 

částí může být, že lišejníky obsahují celé spektrum sekundárních metabolitů 

rozmístěných nepravidelně ve stélce (Le Pogam et al., 2016). Dle (Doležel, Greilhuber, 

& Suda, 2007) mohou sekundární metabolity narušovat úspěšné barvení anebo 



46 

 

interferovat s fluorescencí během měření . Velká část metabolitů je pravděpodobně ze 

vzorku odstraněna během fixace fixační směsí obsahující metanol. Další dodatečné 

odstraňování acetonem, ve kterém se většina sekundárních metabolitů lišejníků 

rozpouští (Feige, Lumbsch, Huneck, & Elix, 1993), však nemělo žádný další znatelný 

vliv na měření. 

U některých druhů byl rozdíl v měřitelnosti zejména mezi stélkou a plodnicemi, kdy 

jasný výsledek bylo možné získat pouze z jedné ze struktur. Rozdíl v měřitelnosti 

různých částí stélky může být kromě sekundárních metabolitů ovlivněn dále 

přítomností spór nebo různým stářím buněk. Pro zástupce rodu Cladonia 

s dimorfickou stélkou byly například nejlépe měřitelnou částí přízemní šupiny. 

V případě mnoha druhů byl rozdíl v měřitelnosti mezi plodnicemi a stélkou. Častěji 

byly lépe měřitelné plodnice, ale v některých případech to bylo naopak. Velikost 

genomu druhu Peltigera horizontalis byla téměř nezměřitelná, a dokonce když byl 

tento druh přidán do kombinovaného vzorku se stélkou z dobře měřitelného druhu 

nebo standardem, nebyla ve výsledném měření viditelná data ani pro jeden druh. 

Dalším problematickým bodem měření bylo získání vhodných vzorků u druhů 

s korovitou stélkou. Pro dobře čitelné měření je totiž potřeba dostatečný objem co 

nejčistšího vzorku stélky neznečištěného substrátem. Mnoho korovitých a leprózních 

lišejníků roste velice těsně na substrátu nebo ho dokonce prorůstá. Substrát je navíc 

často rozpadající se, a pro to čistý a dostatečně velký vzorek není téměř možné odebrat 

a je proto nutné mít sběr s pokryvem velké plochy. To je obzvláště obtížné u terikolních 

lišejníků z rozpadavých substrátů (např. Vezdaea, Agonimia), které rostou krátce na 

malých plochách. 

K měření jsem používala co nejčerstvější sběry lišejníků s maximálním stářím kolem 

jednoho roku. Během stárnutí sběru lišejníku se totiž snižuje je jich měřitelnost 

a postupně i hodnota a přesnost (CV) měřené velikosti genomu. Doba, po kterou jsou 

sběry měřitelné, může být odlišná pro různé druhy, a ač některé mohou být měřeny se 

stejným výsledkem po mnoho let, jiné svou použitelnost rychle ztrácejí (Vondrák et al., 

2020). 
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5.3 Standardizace 

Ačkoli je obecně prokázána lepší efektivita používání interní standardizace (Doležel & 

Bartoš, 2005), používala jsem standard externí. Lišejníky mají malé genomy a vhodný 

vnitřní standard by se měl od měřeného vzorku lišit maximálně trojnásobně (Jaroslav 

Doležel, Sgorbati, & Lucretti, 1992). Zároveň je dobré, aby se vnitřní standard vývojově 

blížil měřené skupině (Suda & Leitch, 2010), proto ideálním standardem by byla dobře 

pěstovatelná houba s velikostí genomu maximálně 150 Mb, avšak pro taxony s větším 

genomem by musel být standard jiný. Při přidání standardu s příliš podobnou velikostí 

k vzorku je obtížné od sebe odlišit standard a vzorek v získaném signálu. Tím, že u 

většiny lišejníků není hledaná měřená populace 1C jader snadno viditelná ani u vzorků 

neobsahujících nic víc než měřený druh, vedlo by obsažení interního standardu 

k dalšímu snížení úspěšnosti použití metody. V rámci práce se mi lepší způsob 

standardizace nebo lépe použitelný standard objevit nepodařilo, ale bylo by to 

zajímavým dílčím bodem dalších výzkumů. 

U některých rodů (Cladonia, Umbilicaria, Calicium) jsem pozorovala specifickou 

podobu výsledných FCM grafů. Tvary populací byly pravidelně odlišné od průměrných 

pozorování u jiných druhů. Vzhledem k tomu že populace 1C jader mykobionta není 

vždy v grafu naměřených dat jasně rozeznatelná od jiných signálů, provedli jsme také 

orientační srovnání podoby dat získaných ze stélky s měřením čisté kultury 

mykobionta u rodu Cladonia, který byl zapůjčen od Mgr. Ivany Černajové. Dobře 

rozpoznatelná 1C populace měřených vzorků pak byla hlavně v případech, kdy byl 

zachycen i signál dvojnásobně velkých 2C jader.  

5.4 Velikost genomu ve fylogenezi 

Díky zajištění alespoň jednoho ze dvou vybraných genů pro téměř všechny měřené 

druhy se mi podařilo vytvořit vlastní fylogenetickou analýzu a fylogram. Ve výsledcích 

měření jsem díky tomu mohla pozorovat rozdíly ve velikosti genomu mezi příbuznými 

druhy. Pro druhy, u nichž nebyly dostupné sekvence v databázi Genbank, jsem 

izolovala DNA a z ní získala potřebné sekvence z vlastních vzorků. Pro většinu druhů 

se mi tak podařilo získat alespoň jednu ze sekvencí používaných genů. V případě pěti 

druhů se však izolace nebo získání alespoň jedné kvalitná sekvence nepodařilo. 
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Možným důvodem by mohlo být stáří (Taylor & Swann, 1994) sebraných položek, které 

jsem použila k izolaci DNA. 

5.4.1 Peltigerales 

Nejvýraznějším jevem, který jsem pozorovala ve vztahu mezi  velikosti genomu a 

příbuznosti druhů, byla výrazná odchylka čeledi Peltigerales (Miadlikowska & Lutzoni, 

2004), a to v největší míře rodu Peltigera. Z této čeledi jsem v souboru dat měla 18 

druhů patřící k 7 rodům. Velikost genomů se pohybovala mezi 31,4 a 132,6 Mb. Průměr 

pro tuto skupinu je 65,5 Mb, což je výrazně více než průměr zbylých měření, který je 

36,3 Mb. Tento fenomén doposud nebyl zaznamenán v žádné publikaci a jediná dosud 

známá velikost genomu v této skupině patří druhu Lobaria pulmonaria (56,1 

Mb)(“Lobaria pulmonaria, reference genome v1.0,” n.d.).  

Důvod k odlišnosti u této konkrétní skupiny není jednoznačný a zasloužil by si hlubší 

výzkum. Není jasné, zda došlo během evoluce k tomuto jevu náhodně nebo zda existuje 

nějaká funkční souvislost. V charakteristikách, které jsem sledovala, mají všichni 

měření zástupci společné znaky. Vyznačují se lupenitou stélku, většina je zařaditelná 

mezi K stratégy a všechny mají asociaci se sinicovým fotobiontem, některé rody 

primárně, ostatní jsou tripartitní. Do studie se mi bohužel nepodařilo naměřit žádný 

druh asociovaný se sinicí, který by nepatřil mezi Peltigerales. Proto vliv typu fotobionta 

nebylo možné prokázat a zůstává otázkou, zda právě asociace se sinicemi může být 

příčinou větších genomů u této skupině lišejníků. Jelikož sinicový typ fotobionta byl na 

vývojovém modelu, který jsem používala ke statistické analýze, ojedinělou evoluční 

událostí, je těžké toto případné propojení potvrdit. Protože byly výsledky pro tuto čeleď 

tak výrazně odlišné, tak jsem pro případ, že by přes použití metody PGLS zůstávalo 

přítomné zkreslení, sestavila pro srovnání analýzu a model při vynechání celé čeledi. 

Signifikance prediktorů v modelu se tím změnila a vystoupil tak do popředí vliv r a 

K strategie (5.6). 

5.4.2 Kalicioidní lišejníky 

Velmi malá velikost genomu (20 až 26,9 Mb) byla spojená s rody Chaenotheca (4 

měřené druhy) a Calicium (2 druhy), které jsou si zcela nepříbuzné, ale mají stejný typ 

plodnic, podobnou ekologii a výskyt spojený s mrtvým dřevem či starými stromy 

(Spribille, Thor, Bunnell, Goward, & Björk, 2008). Historicky byly tyto rody 
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považovány za příbuzné (Tibell, 1996) a stále jsou vzhledem k mnoha podobnostem 

funkčně spojovány do skupiny tzv. „kalicioidních“ lišejníků. Je možné, že malá velikost 

genomu je u této skupiny průvodcem často r-strategické ekologie. 

5.4.3 Další skupiny 

Malou velikost genomu (23,4 a 23 Mb) měly také oba měření zástupci čeledi 

Acarosporales, Acarospora fuscata a Chrysothrix candelaris. Tato čeleď je typická 

mnohospórickým vřeckem a velice malými askosporami. Je zde tedy možný tlak na 

menší velikost genomu ve spojitosti s minimalizací velikosti spór. 

V čeledi Umbilicariales jsem naměřila 9 druhů, z nichž 8 mělo velikost genomu ve 

srovnání s ostatními lišejníky podprůměrnou. Zástupci této skupiny jsou rozmanití ve 

své ekologii i velikosti spór a velikost genomu u nich může být pouhým důsledkem 

náhodného evolučního efektu. 

5.5 Velikost spór 

Za pomocí literatury vypočítané velikosti spór měly průměrnou hodnotu 14969 µm³ a 

pohybovaly se na velikém rozmezí mezi 4 až 847 500 µm³. 

Předpokládala jsem možný vztah velikosti genomu s velikostí buněk, neboť tento vztah 

byl pozorován u hub i jiných eukaryotických organismů (Gregory, 2001). Dále byla 

zaznamenána také přímo souvislost mezi velikostí diaspór s velikostí genomu (Henry 

et al., 2014; Veselská & Kolařík, 2015). V mnou naměřených datech se mi podařilo však 

zaznamenat jen mírnou pozitivní korelaci velikosti genomu s velikostí buněk tvořících 

askospóry. Kdyby byl vztah výraznější, tak by změna velikosti jádra mohla být dobrou 

evoluční cestou v případě, kdy by z ekologických důvodů bylo pro druhy výhodné mít 

větší nebo menší spóry. Velikost spór totiž určuje způsob a kvalitu disperze (L Tibell, 

1994). Je také možné, že tlak na velikost genomu existuje pouze pro jeden z konců 

spektra velikosti. I když velikost spór není určována velikostí genomu, tak mezi těmito 

proměnnými může být vztah, který je odrazem/nepřímých následkem vlivu jiných 

faktorů, např. životních strategií. 

 Objevila jsem mírný, ale signifikantní vztah velikosti spór s r a K strategií (viz kapitola 

5.6).  Zástupci K strategie měli v porovnání s r-stratégy větší spóry. Menší spóry jsou 

vhodné k šíření na větší vzdálenosti, ale méně funkční v silně kompetitivním prostředí 
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(Löbel, Snäll, & Rydin, 2009). Nepotvrdila jsem však natolik silný vztah, aby byla 

strategie hlavním faktorem určujícím velikost spór. Spíše se jedná o jeden článek 

komplexního systému vlivů. 

5.6 r a K strategie 

Pro lepší podchycení specifických rozdílů v ekologii různých lišejníků jsem, pokud 

možno, rozlišovala druhy na r a K strategické. U lišejníků se nepoužívá rozlišování 

ekologických strategií příliš často, ale při mírných modifikacích je možné aplikovat 

systémy používané pro rostliny a živočichy (MacArthur & Wilson, 1967). V našem 

rozlišení r-strategie značila ekologii druhů, které mají velké množství malých diaspór, 

jsou kompetitorsky slabé a typicky spojené s novými nebo narušovanými stanovišti. K-

stratégové by potom měly být druhy s menším množstvím větších a kvalitnějších 

diaspór, kompetitorsky silné a vyskytující se v pokročilých stádiích sukcese a stabilních 

prostředích. Ovšem pouze u přibližně poloviny druhů bylo možné strategii určit, proto 

pro statistické modely, které obsahovaly strategii jako prediktor, bylo pouze okolo 70 

pozorování. Přímý signifikantní vliv na velikost genomu měl typ strategie až ve chvíli, 

kdy byla ze souboru dat vypuštěna čeleď Peltigerales. Je možné, že v modelu vadilo, že 

téměř všichni zástupci v ní patří do jediné kategorie (K-strategie). V takto 

manipulovaném souboru jsem tedy dokázala, že lišejníky spojené s K strategií mají 

větší genom než ty r strategické. Podobné přímé spojení existuje u některých prvoků 

(Cavalier-Smith, 1980) a živočichů (Hally et al., 1986). Důvody k tomuto spojení 

mohou vycházet z rychlosti metabolismu a dělení buněk, na kterou má velikost genomu 

vliv (Opazo, Soto-Gamboa, María, & Fernández, 2005; Van’t Hof & Sparrow, 1963). 

Souvislost může být také s velikostí těla a buněk, kde pro K stratégy výhodné mít větší, 

kvalitnější spóry v menším množství a pro r stratégy naopak (Stearns, 1977). 

Pozorovala jsem odpovídající spojitost velikosti spór a strategie a zároveň jsem i 

potvrdila pozitivní vztah objemu spóry a velikosti genomu. Ani jeden z těchto vztahů 

však neměl výrazný statistický význam. Je tedy možné, že určitá spojení velikosti 

genomu lišejníků s r a K strategií existují, ale celý systém vzájemných vlivů je složitější. 

5.7 Substrátová preference 

Zaznamenala jsem blízké spojení substrátové preference a velikosti genomu lišejníku. 

Toto spojení bylo oslabené ve chvíli, kdy jsem odebrala ze souboru čeleď Peltigerales, 
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která svými nadstandardně velkými genomy vnášela do statistické analýzy určité 

zkreslení i přes použití PGLS. Přesto byl substrát nejvýraznějším prediktorem hned za 

r a K strategií i u zúženého datového souboru. Podle analýzy byl největší genom spojen 

s nespecifickou preferencí substrátu nebo preferencí terikolní. Nejmenší velikost 

genomu by potom měly mít lišejníky epifytické, což je podobný výsledek, který byl 

pozorován u rodu Blastenia (Vondrák et al., 2020). Část vztahu substrátu s velikostí 

genomu by mohla vycházet z vlivu z fylogeneze, neboť některé příbuzenské skupiny 

lišejníků jsou spojené s preferencí pouze některého substrátu. Ačkoli užití statistické 

metody PGLS by mělo míru takového zkreslení minimalizovat. 

5.8 Vegetativní rozmnožování 

V souboru dat obsahujícím všechny druhy jsem pozorovala signifikantnosti se blížící 

pozitivní vliv přítomnosti vegetativního rozmnožování na velikost genomu. Při 

odstranění čeledi Peltigerales a omezení souboru na zástupce s určitelnou r nebo 

K strategií tento efekt zanikl. Vegetativní propagule u lišejníků jsou zejména sorédie 

a izídie. Vzhledem k rozdílné velikosti a charakteru bývají někdy jako funkční znak 

rozlišovány ještě zvlášť mezi sebou (Koch et al., 2019; Rogers, 1990). Já jsem jako znak 

rozlišovala pouze mezi přítomností a nepřítomností libovolné z těchto struktur. Šíření 

pomocí soredií a izidií má pro lišejníky výhodu v tom, že v propaguli jsou přítomny oba 

symbiotičtí partneři a lišejník může začít růst okamžitě po dopadu obroti pohlavním 

spórám které vytváří pouze mykobiont a po vyklíčení musí ustanovovat novou 

symbiotickou asociaci s novým řasovým partnerem. Nepohlavní šíření je tedy rychlejší 

a u malých soredií může probíhat i na relativně velkou vzdálenost (Stofer et al., 2006). 

Zároveň vytváření vegetativních rozmnožovacích struktur není závislé na rychlosti 

produkce spór nebo jejich velikosti, a proto by mohlo mít výhodu pro lišejníky s větším 

genomem, které se přesto potřebují rychle šířit. 
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6 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo poprvé změřit velikost genomu množství mykobiontů 

lišejníků pomocí průtokové cytometrie a v získaných datech nalézt případné souvislosti 

s ekologií. Podařilo se mi nově určit velikost genomu u 50 druhů lišejníků. Díky těmto 

hodnotám a údajům o které jsem soubor rozšířila jsem získala údaje o velikosti genomu 

pro 146 druhů lišejníků. Během měření jsem potvrdila, že velikost genomu je pro 

lišejníky do značné míry stabilní v rámci stejného druhu. 

U naprosté většiny získaných dat šlo o vůbec první pokus o stanovení velikosti genomu 

pro daný druh, a proto i v případě mírných nepřesností se jedná o velmi důležitá data 

a zároveň úspěšné použití nové metody pro lichenologii 

Abych mohla odfiltrovat vliv fylogeneze pro analýzu vztahů s ekologií sestavila jsem 

úspěšně fylogenetický strom pro druhy se změřenou velikostí genomu. Ve fylogenezi 

jsem objevila nové souvislosti u některých příbuzenských skupin. Především, že druhy 

v čeledi Peltigerales mají v průměru mnohem větší genom než zástupci jiných skupin. 

Pomocí statistické analýzy jsem potvrdila, že velikost genomu u lišejníků může mít 

spojitost s faktory, jako je substrátová preference, typ fotobionta nebo přítomnost 

struktur vegetativního rozmnožování. Při zaměření na omezený soubor druhů jsem 

potom u lišejníků pozorovala spojení velikosti genomu s r/K strategií. Tato práce je 

jedna z prvních, které naznačují existenci těchto spojení u lišejníků. 
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8 Přílohy 

Příl. 1 Seznam použitých druhů a hodnot používaných proměnných, tučně jsou 

vyznačena moje vlastní měření. 

Taxon 
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Calicium adspersum 26,9 epiphytic crustose no sexual K green no 189,8044 1 189,8044 

Caloplaca obscurella 42,9 epiphytic crustose yes sexual r green no 295,0477 2 147,5238 

Cetraria aculeata 32,1 terricolous fruticose no asexual 
 

green yes 28,27431 1 28,27431 

Cladonia amaurocraea 38,8 terricolous fruticose no sexual K green yes 
   

Cladonia digitata 30,0 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 82,95761 1 82,95761 

Cladonia fimbriata 34,0 various fruticose yes asexual r green yes 82,95761 1 82,95761 

Cladonia subulata 34,5 terricolous fruticose yes asexual r green yes 
   

Cladonia sulphurina 28,1 terricolous fruticose yes sexual 
 

green yes 42,41147 1 42,41147 

Coenogonium pineti 24,2 epiphytic crustose no sexual (r) green no 54,19243 1 54,19243 

Chaenotheca phaeocephala 20,0 epiphytic crustose no sexual r green no 143,7932 1 143,7932 

Icmadophila ericetorum 47,4 epiphytic crustose no sexual K green no 261,7992 2 130,8996 

Imshaugia aleurites 32,4 epiphytic foliose yes asexual K green yes 110,8719 1 110,8719 

Lasallia pustulata 32,4 saxicolous foliose yes asexual K green yes 20883,2 100 208,832 

Lecanora hagenii 29,4 epiphytic crustose no sexual r green no 143,9895 1 143,9895 

Lecanora soralifera 35,5 saxicolous crustose yes asexual 
 

green no 158,3885 1 158,3885 

Lecidoma demissum 49,2 terricolous crustose no sexual (K) green no 263,8936 1 263,8936 

Leptogium cyanescens 45,9 various foliose yes asexual K cyano yes 703,7162 12 58,64301 

Lethariella intricata 49,8 various fruticose yes asexual 
 

green yes 51,31264 1 51,31264 

Lobaria amplissima 62,0 epiphytic foliose yes sexual K cyano yes 1106,101 3 368,7005 

Lobaria virens 64,9 epiphytic foliose no sexual K cyano yes 1653,916 2 826,9581 

Melanelia stygia 42,8 saxicolous foliose yes sexual K green yes 130,8996 1 130,8996 

Micarea peliocarpa 46,5 terricolous crustose no sexual r green no 159,1739 1 159,1739 

Pannaria rubiginosa 31,4 epiphytic foliose no sexual 
 

cyano yes 803,3307 1 803,3307 

Parmelia sulcata 35,7 epiphytic foliose yes asexual 
 

green yes 320,704 1 320,704 

Peltigera collina 132,6 various foliose yes sexual 
 

cyano yes 583,1576 4 145,7894 

Placynthiella uliginosa 35,7 various crustose yes asexual r green no 182,1468 1 182,1468 

Pleopsidium chlorophanum 23,0 saxicolous crustose no sexual (K) green no 9,42477 1 9,42477 

Pleurosticta acetabulum 64,2 epiphytic foliose no sexual K green yes 548,5347 1 548,5347 

Porpidia crustulata 26,8 saxicolous crustose no sexual r green no 346,3603 1 346,3603 

Pseudephebe pubescens 41,6 saxicolous fruticose no asexual K green yes 243,735 1 243,735 

Psora decipiens 60,4 terricolous crustose no sexual r green no 372,0166 1 372,0166 

Pyrenula nitida 39,9 epiphytic crustose no sexual K green no 551,6108 4 137,9027 

Ramalina farinacea 28,6 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 216,7697 2 108,3849 

Ramalina fraxinea 30,2 epiphytic fruticose no sexual K green yes 213,8245 1 213,8245 

Rhizocarpon alpicola 46,6 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 1998,051 2 999,0256 

Rhizocarpon reductum 20,5 saxicolous crustose no sexual (r ) green no 2045,306 10 204,5306 

Sarcosagium campestre 33,4 various crustose no sexual r green no 13,61356 1 13,61356 

sphaerophorus globosus 33,7 epiphytic fruticose no asexual K green yes 424,1147 1 424,1147 

Stereocaulon dactyllophyllum 27,8 saxicolous fruticose yes sexual (r) green yes 127,2344 3 42,41147 

Stereocaulon evolutum 30,4 saxicolous fruticose yes asexual (K) green yes 
   

Stereocaulon pileatum 29,1 saxicolous fruticose yes asexual 
 

green yes 
   

Stereocaulon vesuvianum 31,2 saxicolous fruticose yes asexual 
 

green yes 
   

Tuckermanopsis chlorophylla 35,7 epiphytic fruticose no asexual 
 

green yes 65,44979 1 65,44979 

Umbilicaria hyperborea 21,9 saxicolous foliose no sexual K green yes 182,1468 1 182,1468 

Umbilicaria polyphylla 25,4 saxicolous foliose yes asexual 
 

green yes 292,1679 1 292,1679 

Usnea substerilis 20,8 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 
   

Xanthoparmelia conspersa 41,5 saxicolous foliose yes sexual 
 

green yes 150,4691 1 150,4691 

Xanthoparmelia loxodes 39,6 saxicolous foliose yes sexual 
 

green yes 95,4258 1 95,4258 

Acarospora fuscata 23,4 saxicolous crustose no sexual r green no 4,090612 1 4,090612 

Alectoria ochroleuca 60,5 terricolous fruticose no asexual K green yes 7120,937 1 7120,937 

Alectoria sarmentosa 51,8 epiphytic fruticose no asexual K green yes 5824,05 1 5824,05 

Amandinea punctata 33,4 various crustose no sexual r green no 359,1885 2 179,5942 

Anaptychia ciliaris 52,4 epiphytic fruticose no sexual K green yes 7088,212 2 3544,106 

Aspicilia verrucigera 31,9 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 1104,277 1 1104,277 

Athallia pyracea 32,0 epiphytic crustose no sexual r green no 265,4644 2 132,7322 

Bacidia rubella 28,1 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 217,7842 6 36,29736 

Baeomyces rufus 25,6 various crustose yes sexual r green no 60,93376 1 60,93376 
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Biatora fallax 28,6 epiphytic crustose no 
  

green no 110,0211 1 110,0211 

Blastenia herbidella 30,9 epiphytic crustose yes 
  

green no 307,8758 2 153,9379 

Brodoa intestiniformis 52,6 saxicolous foliose no sexual K green yes 282,2195 1 282,2195 

Bryoria fuscescens 32,1 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 98,17469 1 98,17469 

Calicium salicinum 20,0 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 100,7272 2 50,36361 

Caloplaca cerina 32,4 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 452,389 2 226,1945 

Candelariella coralliza 30,4 saxicolous crustose no asexual 
 

green no 173,1801 1 173,1801 

Cetraria islandica 37,8 terricolous fruticose no asexual K green yes 75,65996 1 75,65996 

Cladonia rangiferina 27,7 terricolous fruticose no sexual K green yes 82,95761 1 82,95761 

Cladonia rangiformis 30,1 terricolous fruticose no sexual 
 

green yes 82,95761 1 82,95761 

Cladonia stellaris 35,1 terricolous fruticose no asexual K green yes 82,95761 1 82,95761 

Collema flaccidum 33,0 various foliose yes asexual K cyano yes 613,5918 5 122,7184 

Collema furfuraceum 39,9 epiphytic foliose yes asexual K cyano yes 636,172 4,5 141,3716 

Collema tenax 58,7 saxicolous foliose no sexual r cyano yes 813,3446 6 135,5574 

Cyphelium inquinans 22,8 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 779,7034 2 389,8517 

Dibaeis baeomyces 53,5 terricolous crustose no sexual 
 

green no 58,90481 1 58,90481 

Dimelaena oreina 46,5 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 226,1945 1 226,1945 

Diploschistes scruposus 61,3 saxicolous crustose no sexual K green no 3181,383 84 37,87361 

Evernia prunastri 35,2 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 117,8096 1 117,8096 

Flavocetraria cucullata 49,0 terricolous fruticose no asexual K green yes 70,93121 1 70,93121 

Flavoparmelia caperata 48,3 various foliose yes asexual 
 

green yes 1183,398 1 1183,398 

Fuscidea cyanthoides 29,2 various crustose no 
  

green no 182,1468 1 182,1468 

Hertelidea botryosa 32,6 epiphytic crustose yes sexual r green no 58,68883 1 58,68883 

Hypocenomyce scalaris 23,1 epiphytic crustose yes asexual r green no 48,1056 1 48,1056 

Hypogymnia physodes 36,6 epiphytic foliose yes asexual 
 

green yes 79,5215 1 79,5215 

Chaenotheca brachypoda 21,9 epiphytic crustose no sexual r green no 22,44928 1 22,44928 

Chaenotheca ferruginea 22,2 epiphytic crustose no sexual r green no 220,893 1 220,893 

Chaenotheca chrysocephala 21,9 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 79,5215 1 79,5215 

Chrysothrix candelaris 25,7 epiphytic crustose yes asexual 
 

green no 54,19243 1 54,19243 

Chrysothrix chlorina 79,2 saxicolous crustose yes asexual 
 

green no 
   

Ionaspis lacustris 26,1 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 624,1947 1 624,1947 

Lecanactis abietina 30,3 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 360,4975 4 90,12436 

Lecanora allophana 35,8 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 803,3307 1 803,3307 

Lecanora campestris 35,1 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 353,4289 1 353,4289 

Lecanora cenisia 49,7 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 330,2596 1 330,2596 

Lecanora pulicaris 27,3 epiphytic crustose no sexual r green no 491,7897 1 491,7897 

Lecidea grisella 37,4 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 209,8648 1 209,8648 

Lecidella elaeochroma 35,5 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 397,6075 1 397,6075 

Lepraria finkii 44,5 various crustose yes asexual r green no 
   

Leptogium palmatum 31,9 terricolous fruticose no asexual K cyano yes 5065,814 48 105,5378 

Leptogium saturninum 41,6 epiphytic foliose yes asexual K cyano yes 954,258 18 53,01433 

Letharia vulpina 31,3 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 68,91863 1 68,91863 

Lobaria pulmonaria 57,4 epiphytic foliose yes 
 

K cyano yes 615,7516 4 153,9379 

Lobothallia radiosa 37,8 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 368,1551 1 368,1551 

Lopadium disciforme 26,3 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 55988,37 1000 55,98837 

Loxospora elatina 22,1 epiphytic crustose yes asexual 
 

green no 455,9232 5 91,18465 

Megaspora verrucosa 39,4 various crustose no sexual K green no 22787 1 22787 

Melanelixia subaurifera 31,5 epiphytic foliose yes asexual 
 

green yes 214,7571 1 214,7571 

Micarea micrococca 33,6 epiphytic crustose no sexual r green no 64,1408 2 32,0704 

Nephroma parile 41,0 various foliose yes asexual K cyano yes 309,7084 4 77,4271 

Ochrolechia andogyna 37,1 epiphytic crustose yes asexual K green no 11309,72 1 11309,72 

Ophioparma ventosa 43,1 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 531,6159 6 88,60266 

Peltigera canina 110,0 various foliose no 
 

K cyano yes 378,2867 4 94,57168 

Peltigera neckeri 95,9 various foliose no sexual K cyano yes 460,1938 4 115,0485 

Peltigera praetextata 108,2 various foliose yes asexual K cyano yes 353,4289 4 88,35722 

Peltigera rufescens 82,7 terricolous foliose no sexual 
 

cyano yes 460,7665 5 92,15331 

Pertusaria albescens 44,9 epiphytic crustose yes asexual 
 

green no 837479,2 1 837479,2 

Pertusaria amara 44,7 epiphytic crustose yes asexual 
 

green no 148440,1 1 148440,1 

Pertusaria corallina 57,5 saxicolous crustose yes asexual K green no 207344,9 1 207344,9 

Pertusaria paramerae 46,5 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 500690,9 1 500690,9 

Phaeophyscia orbicularis 39,8 epiphytic foliose yes asexual 
 

green yes 911,8465 2 455,9232 

Phlyctis argena 44,0 epiphytic crustose yes asexual r green no 92153,31 1000 92,15331 

Physcia adscendens 32,4 epiphytic foliose yes asexual r green yes 737,6846 2 368,8423 

Placynthiella icmalea 22,1 epiphytic crustose yes asexual r green no 106,0287 1 106,0287 

Pseudevernia furfuracea 29,2 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 103,3698 1 103,3698 

Psilolechia lucida 21,2 saxicolous crustose yes asexual 
 

green no 6,479529 1 6,479529 

Pycnothelia papillaria 34,9 terricolous fruticose no asexual 
 

green yes 47,51655 1,5 31,6777 

Racodium rupestre 24,4 saxicolous crustose yes asexual K green no 
   

Rhizocarpon geographicum 43,1 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 4123,337 36 114,5371 

Rhizocarpon lecanorinum 31,7 saxicolous crustose no sexual 
 

green no 4123,337 54 76,35809 

Romjularia lurida 117,2 various crustose no sexual 
 

green no 256,5632 1 256,5632 

Solorina crocea 88,3 terricolous foliose no sexual 
 

cyano yes 2769,835 2 1384,918 

Solorina saccata 53,2 saxicolous foliose no sexual K cyano yes 10867,94 2 5433,969 

Squamarina lentigera 30,0 terricolous crustose no sexual 
 

green no 111,3301 1 111,3301 

Stereocaulon alpinum 39,5 various fruticose no asexual 
 

green yes 128,6907 4 32,17266 

Teuvoa uxoris 59,4 epiphytic crustose no sexual 
 

green no 685,1939 1 685,1939 
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Thamnolia vermicularis 50,7 terricolous fruticose no asexual K green yes 
   

Thelotrema lepadinum 31,8 epiphytic crustose no sexual K green no 20420,34 117 174,5328 

Trapeliopsis granulosa 34,7 various crustose yes asexual r green no 150,5345 1 150,5345 

Trapeliopsis viridescens 39,7 epiphytic crustose yes sexual r green no 111,3301 1 111,3301 

Umbilicaria cylindrica 29,1 saxicolous foliose no sexual 
 

green yes 226,1945 1 226,1945 

Usnea intermedia 39,4 epiphytic fruticose no sexual K green yes 126,7108 1 126,7108 

Usnea scabrata 41,7 epiphytic fruticose yes asexual 
 

green yes 
   

Varicellaria hemisphaerica 32,1 epiphytic crustose yes asexual K green no 
   

Xanthoparmelia stenophylla 47,4 saxicolous foliose no sexual 
 

green yes 90,12436 1 90,12436 

Xanthoria parietina 26,7 epiphytic foliose no sexual 
 

green yes 469,1441 2 234,5721 

Xanthoria polycarpa 27,6 epiphytic foliose no sexual r green yes 333,5321 2 166,7661 

Xylographa parallela 28,1 epiphytic crustose no sexual r green no 158,5707 1 158,5707 

Xylopsora caradocensis 24,3 epiphytic crustose no asexual 
 

green no 67,34784 2 33,67392 
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Příl. 2 Kódy použitých sekvencí z databáze GenBank, červeně jsou druhy, u kterých 

jsem nezískala ani jeden z genů. 

Taxon ITS mtSSU  Taxon ITS mtSSU  Taxon ITS mtSSU 

Acarospora 
fuscata 

DQ37412
8.1 

MN9853
21.1 

 
Collema tenax  

AF32917
5.1 

 Lecidella 
elaeochroma 

AY45058
3.1 

F297734.
1 

Alectoria 
ochroleuca 

DQ37410
6.1 

JQ79748
2.1 

 
Cyphelium inquinans 

MK81188
4.1 

HQ65067
7.1 

 Lecidoma 
demissum 

AY14340
4.1 

AF35118
1.2 

Alectoria 
sarmentosa 

HQ65059
7.1 

AF11576
3.2 

 
Dibaeis baeomyces 

AY853314
.1 

MF10913
3.1 

 
Lepraria finkii 

MZ15974
6.1 

AY75649
7.1 

Amandinea 
punctata 

KJ766349
.1 

MG0267
23.1 

 
Dimelaena oreina 

AF192409
.1 

DQ78028
6.1 

 Leptogium 
cyanescens 

AY30088
3.1 

KJ766473
.1 

Anaptychia 
ciliaris 

DQ97999
8.1 

AY61109
6.1 

 Diploschistes 
scruposus 

MG02663
9.1 

HQ65067
6.1 

 Leptogium 
palmatum 

vlastní  

Aspicilia 
verrucigera 

KU49695
4.1 

vlastní 
 

Evernia prunastri 
AF117995
.1 

AF38156
3.1 

 Leptogium 
saturninum 

MN1031
33.1 

EF524326
.2 

Bacidia rubella 
AF54049
2.1 

AY61115
6.3 

 Flavocetraria 
cucullata 

AY340486
.1 

DQ78029
3.1 

 
Letharia vulpina 

KX51297
6.1 

vlastní 

Baeomyces rufus 
EU68086
0.1 

MG5215
53.1 

 Flavoparmelia 
caperata 

DQ00127
9.1 

AF22435
5.1 

 Lethariella 
intricata 

KC16699
4.1 

 

Biatora fallax 
AF25078
2.1 

EF453662
.1 

 
Fuscidea cyanthoides 

MN72780
7.1 

vlastní 
 Lobaria 

amplissima 
KC16705
4.1 

AY56777
2.1 

Blastenia 
herbidella 

AY14340
0.1 

vlastní 
 

Hertelidea botryosa 
AF453701
.1 

GU24720
5.1 

 Lobaria 
pulmonaria 

HQ65061
1.1 

AF45327
1.1 

Brodoa 
intestiniformis 

EU05793
9.1 

MG5215
44.1 

 Hypocenomyce 
caradocensis 

AY756366
.1 

KX13296
3.1 

 
Lobaria virens 

KJ766390
.1 

KJ766479
.1 

Bryoria 
fuscescens 

KX13298
4.1 

AY56776
0.1 

 Hypocenomyce 
scalaris 

AF455224
.1 

MF62503
5.1 

 Lobothallia 
radiosa 

AF07222
8.1 

MN3871
14.1 

Calicium 
adspersum 

AY56772
3.1 

AY12414
5.1 

 Hypogymnia 
physodes 

MN70022
5.1 

AF22442
2.1 

 Lopadium 
disciforme 

 
DQ32899
8.1 

Calicium 
salicinum 

AF44845
7.1 

AY12418
3.1 

 Chaenotheca 
brachypoda 

AF458306
.1 

EU68211
6.1 

 
Loxospora elatina 

MG0267
19.1 

MK81209
5.1 

Caloplaca cerina 
KJ766359
.1 

AY01101
3.2 

 Chaenotheca 
ferruginea 

AY300881
.1 

 
 Megaspora 

verrucosa 
AY58105
9.1 

EU04858
9.1 

Caloplaca 
obscurella 

KX38959
3.1 

vlastní 
 Chaenotheca 

chrysocephala 
AF455172
.1 

 
 

Melanelia stygia 
AY58461
7.1 

AY46204
6.1 

Caloplaca 
pyracea 

KF66241
2.1 

KJ766448
.1 

 Chaenotheca 
phaeocephala 

AF458301
.1 

vlastní 
 Melanelixia 

subaurifera 
MZ15974
3.1 

KJ766480
.1 

Candelariella 
coralliza 

MF11475
0.1 

MK81206
1.1 

 Chrysothrix 
candelaris 

 
AF27408
2.1 

 Micarea 
micrococca 

MK81199
9.1 

AF24990
7.1 

Cetraria 
aculeata 

MK81184
2.1 

JX494249
.1 

 
Chrysothrix chlorina   

 Micarea 
peliocarpa 

KJ766403
.1 

MG9259
18.1 

Cetraria 
islandica 

AF35115
7.1 

AF15994
7.1 

 Icmadophila 
ericetorum 

KP001238
.1 

AY21287
0.1 

 
Nephroma parile 

KJ766403
.1 

DQ53448
2.1 

Cladonia 
amaurocraea 

DQ53445
2.2 

KR99536
2.1 

 
Imshaugia aleurites 

AF455181
.1 

HQ65063
3.1 

 Ochrolechia 
andogyna 

vlastní vlastní 

Cladonia 
digitata 

AF35115
8.2 

FJ708873
.1 

 
Ionaspis lacustris 

MN72642
3.1 

DQ98687
7.1 

 Ophioparma 
ventosa 

KF36042
5.1 

AF48318
7.1 

Cladonia 
fimbriata 

KX51290
7.1 

FJ708925
.1 

 
Lasallia pustulata 

AF454449
.1 

DQ52547
3.1 

 Pannaria 
rubiginosa 

HQ65063
2.1 

AF48360
8.1 

Cladonia 
rangiferina 

KX51294
9.1 

MH79287
7.1 

 
Lecanactis abietina 

KT695346
.1 

AY85333
5.1 

 
Parmelia sulcata 

AY85332
6.1 

AF48317
6.1 

Cladonia 
rangiformis 

KX51291
9.1 

  
Lecanora allophana 

AY300884
.1 

AY25144
4.1 

 
Peltigera canina 

AF11576
1.3 

vlastní 

Cladonia stellaris 
KX51298
2.1 

AF35029
4.1 

 
Lecanora campestris 

MW4532
29.1 

AY58232
3.1 

 
Peltigera collina 

AY75640
0.1 

KF68309
1.1 

Cladonia 
subulata 

AF27988
5.1 

DQ00129
6.1 

 
Lecanora cenisia 

KY930517
.1 

HQ60594
1.1 

 
Peltigera neckeri 

AF29796
3.1 

 

Cladonia 
sulphurina 

EU68086
2.1 

vlastní 
 

Lecanora hagenii 
GQ39626
3.1 

 
 Peltigera 

praetextata 
JX000122
.1 

KF68309
8.1 

Coenogonium 
pineti 

GU94273
7.1 

AY12416
7.1 

 
Lecanora pulicaris 

AY340488
.1 

AY61112
5.1 

 Peltigera 
rufescens 

AF29812
3.1 

vlastní 

Collema 
flaccidum 

HM5821
59.1 

AY25792
6.1 

 
Lecanora soralifera   

 Pertusaria 
albescens 

AF29812
0.1 

HQ65062
5.1 

Collema 
furfuraceum 

KC17947
9.1 

AF32917
7.1 

 
Lecidea grisella 

EU982556
.1 

AF35118
0.2 

 
Pertusaria amara 

AF29813
2.1 

AY34052
4.1 
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Taxon ITS mtSSU  Taxon ITS mtSSU 

Pertusaria corallina vlastní AF282129.1  Solorina saccata HQ660567.1 KY947763.1 

Pertusaria hemisphaerica KF707649.1 AY256750.1  sphaerophorus globosus EU266082.1 AY853350.1 

Pertusaria paramerae vlastní AY756377.1  Squamarina lentigera vlastní KX132920.1 

Phaeophyscia orbicularis KY266876.1 DQ396898.1  Stereocaulon alpinum KT453835.1  

Phlyctis argena KJ766409.1 DQ396922.1  Stereocaulon dactyllophyllum   

Physcia adscendens AY611126.1 AF517927.1  Stereocaulon evolutum KF570278.1  

Placynthiella icmalea AF351167.2 AY567718.1  Stereocaulon pileatum EF524305.1 KX132928.1 

Placynthiella uliginosa MZ159556.1 DQ396925.1  Stereocaulon vesuvianum KT695381.1 vlastní 

Pleopsidium chlorophanum AY853323.1 JX306743.1  Teuvoa uxoris KC183979.1 vlastní 

Pleurosticta acetabulum HM161456.1 AY961603.1  Thamnolia vermicularis MW462218.1 HQ650676.1 

Porpidia crustulata AY300890.1   Thelotrema lepadinum AY340496.1 AF381563.1 

Pseudephebe pubescens AF138822.1 AY853345.1  Trapeliopsis granulosa KJ409605.1 AY581096.1 

Pseudevernia furfuracea AY548813.1 AF546077.1  Trapeliopsis viridescens AY340499.1 AY584633.1 

Psilolechia lucida KY548050.1 AY340533.1  Tuckermanopsis chlorophylla AF228470.1 AF115764.2 

Psora decipiens KY502416.1 KR017059.1  Umbilicaria cylindrica AF297742.1 vlastní 

Pycnothelia papillaria AF159930.1 AF381567.1  Umbilicaria hyperborea AF524923.1 AY582306.1 

Pyrenula nitida DQ787362.1 MH481921.1  Umbilicaria polyphylla AY340500.1 AY581093.1 

Racodium rupestre KY548047.1 AY212877.1  Usnea intermedia AF129284.1  

Ramalina farinacea KY502424.1 DQ980025.1  Usnea scabrata   

Ramalina fraxinea JQ993739.1 MG026721.1  Usnea substerilis AF069541.1  

Rhizocarpon alpicola vlastní vlastní  Varicellaria hemisphaerica MK811660.1 AY582329.1 

Rhizocarpon geographicum AF101274.1 AF096209.1  Xanthoparmelia conspersa AY340508.1 AF279888.1 

Rhizocarpon lecanorinum  vlastní  Xanthoparmelia loxodes JF703124.1 EU680868.1 

Rhizocarpon reductum MK778542.1 AF096216.1  Xanthoparmelia stenophylla DQ780274.1 MN006804.1 

Romjularia lurida HQ605931.1 AY853349.1  Xanthoria parietina KJ766431.1 DQ912303.1 

Sarcosagium campestre    Xanthoria polycarpa KX132976.1 KJ462304.1 

Solorina crocea vlastní   Xylographa parallela KR017350.1 KF360445.1 
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Příl. 3 Položky lišejníků použité pro měření, tučně jsou označeny druhy, u nichž bylo 

měření úspěšné. 

Druh Kód 
Datum 
sběru 

Lokalita Stát Souřadnice 

Calicium adspersum EK47 30.10.2019 NPR Kohoutov ČR 49.9222917N, 13.7710103E 

Caloplaca obscurella EK88 08.10.2020 NPR Karlovské bučiny ČR 50.7756556N, 14.9641158E 

Cetraria aculeata EK51 01.06.2019 Smolikas GR 40.1231317N, 20.8054406E 

Cladonia amaurocraea JM13446 18.01.2020 Povydří, Šumava  ČR  

Cladonia digitata EK82 23.09.2020 Kraví hora, Novohradské hory ČR 48.7292750N, 14.7194722E 

Cladonia fimbriata EK71 06.06.2020 Bítouchov, Na Kapitále ČR 50.6256736N, 15.3252572E 

Cladonia subulata EK83 25.09.2020 Příbramské haldy ČR 49.6539175N, 14.0123533E 

Cladonia sulphurina EK80 26.09.2020 Brdy, kopec Praha ČR 49.6619578N, 13.8176244E 

Coenogonium pineti JM13898 14.09.2020 Novohradské hory ČR  

Chaenotheca phaeocephala EK91 27.09.2020 Brdy ČR 49.6605550N, 13.7770050E 

Icmadophila ericetorum EK90 26.09.2020 Brdy, kopec Praha ČR 49.6619578N, 13.8176244E 

Imshaugia aleurites EK73 18.06.2020 PR Stříbrný luh ČR 50.0167756N, 13.8784039E 

Lasallia pustulata EK49 11.11.2019 PP Vraní skála ČR 49.9279964N, 13.9421183E 

Lecanora hagenii EK85 26.09.2020 Spálené poříčí ČR 49.6146750N, 13.6059933E 

Lecanora soralifera JM13416 28.09.2019 Krkonoše, Pec pod sněžkou ČR  

Lecidoma demissum JM13409 28.09.2019 Krkonoše, Pec pod sněžkou ČR  

Leptogium cyanescens EK3 01.06.2019 Hutovo Blato, Crno Brdo BiH 43.0901931N, 17.7873353E 

Lethariella intricata EK14 01.06.2019 Prokletije AL 42.3928050N, 19.7249611E 

Lobaria amplissima EK17 01.06.2019 Logara AL 40.2078017N, 19.5793842E 

Lobaria virens EK31 01.06.2019 Logara AL 40.2078017N, 19.5793842E 

Melanelia stygia EK84 26.09.2020 Brdy, kopec Praha ČR 49.6554572N, 13.8159506E 

Micarea peliocarpa EK93 01.10.2020 Cáb, PR Kutaný ČR 49.3695106N, 18.1013389E 

Pannaria rubiginosa EK57 01.08.2019 Letterfrack, Ellis Wood IR 53.5511333N, 9.9454272W 

Parmelia sulcata EKC 01.04.2020 České středohoří ČR  

Peltigera collina EK13 01.06.2019 Prokletije AL 42.3986575N, 19.7449461E 

Placynthiella uliginosa OP b.207 28.7.2020 Božídarské rašeliniště ČR  

Pleopsidium chlorophanum EK96 27.02.2021 Vraní skála ČR 49.9276506N, 13.9410911E 

Pleurosticta acetabulum EK50 01.06.2019 Smolikas GR 40.1242831N, 20.8103331E 

Porpidia crustulata JM13483 29.09.2019 Krkonoše, Pec pod sněžkou ČR  

Pseudephebe pubescens JM13462 29.09.2019 Krkonoše, Pec pod sněžkou ČR  

Psora decipiens EK32 01.06.2019 Prokletije AL 42.3926467N, 19.7257764E 

Pyrenula nitida EK37 17.09.2019 Nové město nad Metují, Peklo ČR 50.0247856N, 13.8950336E 

Ramalina farinacea EK61 02.12.2019 Údolí Lužnice Tábor ČR 49.4124978N, 14.6477639E 

Ramalina fraxinea EK40 01.06.2019 Prokletije AL 42.3983706N, 19.7442944E 

Rhizocarpon alpicola JM13475 29.09.2019 Krkonoše, Pec pod sněžkou ČR  

Rhizocarpon reductum EK89 25.09.2020 Příbramské haldy ČR 49.6772756N, 14.0598903E 

Sarcosagium campestre EK87 08.10.2020 
NPR Karlovské bučiny, Kryštofovo 
údolí 

ČR 50.7781522N, 14.9587086E 
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Druh Kód 
Datum 
sběru 

Lokalita Stát Souřadnice 

Sphaerophorus globosus EK78 01.04.2020 Madeira, Pico Ruivo, pod vrcholem P 32.7597828N, 16.943234W 

Stereocaulon dactyllophyllum OP b.211 28.7.2020 Božídarské rašeliniště ČR  

Stereocaulon evolutum JM6029 05.09.2013 Jizerskohorské bučiny ČR  

Stereocaulon pileatum OP b.214 29.7.2020 Božídarské rašeliniště ČR  

Stereocaulon vesuvianum EK86 25.09.2020 Příbramské haldy ČR 49.6539175N, 14.0123533E 

Tuckermanopsis chlorophylla EK76 26.03.2020 Brdy, alej ČR 49.6605550N, 13.7770050E 

Umbilicaria hyperborea EK81 26.09.2020 Brdy, kopec Praha ČR 49.6554572N, 13.8159506E 

Umbilicaria polyphylla EK52 11.11.2019 CHKO Vraní skála ČR 49.9279964N, 13.9421183E 

Usnea substerilis EK79 25.09.2020 Příbramské haldy ČR 49.6539175N, 14.0123533E 

Xanthoparmelia conspersa EK53 11.11.2019 CHKO Vraní skála ČR 49.9279964N, 13.9421183E 

Xanthoparmelia loxodes EK54 11.11.2019 CHKO Vraní skála ČR 49.9279964N, 13.9421183E 

Acarospora macsrospora EK92 01.10.2020 Štramberk, stráň ČR 49.5919019N, 18.1149478E 

Acarospora moenium EK100 01.04.2021 Kuchařík, lom ČR 49.9717378N, 14.2548022E 

Agonimia opuntiella EK97 01.04.2021 Alrechtův vrch ČR 50.0443831N, 14.3446486E 

Arthrorhapis citrinella EK98 26.09.2020 Brdy, Praha ČR 49.6597217N, 13.8180536E 

Buellia aethalea EK55 11.11.2019 CHKO Vraní skála ČR 49.9279964N, 13.9421183E 

Candelariella aurella EK101 01.04.2021 radotínské skály ČR 49.9948800N, 14.3435614E 

Candelariella efflorescens agg. EK59 16.11.2019 Bítouchov ČR 50.6270211N, 15.3168886E 

Cladonia cf. Diversa JM13719 28.04.2020 Týřovické skály, Křivoklátsko ČR  

Cladonia macilenta EK69 21.01.2020 Zvírotice ČR 49.6956750N, 14.3067392E 

Cladonia merochlorophaea OP b.262 10.9.2020 Farské bažiny, CHKO Český les ČR  

Cladonia strepsilis EK99 01.04.2021 Motol, u vlaku ČR 50.0624461N, 14.3308875E 

Lecania cyrtella EK63 02.12.2019 Údolí Lužnice, Tábor ČR 49.4124978N, 14.6477639E 

lecanora dispersa EK94 01.08.2020 Ralsko ČR 50.6738700N, 14.7655567E 

Melanelia disjuncta EK68 21.01.2020 Dubový vrch, Křepelice ČR 49.7134475N, 14.3219372E 

Micarea micrococca JM13896 24.09.2020 Les u Svitav ČR  

Miriquidica garovaglioi JM13474 29.09.2019 Krkonoše, Pec pod sněžkou ČR  

Multiclavula mucida EK48 30.10.2019 CHKO Kohoutov ČR 49.9222917N, 13.7710103E 

Parmeliopsis ambigua EK95 16.11.2019 Bítouchov ČR 50.6253400N, 15.3253858E 

Parmotrema perlatum EK62 01.06.2019 Logara AL 40.2138322N, 19.5849631E 

Peltigera horizontalis EK75 18.06.2020 PR Stříbrný luh ČR 50.0203189N, 13.8960850E 

Placidium squamulosum EK65 01.06.2019 Hotovë-Dangëlli AL 40.2557617N, 20.4480783E 

Placocarpus schaereri EK77 01.08.2020 Slovenský kras SLO 48.6119553N, 20.8707994E 

Squamarina lentigera EK64 01.06.2019 Hotovë-Dangëlli AL 40.2557617N, 20.4480783E 

Sticta fuliginosa EK58 01.08.2019 Connemara IR 53.5512928N, 9.9474119W 

Thelotrema lepadinum JM13897 14.09.2020 Žofínksý prales ČR  

Umbilicaria cylindrica EK66 17.01.2020 DS Knížecí pláně ČR 48.9624947N, 13.6050714E 

 


