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Abstrakt

Tato práce se zabývá zelenými řasami, které jsou v literatuře zmiňovány jako fotobionti lišejníků. Podrobněji

se  věnuji  jednotlivým rodům vývojové větve Chlorophyta  ve třídách Ulvophyceae,  Trebouxiophyceae  a

Chlorophyceae. Zabývám se fylogenetickou pozicí rodů, definuji jejich morfologii a zejména analyzuji jejich

účast v lišejníkových symbiózách. Srovnávám poznatky založené na tradičních morfologických metodách s

údaji z moderních molekulárních studií.

Za potvrzené lišejníkové fotobionty považuji rody Trentepohlia, Cephaleuros, Phycopeltis a Dilabifilum ze

třídy  Ulvophyceae  a  rody  Dictyochloropsis,  Chloroidium,  Elliptochloris,  Coccomyxa,  Diplosphaera,

Auxenochlorella, Myrmecia, Asterochloris, Trebouxia, Coccobotrys a Leptosira ze třídy Trebouxiophyceae.

Řasy Chlorella a Stichococcus nejsou na úrovni rodu dobře definovány, jako fotobionti jsou však často zmi-

ňovány. Prasiola tvoří asociaci s houbovým partnerem, ale povaha jejich soužití není vyjasněná. Lišejníková

symbióza rodů  Parachloroidium,  Pseudochlorella a  Gloeocystis nebyla molekulárně potvrzena a vyžaduje

další výzkum.
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Abstract

This thesis is focused on green algae, which have been recorded as lichen photobionts. The thesis consists of

description of genera from the green algal from classes Ulvophyceae, Trebouxiophyceae and Chlorophyceae.

I focused on phylogenetics position of genera, I define their morphology and I summarize their participation

in lichen symbiotic relationships. I compare evidences based on the traditional morphological methods and

modern molecular data. 

The following genera can be stated to uncertainly represent lichen photobionts: Trentepohlia, Cephaleuros,

Phycopeltis and Dilabifilum from the class Ulvophyceae, and Dictyochloropsis, Chloroidium, Elliptochloris,

Coccomyxa, Diplosphaera, Auxenochlorella, Myrmecia, Asterochloris, Trebouxia, Coccobotrys and Leptosi-

ra from the class Trebouxiophyceae. The genera Chlorella and Stichococcus are morphologically poorly de-

fined, but they are commonly reported as lichen photobionts. Prasiola associates with the mycobiont, but the

identity of their partnership is not certainly defined. The lichen symbiosis of genera  Parachloroidium, Pseu-

dochlorella and Gloeocystis has not been confirmed by molecular methods, so far.
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 1 Úvod
Lišejník je definován jako organismus, který je tvořený trvalou symbiózou houby a řasy či sinice. Houbové-

ho partnera zde nazýváme mykobiontem, fotosyntetizujícího partnera fotobiontem. 

Jako první vyslovil myšlenku dualismu lišejníků švýcarský botanik a rostlinný

anatom Simon Schwendener v roce 1867 na botanické konferenci v Rheinfel-

denu. O dva roky později vydal knihu „Die Algentypen der Flechtengonidien“,

čili „Druhy řas lišejníkových gonidií“. Gonidiemi se tehdy nazývaly řasy či si-

nice, uvězněné v lišejníkové stélce. Jde o je  paralelu ke slovu konidie – oba

útvary byly do té doby považovány za částice sloužící k nepohlavnímu roz-

množování  lišejníků. Knihu Schwendener doprovodil názornými ilustracemi

lišejníkových řezů a v nich přítomných řas (obr. 1). Ačkoliv jeho myšlenka ne-

byla až do konce 19. století obecně přijímána, ukázala se jako správná. Roku

1939 se dokonce povedlo uskutečnit první resyntézu lišejníku za laboratorních podmínek z původně samo-

statné houbové a řasové kultury (Honegger 2000).

Mykobiont zajišťuje organismu zejména uchycení k substrátu, hospodaření s vodou a prostředí pro život

řasy. Tvoří obvykle většinu objemu stélky lišejníku. Fotobiont, jak napovídá název (pochází z řeckých slov

photos, světlo a bios, život) má ve vztahu na starost výživu prostřednictvím fotosyntézy. Tomu je přizpůso-

bená jeho morfologie – nemusí čelit takovým selekčním tlakům, jako jeho volně žijící příbuzní, naopak vše

je podřízeno maximální produkci živin (Honegger 1992). Proto je morfologie fotobiontů značně uniformní a

jejich determinace obtížná (Tschermak-Woess 1988).

Věda, která se zabývá lišejníky, se nazývá lichenologie. Většinu pozornosti však soustředí právě na houbové-

ho partnera – podle něj jsou lišejníky řazené do biologického systému, podle něj jsou pojmenované (Greuter

et al. 1988). Známe případy, kdy může jeden mykobiont spolupracovat s různými druhy řas (Kroken a Taylor

2000), lichenologie je však popisuje jako jeden druh lišejníku.

Asymetrii v poznání vidíme i u počtu popsaných druhů – mykobiontů známe asi 14 tisíc, některé novější stu-

die uvádí až 17 500 druhů (Nelsen et al. 2011), fotobiontů (řasových i sinicových) pouze kolem stovky druhů

z přibližně čtyřiceti  rodů (Tschermak-Woess 1988). Předpokládaná diverzita je však daleko větší, což se

ukázalo zejména  se  zavedením moderních metod založených na srovnávání  sekvencí  genů  (Blaha et  al.

2006).  Nyati et al. (2014) uvádí, že na úrovni druhu byli do dnešní doby určeni fotobionti jen asi ze 2 %

všech lišejníků.

Cílem mé práce je zhodnotit reálnou diverzitu fotobiontů v rámci vývojové linie Chlorophyta. Srovnám stav

znalostí o fotobiontech před molekulární érou s poznatky aktuálními. Charakterizuji řasové rody, které jsou

zmiňované jako fotobionti lišejníků.
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Obrázek 1: sinice Gloeocapsa z 
lišejníku rodu Omphalina 
obalená houbovými vlákny 
(Schwendener 1869)



 2 Lišejníková symbióza
Lichenizované houby tvoří přibližně 20 % ze všech známých druhů hub (Kirk et al. 2001). 

Houbový partner je ve většině případů zástupce hub vřeckovýtrusných, Ascomycota, v menší míře stopkový-

trusných, Basidiomycota. Například Honegger (2009) uvádí, že ze všech dosud popsaných druhů lišejníků

jich 99 % patří mezi vřeckovýtrusné. Stejně tak v review o půl století starším najdeme lišejníky rozdělené do

73 čeledí, z nichž pouze jedna náleží mezi Basidiomycota (Just 1946).

Oproti tomu řasoví partneři pocházejí z nejrůznějších, často nepříbuzných linií: od zelených řas z vývojové

větve Archaeplastida (kterým se budu věnovat i já ve své práci), přes Xanthophyceae s druhem  Hetero-

coccus caespitosus  v lišejnících rodu  Verrucaria (Thüs et al. 2011) až po chaluhy (Phaeophyceae) patřící

mezi Stramenopila. Příkladem je lišejník Verrucaria tavaresiae,  jehož fotobiontem je chaluha Petroderma

maculiforme (Sanders et al. 2004). 

S těmito neobvyklými fotobionty často tvoří symbiózy čeleď Verrucariaceae – asociuje i se skupinami či

rody, které nenajdeme v žádné jiné čeledi lišejníků. K tvorbě takových kuriózních interakcí mají sklon ob-

zvláště druhy s jednoduchou korovitou stélkou. Ty naopak příliš nespolupracují s jinak velmi běžnými foto-

bionty, jakými jsou rody Trebouxia, Trentepohlia nebo Asterochloris (Thüs et al. 2011).

Voytsekhovich et al. (2011a) popisuje jako fotobionta některých lišejníků rodu Placynthiela a Micarea řasu

Interfilum z vývojové větve Streptophyta. Tento rod je blízce příbuzný rodu  Klebsormidium (Rindi et al.

2011) a ani jeden z nich dosud nebyl jako fotobiont zaznamenán. Stejně tak není jako fotobiont prokazatelně

potvrzená žádná jiná řasa z vývojové větve Streptophyta (Friedl a Bhattacharya 2002).

V neposlední řadě se setkáme u mnoha lišejníků s partnery sinicovými, nejčastějšími jsou rody  Nostoc a

Scytonema (O’Brien et al. 2013), přičemž rod Nostoc se zdá být fakultativně symbiotický (tedy stejné druhy,

které  tvoří  fotobionty,  nacházíme  i  volně  žijící)  (Lücking  et  al.  2009),  zatímco  lichenizované  a  neli-

chenizované druhy rodu Scytonema tvoří nezávislé linie (O’Brien et al. 2005).

Některé lišejníky mají  více fotosyntetizujících partnerů, pocházejících z nepříbuzných skupin organismů.

Například lišejník Peltigera aphthosa je asociován se zelenou řasou rodu Coccomyxa (ta ve stélce převažuje)

a se sinicí Nostoc, která je soustředěna v oblastech stélky nazývaných cefalodia. V tomto chimerickém souži-

tí, tedy v asociaci s řasou a současně sinicí, žijí přibližně 3–4 % lišejníků  (Brodo a Richardson 1978, Tscher-

mak-Woess 1988).

Dalším symbiotickým vztahem mezi houbou a řasou je mykofykobióza. Dochází typicky k asociaci houby a

mořské makrořasy.  Zatímco u lišejníku dojde k vytvoření  nové stélky,  která nepřipomíná ani jednoho z

partnerů, zde dominuje stélka řasová, jež si zachovává svojí podobu. Houba zde spolupracuje i s řasami ze

skupin, které nejsou známy z lišejníků. Příkladem je ruducha rodu Apophlaea v asociaci s vřeckovýtrusnou

houbou Mycrosphaerella apophlaeae (Kohlmeyer a Hawkes 1983). 
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Zcela jinou kategorii tvoří lichenikolní lišejníky – to jsou takové, které jsou vázané na jiné lišejníky, přinej -

menším část svého životního cyklu. Hostitelský lišejník pak slouží jako zdroj výživy či jako příležitost pro

získání fotobionta. Lichenikolní lišejník v tomto případě může být parasymbiontem, ale i parazitem  (Lawrey

a Diederich 2003).

 3 Stavba a rozmnožování lišejníků
Stélky lišejníků rozlišujeme podle jejich celkové morfologie na tři hlavní skupiny: 1.) frutikózní, neboli ke -

říčkovité 2.) foliózní, neboli lupenité 3.) krustózní, neboli korovité. Až 75 % lišejníků patří do poslední sku-

piny. Tvoří korovité stélky, které jsou celou plochou přirostlé k podkladu. Zbylých 25 % lišejníků je buď ke -

říčkovitých, či lupenitých. Keříčkovité jsou přichycené k povrchu jen v jednom místě, lupenité větší plochou

stélky, ale od podkladu se odchlipují a vytváří trojrozměrné struktury (Honegger 2009).

Podle distribuce buněk fotobionta dělíme stélky na homeomerické, ve kterých je fotobiont rovnoměrně roz-

ptýlen v celém objemu stélky, a heteromerické, kde je soustředěn pouze v tenké vrstvě blízko povrchu li-

šejníku (Honegger 1987). 

Lišejníky se rozmnožují vegetativně: pomocí fragmentů stélky, či tvorbou útvarů soredií, izidií či blastidií.

Kulovité soredie jsou hydrofóbní a vhodné pro šíření větrem za suchého počasí. Mohou i elektrostatickými

silami ulpívat na kutikulách, peří či srsti živočichů a být tak rozneseny s jejich pomocí (Honegger 2009).

Díky tomu jsou schopny se šířit i na velkou vzdálenost. Izidie jsou větší (obvykle nad 100 μm), těžší útvary

prstovitého tvaru s hydrofilním povrchem, které se šíří na kratší vzdálenost (Ott 1987, Vondrák et al. 2013).

Blastidiemi nazýváme výrůstky stélky, obvykle menší, než izidie, ale větší, než soredie. Mají protáhlý či ne-

pravidelný tvar, na bázi se zužují. Na lišejníkové stélce jsou nepravidelně rozptýleny. Soredie naopak větši -

nou agregují ve struktury nazývané sorály (Vondrák et al. 2013).

Druhou možností je rozmnožování sexuální, homologické sexuálnímu rozmnožování volně žijících hub. Je

častější u lišejníků s korovitou stélkou, než u keříčkovitých či lupenitých druhů. Zásadní nevýhodou je zde

to, že ve vzniklá spora si po vyklíčení musí najít nového vhodného fotobionta (Bowler a Rundel 1975).
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 4 Systematická část

 4.1 třída: Ulvophyceae

 4.1.1 řád: Trentepohliales

Významnou skupinou zelených řas, která je mezi fotobionty hojně zastoupená, je řád Trentepohliales s jedi-

nou čeledí Trentepohliaceae. Patří do třídy Ulvophyceae a je blízce příbuzný řádům Bryopsidales, Cladopho-

rales či Dasycladales, které obsahují především mořské zástupce (Lewis a McCourt 2004). Jako adaptace k

životu na souši slouží jim chemická látka podobná sporopoleninu, obsažená v buněčných stěnách (Good a

Chapman 1978). Díky studiím genových sekvencí a přítomnosti dalších znaků, jako jsou plasmodesmy v bu-

něčné stěně či tvorba fragmoplastu (Rindi et al. 2006), kterými se liší od příbuzných řádů, je dosti pravdě-

podobné, že se skutečně jedná o monofyletickou linii (Lopez-Bautista et al. 2002).

Tento řád obsahuje čtyři rody: Trentepohlia (Martius 1817), Phycopeltis (Millardet 1870) a parazitické Sto-

matochroon (Palm 1934) a  Cephaleuros (E. M. Fries 1832)  (Nelsen et al. 2011). Tradičně zařazovaný byl

rod Printzina, ale netvoří monofyletickou linii a neměl by být odlišován od rodu Trentepohlia (Hametner et

al. 2014a). Někteří autoři vyčleňují ještě rod Physolinum, ale moderní studie potvrzují, že to, stejně jako v

případě rodu Printzina, nekoresponduje s fylogenezí (Lopez-Bautista 2006). V rámci uvedených rodů je po-

psáno přibližně 100 druhů. Nicméně, výsledky studií založených na analýze genů ukazují, že morfologické

znaky, na kterých je postavena tradiční taxonomie, jsou fylogeneticky irelevantní. Pravděpodobně i samotné

rody jsou polyfyletické, druhů ve skutečnosti existuje daleko více a je tedy možné, že dojde ke změnám i na

úrovni rodů (Rindi et al. 2009, Hametner et al. 2014b). Lopez-Bautista (2006) dokonce naznačuje, že jedi-

ným monofyletickým rodem řádu je Cephaleuros – nicméně dotyčná molekulární studie byla provedena pou-

ze na jednom genu (18S rDNA) a uvedená skutečnost vyžaduje další přezkoumání (Rindi et al. 2009).

Z tohoto řádu byly jako fotobionti lišejníků popsány rody Trentepohlia (potažmo  Printzina  a  Physolinum

(Nelsen et al. 2011)), Phycopeltis a Cephaleuros.

Nelsen et al. (2011) odhaduje, že přibližně 23 % lichenizovaných hub je asociováno s řasou z řádu Trentepo-

hliales. Rozmístění těchto lišejníků na Zemi je ovšem značně nerovnoměrné, v mírném pásu se odhaduje jen

asi 9 % takových zástupců. Největší zastoupení mají jak samotné řasy, tak jejich lišejníky, v tropech, tam je s

nimi podle odhadů asociována téměř polovina všech lichenizovaných hub (Nelsen et al. 2011 podle Ahmad-

jian 1967). V současné době se však i v mírném pásu začínají tyto řasy hojněji vyskytovat, stejně jako se

zvyšuje počet lišejníků s tímto fotobiontem. Je to dáváno do souvislosti se změnami klimatu, tedy zejména s

oteplováním a změnou distribuce srážek (Aptroot a Van Herk 2007, Van Herk et al. 2009). Jejich výskyt byl

potvrzen i například v belgických jeskyních (Garbacki 1999). Hametner et al. (2014a) uvádí jako nejčastější

partnery pro řasy řádu Trentepohliales lišejníkové třídy Arthoniaceae, Graphidaceae a Pyrenulaceae. 
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Fotobionta z tohoto řádu má celá řada folikolních lišejníků (tedy těch, které rostou na listech rostlin) (Chap-

man a Waters 2002). Pro tento způsob života je ideální právě rozšíření v tropech, kde se jim nabízí celá řada

neopadavých listnatých dřevin – jejich listy rostou řadu let a pokryvnost folikolními lišejníky či řasami do -

sahuje desítek procent. Na tuto skutečnost se adaptovaly i například některé tropické žáby, které mají na sobě

mimikry, připomínající folikolní lišejníky (Farkas et al. 1989). 

Jedním z typických rysů řádu je tvorba rozmnožovacích útvarů gametangií (v nich se tvoří dvoubičíkaté ga-

mety) a zoosporangií (zde vznikají čtyřbičíkaté zoospory). Ovšem žije-li řasa jako fotobiont lišejníku, jejich

tvorbu zastaví (Nakano a Ihda 1996).

U řas tohoto řádu bylo pozorováno, že v mnohých případech vede soužití s houbou k destrukci jejich buněk,

k tenčení stěn a k dalším změnám, které se zdají být pro řasy nevýhodné. To nás vede k úvaze nad charakte-

rem jejich vztahu – je možné, že houbový partner (přinejmenším u některých druhů) na svém fotobiontu pa -

razituje (Chapman a Waters 2002). 

rod: Trentepohlia

Nejpočetnějším rodem řádu Trentepohliales je Trentepohlia (Obr. 2). Jde o

vláknitou, větvenou řasu, pro kterou je typická  akumulace karotenoidních

granulí  v  cytoplasmě,  jež způsobují  její  oranžové zbarvení.  V případě li-

chenizace se tyto metabolity produkují v menší míře (fotoprotektivní funkci

zastávají houbové hyfy obklopující buňky fotobionta). Dalšími znaky jsou

tvorba sexuálních i asexuálních rozmnožovacích útvarů a také aerofytický

způsob života – roste zejména na kůře či listech stromů, na kamenech, pří-

padně může porůstat lidské stavby (Chapman a Waters 2002, Rindi a Guiry

2002,  Hametner et al. 2014b). Hoek (1994) uvádí, že rod  Trentepohlia  za-

hrnuje  40  druhů  -  tato  informace  se  však  po  moderních  studiích  genů

ukazuje jako mylná, protože tradiční morfologické znaky (např. tvar buněk)

se skutečnou fylogenezí nekorespondují. Druhů bude ve skutečnosti daleko více (Lopez-Bautista 2006). Ha-

metner et al. (2014a) již zmiňuje druhů 49 a dalších osm druhů označovaných jako Printzina.

Lišejníky s fotobiontem rodu Trentepohlia jsou v mnohém netypické: například stavba stélky může být kvůli

vláknitosti řasy odlišná od asociací s kokálními řasami (jakých je mezi řasovými fotobionty většina). Li -

šejník  Coenogonium interplexum má vláknitou oranžovou stélku, která je svým vzhledem mnohem bližší

řase,  nežli  houbě  (Chapman a Waters 2002).  Někteří  autoři  se na základě studia ultrastruktury lišejníků

Trypethelium ochroleucum, Trypethelium tropicum, Anisomeridium tuckerae, Arthonia rubella  (a dalších)

domnívají, že soužití mykobionta a fotobionta má v tomto případě blíže k parazitismu, nežli mutualismu. Řa-

sové  buňky,  které  obsahovaly  haustoria,  byly  v  horším  stavu,  než  ty,  které  haustoria  neobsahovaly

(Matthews 1989). U lišejníku Coenogonium interplexum se setkáváme s tím, že nelichenizovaná Trentepo-

hlia dovede úspěšně osidlovat stejná stanoviště, na kterých roste v lichenizované formě. Tento fakt může být
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Obrázek 2: Trentepohlia umbrina 
(Ettl a Gärtner 1995)



také indikátorem toho, že jde spíše o vztah parazitický – řasa zde spojením s mykobiontem nezískává výhodu

ve schopnosti osídlit nové prostředí (Honegger 1992, Chapman a Waters 2002).

U těchto lišejníků byly zaznamenány případy, kdy jeden mykobiont byl schopen asociovat s více druhy foto -

bionta (Nelsen et al. 2011).

Elisabeth Tschermak-Woess  (1988)  uvádí  jako fotobionty devět  druhů rodu  Trentepohlia,  ovšem včetně

Trentepohlia sp., tedy nemůžeme tento počet brát jako relevantní – stejně, jako je nejasný počet druhů tohoto

rodu celkem, ještě méně je zřejmé, kolik druhů asociuje s houbami a tvoří lišejníky.  Z širokého spektra li-

šejníků s fotobiontem rodu  Trentepohlia  uvedu ještě rody  Byssocaulon, Cystocoleus, Enterographa,   En-

cephalograph, Sagenidium, Rocella, Gyalecta  a  Mycoporum  (Tschermak-Woes 1988,  Chapman a Waters

2002, Ertz et al. 2009, Hametner et al. 2014b). 

Hametner et al. (2014a) izolovali fotobionty lišejníků rodu Graphis (G. propinqua, G. scripta, G. submargi-

nata)  a  zkoumali  jejich  fylogenezi  molekulárními  metodami.  Identifikovali  řasy  Printzina lagenifera a

Trentepohlia sp., nicméně opět prokázali, že se oba rody prolínají a řasa Printzina netvoří monofyletickou

skupinu. Jimi získané sekvence byly příbuzné dalším sekvencím fotobiontů různých lišejníků, avšak vzájem-

ná příbuznost mezi nimi a dalšími příbuznými druhy nebyla vyhodnocena s dostatečnou statistickou podpo-

rou. Nicméně tento nedávný výzkum potvrdil širokou genetickou diverzitu fotobiontů rodu Trentepohlia, po-

tažmo Printzina.

rod: Cephaleuros

Cephaleuros (Obr.  3)  patří  stejně jako  Trentepohlia mezi  vláknité

řasy často červené barvy, ale jeho morfologie je složitější, přizpůso-

bená parazitickému způsobu života – přiživuje se jako subkutikulární

parazit na listech cévnatých rostlin. Jeho vlákna se pod kutikulou lis-

tu bohatě větví a tvoří specializované buňky – sporangiofory, které

vyčnívají  ven  na  povrch  listu  (Suto  a  Ohtani  2009).  Zejména  ve

vlhkém prostředí  napadá i  ekonomicky významné plodiny,  jako je

čaj, káva, palma olejná, avokádo i některé kultivary citrusů  (Nelson 2008).

Jako hostitelé rodu Cephaleuros je popsaných například 218 rodů cévnatých

rostlin z Mexického zálivu nebo 119 z Brazílie (Holcomb 1986).

Cephaleuros byl popsán jako fotobiont 14 druhů folikolních lišejníků rodů Strigula a Raciborskiella (Lopez-

Bautista  et  al.  2002).  Elisabeth  Tschermak-Woess  (1988)  zmiňuje  jako  fotobionta  druh  C.  virescens  a

Cephaleuros sp. (nebylo provedeno přesné určení). Na základě pozorování ultrastruktury lišejníku Strigula

elegans se lze opět domnívat, že soužití řasy a houby má v tomto případě blíže k parazitismu (ze strany hou-

by), než mutualismu. Současně i tento lišejník je sám subkutikulárím parazitem cévnatých rostlin (Chapman
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Obrázek 3: Cephaleuros virescens 
(J. van Vliet 1934)



1976). Rod celkem zahrnuje kolem 15 druhů (Thompson a Wujek (1997), Lopez-Bautista (2006) uvádějí 13

druhů, Hametner et al. (2014a) již 17 druhů).

rod: Phycopeltis

Phycopeltis  (Obr. 4) je aeroterestrickou řasou a největší diverzity dosahuje

stejně jako ostatní řasy tohoto řádu v tropech. Ve vlhku spolu s folikolními li-

šejníky hojně porůstá neopadavé listy dřevin. Pozorován byl ale i například v

Irsku na listech břečťanu (Hedera helix) (Tschermak-Woess 1988). Na rozdíl

od předchozího rodu však není parazitický, často jej můžeme najít i na kůře

nebo kamenech. Tvoří jej dichotomicky větvená vlákna, srůstající v diskovi-

tou, pseudoparenchymatickou stélku (Chapman a Waters 2002). Opět může

díky karotenoidům vykazovat oranžové nebo červené zbarvení.

Velmi neobvyklý je fakt, že si  Phycopeltis  i v rámci lišejníku zachoval svou reprodukční nezávislost a je

schopen tvorby rozmnožovacích propagulí – byla pozorována tvorba gametangií a v nich bičíkatých gamet.

Výzkum byl prováděn na lišejníku Phyllophiale. V laboratoři je obtížné kultivovat lišejník takovým způso-

bem, aby přirozeně rostl a procházel svým životním cyklem. Zde byla použita metoda, kdy se do přírodního

prostředí (do nížinného lesa v Brazílii) umístila plastiková destička a na ní řada krycích sklíček. Byly pone -

chány na místě a v intervalech cca 3–6 týdnů docházelo k odebírání sklíček a jejich pozorování pod svě-

telným mikroskopem (Sanders 2002). 

Phycopeltis  je fotobiontem několika druhů tropického parazitického (či částečně parazitického) korovitého

lišejníku Chroodiscus, který parazituje na lišejnících rodu Porina, ve kterých je také fotobiontem Phycopel-

tis (některé druhy z obou rodů však asociují s rodem  Trentepohlia)  (Lücking a Grube 2002).  Dalšími li-

šejníky s tímto fotobiontem jsou například subtropické korovité rody Anisomeridium, Mazosia, Opegrapha,

Graphis či Schismatomma (Chapman a Waters 2002). Rindi et al. (2009) uvádějí v rámci rodu Phycopeltis

popsaných celkem 26 druhů. 

 4.1.2 řád: Ulvales

rod: Dilabifilum

Dilabifilum (Tschermak-Woes 1970) je vláknitá, větvená, aerofytická řasa

s  protáhlými,  cylindrickými  buňkami  a  parietálním  chloroplastem  s

pyrenoidem  (Ettl  a  Gärtner  1995,  obr.  5).  Tvoří  sporangia  a  v  nich

aplanospory či čtyřbičíkaté zoospory. V lišejníku může mít řasa podobu

samostatných buněk,  se  stále  dobře patrným parietálním chloroplastem

(Tschermak-Woess  1970).  Také při  lichenizaci  ztrácí  schopnost  tvorby

sporangií (Thüs et al. 2011).
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Obrázek 4: Phycopeltis arrundinacea 
(Printz 1921)

Obrázek 5: Dilabifilum arthropyreniae 
(Ettl a Gärtner 1995)



Rod Dilabifilum byl zaznamenán jako volně žijící z pramenů v Anglii či z jezera v Dánsku (Johnson a John

1990), jako fotobionta jej najdeme například v některých vodních lišejnících rodu Verrucaria, (V. aquatilis).

Druh D. arthopyreniae byl poprvé vyizolován z mořského lišejníku Arthopyrenia sublitoralis, nicméně podle

pozdějších pozorování nešlo o fotobionta, ale jen o epifyta dotyčného lišejníku (Ahmadjian 1967).

Tradičně byly popisovány tři druhy rodu Dilabifilum (Tschermak-Woess 1988), ale tento údaj je opět třeba

srovnat s moderními fylogenetickými daty. Thüs et al. (2011) izolovali fotobionty z lišejníků čeledi Verruari -

aceae a podle této studie tvoří rod  Dilabifilum dobře podpořenou, monofyletickou linii, sesterskou s rody

Kornmannia a  Blidingia.  Ve studii  se rod vyskytoval  v mořských korovitých lišejnících  Hydropunctaria

maura a Wahlenbergiella striatula, a ve sladkovodních Hydropunctaria rheitrophila a Verrucaria aquatilis.

Fylogeneze  fotobionta  ale  nekorespondovala  ani  s  prostředím,  ve  kterém lišejník  žije  (mořské  či  slad-

kovodní), ani s výběrem houbových partnerů, ani s morfologickými znaky. Zkoumaní fotobionti rodu Dila-

bifilum byli v této studii na základě analýzy dvou genů (rbcL, nuSSU) rozděleni do devíti linií, což indikuje

skrytou genetickou diverzitu rodu.

 4.2 třída: Trebouxiophyceae

Trebouxiophyceae byla definována jako třída chlorofytních řas, ve vegetativním stavu bezbičíkatých, jedno-

buněčných, sarcinoidních či vláknitých, které žijí obvykle terestricky, zřídka i ve sladké vodě, a často se vy-

skytují jako fotobionti lišejníků (Friedl 1995). Tato životní strategie vznikla v rámci třídy několikrát nezávis-

le na sobě (Friedl a Bhattacharya 2002).

Jako samostatná, monofyletická třída byla Trebouxiophyceae vyčleněna na základě sekvence jaderně kó-

dované malé ribozomální podjednotky (18S rRNA) v roce 1995 (Friedl 1995). Předtím byla většina dnešních

zástupců zařazena ve třídě Pleurastrophyceae – tato třída byla definována morfologicky a podle ultrastruktu -

rálních znaků, jako byla orientace bičíkových kořenů zoospor (CCW – proti směru hodinových ručiček) a

charakteru buněčného dělení. Potvrdilo se však, že samotný rod Pleurastrum je polyfyletický a řasa, která si

ponechala název  Pleurastrum,  náležela už do třídy Chlorophyceae (Friedl a Zeltner 1994) a třída tak byla

přejmenována. Na základě analýzy 18S rDNA byly do třídy Trebouxiophyceae přiřazovány další rody, na-

příklad Chlorella a Oocystis. (Lewis a McCourt 2004).

Trebouxiophyceae  spolu se  třídami  Ulvophyceae  a Chlorophyceae  (případně Chlorodendrophyceae)  jsou

nejpokročilejšími skupinami vývojové větve Chlorophyta. Vyjma Chlorodendrophyceae jde o rozmanité a

druhově bohaté třídy, které osidlují moře, sladké vody i terestrické ekosystémy. Chlorophyceae převládají ve

vodách sladkých, Ulvophyceae slaných a zástupce Trebouxiophyceae najdeme nejčastěji na souši, či žijící v

symbióze nejen s houbami, ale i s korálnatci (Letsch et al. 2009), slunivkami (Bubeck 2005), nálevníky (So-

mmaruga a Sonntag 2009) či nezmary (Kovačević et al. 2010).
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Nicméně, v poslední době s rozvojem sekvenačních metod a možnosti provádění studií více genových sek -

vencí zároveň se ukazuje, že třída Trebouxiophyceae, jak byla definována, není monofyletická. Lemieux et

al. (2014) publikovali fylogenezi třídy Trebouxiophyceae a její vztah ke třídám Ulvophyceae a Chlorophyce-

ae. Rozlišili dvě skupiny: rozsáhlejší, sesterskou linii ke třídám Ulvophyceae a Chlorophyceae, a druhou,

která se od předchozí skupiny na bázi odvětvuje. Zahrnuje řád Chlorellales a třídu Pedinophyceae. Nicméně,

v uspořádání řasových rodů do řádů a cladů v následující části práce budu vycházet z fylogenetických stromů

zejména z práce Neustupa et al. (2013) (Příloha 1), v případě neshody uvedu srovnání se závěry studie Le-

mieux et al. (2014) (Příloha 2).

 4.2.1 Watanabea-clade

rod: Apatococcus (= Protococcus)

Apatococcus  (Brand 1925) (Obr. 6) je kokální, aerofyticky rostoucí zelená

řasa, porůstající kameny, borku stromů či lidské stavby. Stejně jako u ostat-

ních řas třídy Trebouxiophyceae (vyjma rodu Prasiola) u ní není známé po-

hlavní rozmnožování (Ettl a Gärter 1995, Gartner a Stoyneva 2003). Neustu-

pa et al. (2013) tento rod řadí do příbuznosti rodu Leptosira, spolu se kterým

tvoří sesterskou skupinu k Watanabea-cladu a rodu Dictyochloropsis.

Tschermak-Woess (1988) uvádí ve spojitosti s tímto rodem mnoho houbových partnerů: Dermatocarpon mi-

niatum, Endocarpon pusillum, Thelidium perexiguum, Verrucaria tristis, Staurothele catalepta, Thelidium

pavrum a další. Celou řadu z nich zařadil Thüs et al. (2011) do své molekulárně fylogenetické studie a ani v

jednom výskyt  rodu  Apatococcus/Protococcus  jako  fotobionta  nepotvrdil  –  stejně  jako  v  případě  rodu

Nannochloris  byly fotobionti identifikování jako rod Diplosphaera. Stejně tak Honegger (2012) uvádí Apa-

tococcus výslovně jako rod, který se jako fotobiont lišejníků nevyskytuje.

Můžeme se tedy domnívat, že jeho předchozí určení bylo chybné, způsobené nedostatečným množstvím zna-

ků (například z důvodu absence struktur spojených s rozmnožováním) a obtížnému pěstování druhu v kultuře

(Škaloud 2014, os. sděl.). 

rod: Dictyochloropsis

Podle Lemieux et al. (2014) je Dictyochloropsis (Geitler 1966) (Obr. 7) sou-

částí  Watanabea-cladu, oproti tomu Neustupa et al. (2013) jej vyčleňují jako

outgroup, tvořící k Watanabea-cladu sesterskou linii. 

Řasu najdeme v podobě samostatných, kulovitých či mírně eliptických buněk

s houbovitým, síťovitým chloroplastem s laloky, který je u mladých buněk ná-

stěnný a u starších se přesouvá z okrajů do středu buňky. Chloroplast je zá-
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Obrázek 6: Apatococcus lobatus 
(Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 7: Dictyochloropsis 
splendida (Ettl a Gärtner 1995)



kladním rozlišovacím znakem jednotlivých druhů tohoto rodu (Škaloud et al. 2005). Neobsahuje pyrenoid. V

buňce rozeznáváme strukturu diktyozómů (čili útvarů Golgiho aparátu). 

Patří mezi rody široce rozšířené mezi lišejníkovými fotobionty, je uváděn jako jeden z pěti nejčastějších řa-

sových fotobiontů (Friedl 1995). Stejně jako např. u řasy Trebouxia zde nebyla zpočátku vyjasněna otázka,

zda se jeho lichenizované druhy vyskytují i volně žijící (Gärtner 1994), později byl potvrzen jejich výskyt i

jako aerofytických terestrických řas rostoucích na kůře, skalách či půdě. Příležitostně tvoří slizovitý obal.

Dictyochloropsis  se rozmnožuje tvorbou autospor (4–16 v buňce), dvoubičíkatých zoospor či aplanospor

(16–64 v buňce). Je-li lichenizován, kumuluje menší množství škrobu oproti volně žijícímu stavu a diktyozó-

my v buňce nejsou patrné při pozorování světelným mikroskopem. Rozmnožuje se pak výhradně pomocí au-

tospor (Ettl a Gärtner 1995, Tschermak-Woess 1988). 

Tradičně se popisují čtyři  druhy:  D. splendida, D. symbiontica, D. reticulata  a  D. irregularis.  První dva

jmenované byly dále rozšířeny o několik variet (Škaloud et al. 2005). Všechny jsou zmiňovány jako fotobi-

onti lišejníků, najdeme je v rodech Megalospora, Pseudocyphellaria, Sticta, Chaenothecopsis, Lecania, Lo-

baria, Crocodia, Brigantiaea a řadě dalších. Známé a studované je zejména spojení foliózním lišejníkem  Lo-

baria pulmonaria (Tschermak-Woess 1984, Beck et al. 1998, Dal Grande et al. 2014).

Nicméně, nedávná molekulárně fylogenetická studie těchto fotobiontů asociujících se zástupci čeledi Lobari-

aceae ukazuje, že je rod Dictyochloropsis sensu lato polyfyletický. Analýza sekvencí genů 18S rDNA, rbcL

a ITS odhalila rozdělení do dvou subtypů: v prvním byly řasy pouze volně žijící (označované zde převážně

jako Dictyochloropsis sp.), ve druhém ty, které se účastní lišejníkových symbióz i volně žijící. Stejně jako v

případě mnoha jiných zelených řas zde byla objevena vysoká kryptická diverzita (Dal Grande et al. 2014).

Polyfyletičnost rodu potvrdili ve své studii i Thüs et al. (2011).

rod: Chloroidium

Chloroidium (Nadson 1906) (Obr. 8) je hojná terestrická a planktonní řasa

eliptického tvaru s parietálním chloroplastem, pro kterou je typická schopnost

tvorby cukerného alkoholu ribitolu. Porůstá kůru stromů, ale i antropogenní

substráty a účastní se lišejníkových symbióz. Druhy rodu Chloroidium tvoří

monofyletickou skupinu v rámci třídy Trebouxiophyceae a dříve byly popi-

sovány jako  Chlorella saccharophila, Chlorella ellipsoidea  (Obr. 8) a další

řasy klasifikované jako rod  Chlorella,  avšak eliptického tvaru. S typovým

druhem,  Chlorella vulgaris,  ale nejsou blízce příbuzné a tak byly vyčleněny

do vlastního rodu (Darienko et al. 2010). 

Jak řasa samotná, tak lišejníky s ní asociované, jsou často přítomné na extrémních stanovištích (Darienko et

al. 2010, Vančurová 2012).  Chloroidium aktuálně zahrnuje čtyři druhy, z čehož dva (C. ellipsoideum, C.

angustoellipsoideum) byly zaznamenané jako fotobionti lišejníků, např. v řadě druhů rodu Stereocaulon (S.
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Obrázek 8: Chlorella ellipsoidea 
(Ettl a Gärtner 1995)



vesuvianum, S. spathuliferum, S. nanodes, S. pileatum), které rostly na stanovištích s přítomností těžkých

kovů (lišejníky rodu Stereocaulon však asociují i s řasou Asterochloris) (Škaloud a Peksa 2010, Vančurová

2012). Rod Chloroidium byl popsán i z vodního lišejníku Verrucaria praetermissa, ovšem podle Thüs et al.

(2011) se v tomto případě nejedná o hlavního fotobionta dotyčného lišejníku. Zajímavostí je, že v labora-

torních podmínkách byl po resyntéze mykobionta Cladonia rangiferina s fotobiontem Chloroidium ellipsoi-

deum zaznamenán vznik parazitické interakce (ze strany houby) (Athukorala et al. 2013).

Vzhledem k tomu, že byl tento rod řadu let označován jako Chlorella a k jeho obnovení jako samostatné li-

nie došlo až roku 2010, je velmi těžké zpětně dohledat, které z předchozích záznamů o lišejníkové symbióze

se jej týkají. Mnohdy mohlo jít skutečně o rod Chlorella, někdy o jiný řasový rod s podobnou morfologií. 

rod: Parachloroidium

Parachloroidium (Neustupa a Škaloud 2013) je kokální zelená řasa kulového nebo eliptického tvaru, obsahu-

jící parietální či šálkovitý chloroplast bez patrného pyrenoidu, nicméně se shlukem globulí, které mají jeho

funkci. Buňky žijí samostatně a rozmnožují se tvorbou autospor. Řasa byla popsaná z kortikolních biofilmů

ve Středomoří a tvoří sesterskou skupinu k rodu Chloroidium. Známé jsou dva druhy:  P. lobatum a P. lau-

reanum. Od příbuzných rodů byly odlišeny pomocí molekulárních metod. 

Neustupa a Škaloud (2013) uvádí, že sekvence ITS získaná v minulosti (ve studii Gassula et al. 2010) z foto-

bionta  lišejníku  Lobaria  pulmonaria, se  podobá sekvencím rodu  Parachloroidium  (Neustupa  a  Škaloud

2013). Dále však tato asociace nebyla studována.

 4.2.2 Botryococcus-clade

rod: Elliptochloris

Elliptochloris (Tschermak-Woess 1980a) (Obr. 9) je eliptická či kulovitá

řasa  s  šálkovitým chloroplastem rozděleným do dvou širokých laloků,

bez patrného pyrenoidu (Ettl a Gärtner 1995). Laloky jsou na jedné straně

buňky  spojeny  tenkým  můstkem,  poblíž  kterého  se  obvykle  nachází

jádro. Na druhé straně buňky je patrná část cytoplasmy bez chloroplastu.

Buňky se neobalují slizem. Kumulují škrob v podobě drobných zrníček.

Buněčná stěna je tenká u volně žijících i lichenizovaných řas. Rozmnožu-

je se tvorbou dvou typů autospor: první jsou relativně velké, kulovité, a

tvoří se po dvou či čtyřech, druhé jsou protáhlé, drobnější, v buňce jich

vzniká 16–32. Produkce bičíkatých stadií nebyla pozorována. Rod se svým typovým druhem Elliptochloris

bilobata byl popsán jako fotobiont lišejníku Catolechia wahlenbergi, nalezeného v rakouských Alpách (Ts-

chermak-Woess 1980a, Tschermak-Woess 1988).
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Obrázek 9: Elliptochloris subsphaerica, 
tvorba autospor (Ettl a Gärtner 1995)



Součástí rodu se na základě morfologických znaků a pozorování životního cyklu (zejména přítomnost zmíně-

ných dvou typů autospor) staly řasy E. reniformis (bývalá Chlorella) a E. subsphaerica (bývalá Pseudochlo-

rella), z nichž žádná není lichenizovaná a plastidy obou druhů obsahují pyrenoid (Ettl a Gärtner 1995). Jejich

molekulárně fylogenetická analýza však ukázala, že do rodu Elliptochloris nepřísluší (Karsten et al. 2005). 

V rámci poměrně nedávné morfologické studie, zaměřené především na stavbu chloroplastu, byly definová-

ny další druhy: E. incisiformis a E. perforata (Hoffmann et al. 2007). Další výzkum (např. fylogenetický či

zaměřený na jejich účast v lišejníkových symbiózách) zatím neproběhl.

Posledním zmiňovaným a velmi pozoruhodným druhem rodu je Elliptochloris marina, žijící jako endosym-

biont mořských sasanek  Anthopleura elegantissima  a  Anthopleura xanthogrammica.  To, že fylogeneticky

opravdu patří do linie rodu Elliptochloris (resp. k linii E. bilobata) bylo potvrzeno i na základě molekulárně

fylogenetické studie genů SSU rDNA a rbcL. E. marina má taktéž podobu sférických buněk s dvoulaločným

chloroplastem, u kterého, shodně jako u E. bilobata, není ve světelném mikroskopu patrný pyrenoid – ovšem

pozorování TEM odhalilo uvnitř plastidu strukturu, o které se autoři výzkumu domnívají, že jde o pyrenoid

(Letsch et al. 2009).  Toto soužití sasanky s trebouxiophytní řasou je neobvyklé, sasanky standardně žijí v

symbióze se zcela nepříbuznými organismy, se zooxanthelami – obrněnkami rodu Symbiodinium z vývojové

větve Alveolata (LaJeunesse a Trench 2000).

Elliptochloris je uváděn jako fotobiont lišejníku Micarea prasina (Tschermak-Woess 1988), nedávné články

se však v tomto případě spokojují s konstatováním, že fotobiontem je „zelená, přibližně kulatá řasa“ či že se

fotobiont „jeví jako rod Elliptochloris“ (Czarnota a Guzow-Krzemińska 2010, Ekman a Svensson 2014), ale

molekulárně jeho identita potvrzena ani vyvrácena nebyla.  Tschermak-Woess (1988) dále uvádí lišejníky

Protothelenella corrosa a Protothelenella sphinctrinoides. Elliptochloris bilobata byl také izolován z antark-

tických korovitých lišejníků Buellia sp. a Leproloma sp. (Aoki et al. 1998).

Poslední  asociací řasy Elliptochloris, kterou zmíním, je lišejník Baeomyces rufus (Tschermak-Woess 1988).

Trembley et al. (2002) provedl a popsal resyntézu tohoto lišejníku. Jde o poměrně široce rozšířený druh, po-

růstá zejména zastíněná a vlhká místa, ale byl pozorován i na okrajích silnic, kde tvořil společenstvo s mechy

(Jahns 1982). Stélka lišejníku je zelenobílá, krustózní až práškovitá, a mohou z ní vyrůstat hnědé plodnice.

rod: Coccomyxa

Coccomyxa  (Smidle  1901) (Obr.  10) je řasa  protáhlého,  eliptického

tvaru, která se sdružuje do makroskopických slizovitých kolonií, zpo-

čátku beztvarých, u starších kolonií tvoří sliz soustředné kapsy kolem

buněk.  Samotné  buňky mohou  být  dorzoventrálně  zploštělé  a  ob-

sahují šálkovitý či parietální chloroplast, který vyplňuje zhruba dvě

třetiny buňky. Rozmnožuje se pouze nepohlavně prostřednictvím malého množství autospor (obvykle 2–4)
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Obrázek 10: Coccomyxa gloeobotrydiformis 
(Ettl a Gärtner 1995)



(Ettl a Gärtner 1995). Lichenizovaná řasa má tenkou buněčnou stěnu a často tvoří lipidická tělíska. Nebylo

pozorované pronikání houbových hyf dovnitř řasových buněk (Peveling a Galun 1976).

Coccomyxa je poměrně početný rod, aktuálně obsahuje kolem 20 druhů (Guiry a Guiry 2015), avšak jak

ukazují molekulární studie, reálná diverzita je větší a zatím nepopsaná  (Zoller a Lutzoni 2003). Dříve byl

rozlišován ještě rod Pseudococcomyxa (popsán roku 1953) ale fylogenetické studie ukázaly, že se o samo-

statný rod nejedná (Muggia et al. 2011). 

Jde převážně o terestrické řasy, několik málo zástupců bylo nalezeno i ve sladkovodním či moř-

ském prostředí, ale nebyla u nich potvrzena příslušnost k rodu Coccomyxa (Guiry a Guiry 2015).

Druh C. parasitica změnil životní strategii a stal se parazitem: tvoří léze na orgánech mlžů (Obr.

11). I tento parazitický zástupce stále obsahuje zelené chloroplasty s chlorofylem (Stevenson a

South 1974).  Coccomyxa napadá i ekonomicky významné druhy, např. slávku jedlou  Mytilus

edulis  (Zuykov et al. 2014). Nesmí však být zaměňován s rodem Coccomyxa (Léger et Hesse

1907),  což je  parazit  ryb  patřící  mezi  rybomorky (Myxozoa:  Mycrosporea)  (Diamant  et  al.

2007, Heiniger et al. 2011).

Coccomyxa může žít i v symbióze s nálevníky (Hoshina a Imamura 2008) či jinanem dvolulaločným (Gink-

go biloba) (Trémouillaux-Guiller et al. 2002).

Coccomyxa je  fotobiontem  lišejníku  Omphalina.  Tento  houbový  rod  obsahuje  přibližně  40  druhů,  li-

chenizovaných je z nich 8 a bylo navrženo vyčlenit je do samostatného rodu Lichenomphalia (Zoller a Lut-

zoni 2003, Zoller a Lutzoni 2003 podle Redhead et al. 2002). Zatímco rod Omphalina se zdá být polyfyle-

tický, lichenizovaná Lichenomphalia tvoří monofyletickou linii (Palice et al. 2005). Náleží do skupiny Basi-

diomycota – z nenápadné zelené stélky vyrůstají až 2,5 cm vysoké bazidiokarpy hnědé, béžové, až žluté

barvy. 

Zajímavý je i druh Schizoxylon albescens, který může žít buď saprotrofně na tlejícím dřevě, či asociuje s řa-

sou Coccomyxa a vytváří lišejník (Muggia et al. 2011).

Coccomyxa však asociuje s mnoha dalšími lišejníky, Tschermak-Woess (1988) uvádí přes 20 druhů z rodů

Baeomyces,  Nephroma,  Multicavula,  Solorina,  Icmadophila,  Peltigera  a Omphalina  (výše  diskutovaná).

Zmiňuje v souvislosti s nimi 15 druhů či poddruhů rodu Coccomyxa, z nichž jsou v současnosti uznávané

druhy C. ellipsoidea (= Pseudococcomyxa ellipsoidea), C. glaronensis, C. ovalis (dnes nazývaná C. solori-

nae-saccatae), C. mucigena, C. peltigerae (spolu s  C. peltigerae variolosae  a  C. peltigerae venosae), C.

pringhsheimii a C. solorinae (spolu s C. solorinae-bisporae, C. solorinae-croceae a C. solorinae-saccatae)

(Tschermak-Woess 1988, Voytsekhovich et al. 2011b, Guiry a Guiry 2015). C. icmadophilae byla synony-

mizována s polární C. subellipsoidea (Blanc et al. 2012) a není jasné, zda jde skutečně o tutéž řasu. 
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Obrázek 11: 
C. parasitica, 
parazit mlže  
Placopecten 
magellanicus 
(Stevenson a 
South 1974)



 4.2.3 Prasiola-clade

rod: Stichococcus

Stichococcus  (Nägeli 1949) je hojná zelená řasa žijící ve vodě i aerofyticky, tvořená snadno rozpadavými

vlákny.  Jednotlivé buňky jsou protáhlé, cylindrické, mohou být lehce zahnuté, se zaoblenými rohy.  Mají

tenkou buněčnou stěnu a obsahují parietální chloroplast zasahující jen do části  buňky,  s i bez pyrenoidu

(Raths 1938, Ettl a Gärter 1995).

Do třídy Trebouxiophyceae byl rod začleněn teprve poměrně nedávno na základě analýzy 18S rDNA (Kata -

na et al. 2001), v minulosti se řadil do blízkosti streptofytní řasy Klebsormidium (Handa et al. 2003). 

V dizertační práci švýcarské lékárnice Hermine Raths z roku 1938 byl  uveden

jako symbiont celé řady druhů lišejníků Coniocybe a Chaenotheca. Raths zde při-

znává, že je obtížné rozeznat in situ identitu fotobionta (gonidie), ale přesto uvá-

dí, že nepochybuje o správnosti jeho určení z roztlakového preparátu. Z kultur fo-

tobionta, které získala, stanovila celou řadu druhů tohoto rodu (Raths 1938) (Obr.

12).

Účast řasy rodu  Stichococcus na lišejníkové symbióze byla potvrzena i v řadě

dalších studií  včetně molekulárních  (Ahmadjian a Jacobs 1970,  Tibell  a Beck

2001, Thüs et al. 2011, Fontaine et al. 2012). 

Nicméně, na základě moderních fylogenetických studií se zdá, že samotný rod Stichococcus není monofyle-

tický (Handa et al. 2003) a v nedávné době se pro některé druhy ustanovily nové rody, např. druh S. ampul-

liformis byl  spolu s druhem  Marvania aerophytica popsán jako příslušník nového rodu,  Pseudomarvania

(Eliáš a Neustupa 2009). Genetická diverzita rodu však podrobněji studována nebyla a lze předpokládat, že

řada druhů bude následovat stejný osud, jako bývalý druh S. ampuliformis,  a budou přiřazeny k rodům ji-

ným. Některé se například podle analýz zdají být součástí rodu Diplosphaera (sensu lato) (Thüs et al. 2011).

Před  potvrzením účasti  rodu  Stichococcus na  lišejníkové  symbióze  a  její  četnosti  je  tedy nejprve  třeba

provést molekulárně fylogenetickou analýzu a určit, které z řas do tohoto rodu přísluší. Zatím můžeme pouze

konstatovat, že lichenizace fotobiontem morfologicky blízkým tomuto rodu není výjimečným jevem. S řasou

typu  Stichococcus se  setkáváme  například u lišejníků rodů  Staurothele (s  výjimkou  druhů  S.  fissa a  S.

frustulenta),  Chaenotheca,  nebo  druhů  Endocarpon  pusillum  a  Dermatocarpon  rivulorum (Tschermak-

Woess 1988, Ahmadjian 1993, Thüs et al. 2011, Fontaine et al. 2012)

rod: Diplosphaera

Diplosphaera (Bialosuknia 1909) je zelená kokální řasa, pro kterou je typické uspořádání ve dvou či vícebu-

něčných balíčcích, které vznikají při buněčném dělení. Snadno se však rozpadají na jednotlivé buňky. Ob-

sahují parietální chloroplast s pyrenoidem. Rozmnožování realizují tvorbou aplanospor, zoospory u nich ne -
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Obrázek 12: gonidie rodu 
Stichococcus z lišejníku 
Chaenotheca stemonea 
(Raths 1938)



byly pozorovány. Vyskytují se volně žijící v půdě, i jako fotobionti lišejníků (Ettl a Gärtner 1995). Tradičně

jsou popisovány dva druhy:  D. chodatii (Obr. 13) a  D. mucosa,  v souvislosti s lišejníkovou symbiózou je

zmiňovaný jen druh D. chodatii (Fontaine et al. 2013).

Podle Thüs et al. (2011) je součástí rodu Diplosphaera i řada linií, které

jsou pojmenované jako Stichococcus  (tedy vykazují jeho morfologii a

do dvou či vícebuněčných balíčků se nesdružují).  Diplosphaera tvoří

sesterskou linii k rodům Desmococcus, Rosenvingiella a Prasiola.

Záznamy o účasti řasy Diplosphaera na lišejníkové symbióze jsou po-

měrně staré a založené na morfologických a ultrastrukturálních znacích.

Řeháková (1968)  uvádí  jako její  houbové partnery řadu druhů rodu

Dermatocarpon (D. arnoldianum, D. luridum, D. miniatum a D. rivu-

lorum), Staurothele (S. caesia, S. clopima, S. clopimoides, S. fissa, S. frustulenta a S. rufa) a Verrucaria (V.

acrotelloides, V. dufourii, V. myriocarpa a V. tristis), nedávné molekulární studie tyto partnery potvrzují a

doplňují.  Mezi  lišejníky s fotobiontem rodu  Diplosphaera  náleží  dále  např.  zástupci  rodů  Flakea,  Poly-

blastia, Agonimia, Neocatapyrenium, Normandina či Endocarpon (Thüs et al. 2011).

rod: Prasiola

U řasy rodu  Prasiola  (Agardh 1821) bylo jako na jediné z třídy Trebouxiophyceae

(příp.  spolu  s  rodem  Leptosira)  pozorováno  pohlavní  rozmnožování.  Po  oplození

vzniká zygota, ze které vyrůstá vláknitá forma řasy s podélně vroubkovanou buněčnou

stěnou.  Z  ní  podélným  dělením  a  posléze  dělením  ve  více  rovinách  vzniká

makroskopická, plochá stélka (Obr. 14). Ta se poté mozaikovitě rozdělí  na oblasti

samčích (světlejších) a samičích (tmavších) gametangií, synchronně dochází k mei -

óze,  tvorbě  samičích  nepohyblivých  a  samčích  dvoubičíkatých  gamet,  oplození  a

vzniku nové zygoty (Cole a Akintobi 1963). Schopnost rozmnožovat se pohlavně mají

mořské druhy jako  P. stipitata a  P. meridionalis, ostatní se rozmnožují nepohlavně

pomocí aplanospor či fragmentací stélky (Rindi 2010).

Tato řasa osidluje jak terestrické prostředí (Neustupa 1998), tak sladkovodní biotopy (Broady 1989, Rodrí-

guez et al. 2007) i mořské pobřeží (Rindi 2010) a to zejména v polárních a temperátních oblastech, ale její

výskyt byl hlášen i ze Středozemního moře (Motti et al. 2005).  Morfologie rodu je velmi variabilní – od

jednoduchých vláken, přes balíčkovité kolonie buněk až po makroskopické ploché listovité stélky. Jednotlivé

buňky obsahují axiální, hvězdicovitý chloroplast s centrálním pyrenoidem. Zejména na základě znaků jako

velikost stélky, tvar a velikost buněk a průběh životního cyklu byly rozlišovány jednotlivé druhy  (Ettl a

Gärtner 1995, Rindi 2010). 
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Obrázek 13: Diplosphaera chodatii 
(Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 14: Prasiola calophylla 
(Ettl a Gärtner 1995)



Rindi et al. (2007) na základě molekulárně fylogenetické studie (srovnání sekvencí genů pro rbcL a 18S

rRNA) rozlišil rod Prasiola na tři dobře podpořené subtypy: v jednom se nachází mořské druhy, ve druhém

terestrické a sladkovodní druhy s vláknitou stélkou a ve třetím terestrické či supralitorální druhy s vějířovi -

tou, listovitou stélkou. Molekulárně byla potvrzená blízká příbuznost rodu Prasiola s rodem Rosenvingiella

(Sherwood et al. 2000).

Zvláštní  symbiotický  vztah  má  zástupce  rodu  Prasiola s  houbou  čeledi

Verrucariaceae  Mastodia  tessellata  (též Turgidosculum  complicatulum),

nicméně jeho povaha není zcela vyjasněná. Někteří jej označují za mykofy-

kobiózu (Paracer a Ahmadjian 2000), jiní za typ lišejníku (Smith a Grem-

men 2001).  Sanders et al. (2004) uvádí, že současná definice neumožňuje

zahrnout druh Mastodia tessellata mezi lišejníky – jeho morfologie totiž ne-

připomíná běžnou stélku lišejníku, převládá listovitá, tmavě zelená či ze-

lenohnědá stélka řasy (Obr. 15). Dorůstá až 1 cm a tvoří se na ní černá

askomata  (plodnice  houby)  a  konidiomata  (útvary  nepohlavního  roz-

množování  houby).  Její  méně početné hyfy prorůstající  stélkou rozdělují

buňky řasy na skupiny po čtyřech či do řad (Paracer a Ahmadjian 2000,

Smith a Gremmen 2001).

Řasoví partneři patří v rámci rodu do více linií, blízkým druhům Prasiola borealis a P. crispa ssp. antarctica

(Kohlmeyer et al. 2004, Perez-Ortega et al. 2010). Obě zmíněné řasy patří do stejného subtypu (podle Rindi

et al. 2007). Pokud žijí tyto řasy v asociaci s houbou, vyskytují se častěji i na exponovanějších a sušších

místech v přílivové zóně, protože přítomnost symbionta jí umožňuje lepší hospodaření s vodou (Paracer a

Ahmadjian 2000).

V rámci rodu je v současnosti známo kolem třiceti druhů (Rindi 2010, Guiry a Guiry 2015) a zatím nebyla

popsaná žádná jiná symbióza s houbovým partnerem vyjma výše zmíněné M. tessellata (Thüs et al. 2011).

rod: Desmococcus

Desmococcus (Brand 1925) (Obr. 16) je zelená kokální řasa, sdružující se do

kubických balíčků, které se někdy mohou spojovat v krátká rozpadavá vlákna.

Buňky obsahují parietální chloroplast s drobným pyrenoidem. Kromě buněčné-

ho dělení se řasa rozmnožuje nepohlavně pomocí aplanospor či čtyřbičíkatých

zoospor (Ettl a Gärtner 1995). Porůstá kmeny stromů, kameny,  zdi, preferuje

chladné podnebí a vyskytuje se i  za polárním kruhem  (Broady 1981).  Mole-

kulárně byla potvrzena příbuznost řasy s rody Prasiola a Rosenvingiella, spolu s

kterými tvoří sesterskou linii k rodu Diplosphaera (Neustupa et al. 2011, Thüs

et al.  2011). Dříve  byl  tento rod synonymizován s rodem  Protococcus,  resp.

Apatococcus (Gärtner a Ingolic 1998). 
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Obrázek 15: Prasiola borealis s 
černými askomaty a konidiomaty 
houbového partnera Mastodia 
tesselata (Kohlmeyer 2004)

Obrázek 16: Desmococcus 
olivaceus (Ettl a Gärtner 1995)



O jeho případné účasti v lišejníkové symbióze se zmiňuje Brand (1925) a vzhledem k předchozí synonimiza-

ci s rodem Protococcus (který taky bývá v souvislosti s lichenizací uváděn) bychom o něm jako o fotobion-

tovi mohli uvažovat (Ahmadjian 1967). Nicméně současné studie tento fakt nepotvrzují (Thüs et al. 2011) a

Honegger (2012) jej dokonce uvádí jako příklad řasy, která se této interakce nikdy neúčastní.

rod: Pseudochlorella

Pseudochlorella (Lund 1955) je eliptická či kokální řasa s tenkou buněčnou stěnou,

která  se  někdy obaluje  slizovou  kapsou.  Obsahuje  deskovitý  či  šálkovitý  chlo-

roplast, na okrajích laločnatý, s jedním kulatým pyrenoidem. Rozmnožuje se pomo-

cí eliptických autospor, kterých vzniká 2–16 v jedné buňce (Ettl a Gärtner 1995). 

V současnosti známe tři druhy,  P. pyrenoidosa, P. pringsheimii (dříve nazývaný

Chlorella pringsheimii) a P. subsphaerica (dříve na základě morfologických znaků

řazen do rodu Elliptochloris). Kmen blízký P. pringsheimii byl vyizolován ze silně

kyselého prostředí bývalého dolu (optimální růst kmen vykazoval v rozmezí pH 3

až 5 (Hirooka et al. 2014)). Řasa byla nalezena ale i například v půdě v Alpách,

rostoucí na kůře stromů či ve sladkých vodách v Turecku (Reisigl 1964, Gärtner

1994, Baytut et al. 2014)

Tschermak-Woess (1988) zmiňuje jako lišejníky asociované s fotobiontem rodu

Pseudochlorella druhy Stereocaulon microcarpum, Stereocaulon strictum, Mica-

rea  assimilata  a  Trapeliopsis  granulosa.  Ettl  a  Gärtner  (1995)  uvádí  druh  P.

pyrenoidosa jako fotobionta lišejníků rodu Lecidea. Voytsekhovich et al. (2011a)

potvrzuje jeho přítomnost v lišejníku Micarea assimilata a doplňuje druh Placyn-

thiella dasaea (Obr. 17). Lišejníkový rod Phyllopsora zmiňuje Rikkinen a Poinar

(2008) jako další asociaci řasy Pseudochlorella, avšak přiznává, že jeho fotobionti

nebyli dosud detailně zkoumáni.

 4.2.4 řád: Chlorellales

rod: Nannochloris

Nannochloris (Naumann 1921) (Obr. 18) je kokální eliptická řasa, která se ne-

sdružuje do kolonií. Buňky existují samostatně či v páru a obsahují parietální

chloroplast (Ettl a Gärtner 1995). Je to drobná vodní řasa, snášející široké roz-

mezí  salinity i  teploty,  různé druhy tohoto rodu se vyskytují  ve sladkých i

slaných vodách (Witt et al. 1981).

Druh  Nannochloris normandinae byl  popsán jako fotobiont lišejníku  Normandina pulchella (Tschermak-

Woess 1988), nicméně při molekulární analýze téhož rodu lišejníku nebyl  výskyt  řasy  Nannochloris  po-
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Obrázek 18: Nannochloris 
normandinae (Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 17: Pseudochlorella, 
buňky obalené hyfami 
Placynthiella dasaea (nahoře) a 
samostatné buňky fotobionta 
(Voytsekhovich 2011)



tvrzen a jako fotobiont byla vždy nalezena Diplosphaera (Thüs et al. 2011). Žádný článek, který by dotyčnou

řasu v souvislosti  s  lišejníky zmiňoval,  již  od roku 1990 nevyšel  (vyjma  citací  z  původního článku od

Elizabeth Tschermak-Woess). Cytologická studie lišejníku Normandina pulchella (Mares et al. 1993) popi-

suje fotobionta jako silnostěnnou řasu s jedním laločnatým chloroplastem, s pyrenoidem a obsahujícím škro-

bové i lipidické granule a pro jeho určení se opět odkazuje na Tschermak-Woess. Domnívám se, že o jeho

skutečné asociaci s mykobiontem lze značně pochybovat, je pravděpodobné, že při určování došlo k záměně

s rodem Diplosphaera.

rod: Chlorella

Chlorella (Beijerinck 1890) se svým typovým druhem Chlorella vulgaris

(Obr. 19) byla definována jako kokální, samostatně žijící řasa s hladkou

buněčnou stěnou bez slizového obalu (Ettl a Gärtner 1995). Z této jedno-

duché stavby vyplýval nedostatek morfologických znaků, pomocí kterých

by bylo možné odlišit jednotlivé druhy a dokonce rody od sebe. V rámci

rodu  Chlorella tak bylo v průběhu doby popsáno více než 100 různých

druhů (Bock et al. 2011, Guiry a Guiry 2015) a to na základě tvaru bu-

něk, biochemických znaků, struktury buněčné stěny,  přítomnosti či ne-

přítomnosti  pyrenoidu  a  dalších  vlastností.  Součástí  rodu  byly  druhy

sladkovodní (Hirayama et al. 1989), mořské (Andreoli et al. 1999) i půdní (Chader et al. 2009).

Fylogenezí se zabývaly nově i studie založené na srovnávání sekvencí genů. Pomocí nich byla zjištěna jak

pozice rodu uvnitř třídy Trebouxiophyceae, tak rozdělení linie na dvě vývojové větve: 1.)  Parachlorella a

příbuzné rody, 2.) Chlorella a příbuzné rody. V okolí kokálních řas Chlorella a Parachlorella se tak ocitly

morfologicky rozličné rody, které byly do té doby zařazovány do jiných skupin. Například bylo zjištěno, že

příbuzným rodu Chlorella je rod Micractinium, tvořící kolonie vybavené ostny, Actinastrum, spojující se do

hvězdicovitých kolonií, či Heynigia se sférickými buňkami vzájemně propojenými můstky z buněčné stěny.

Příbuzným rodu Parachlorella je rod Dictyosphaerium s morfologií podobnou rodu Heynigia, či Closteriop-

sis s protáhlými buňkami obsahujícími množství pyrenoidů (Krienitz et al. 2004, Luo et al. 2010).

Naopak, u mnoha řas, které byly považovány za součást rodu Chlorella, bylo odhaleno, že se jedná o vzá-

jemně zcela nepříbuzné druhy a jejich podoba je pouze ekologickou adaptací. Bock et al. (2011) uvádí, že v

současnosti by mělo nést rodové jméno Chlorella pouze pět z původních druhů: C. vulgaris, C. lobophora,

C. sorokiniana,  C. heliozoae a  C. variabilis. Dále na základě molekulárně fylogenetické analýzy definuje

dalších devět nových druhů. Žádný z těchto 14 druhů není uveden jako fotobiont lišejníku – vyskytují se

však planktonní i půdní druhy, i druhy žijící jako endosymbionti jiných organismů: C. heliozoae existuje v

symbióze s centrohelidní slunivkou Acanthocystis turfacea, několik linií C. vulgaris zas spolupracuje s růz-

nými druhy nálevníků – Paramecium bursaria, Coleps hirtus, Euplotes daidaleos či Climatostomum virens

(Pröschold et al. 2011).
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Obrázek 19: Chlorella vulgaris 
(Ettl a Gärtner 1995)



Ostatní druhy rodu Chlorella byly přejmenovány a nyní náleží do rodů Chloroidium (Darienko et al. 2010),

Parachlorella (Krienitz et al. 2004), Watanabea, Mychonastes, Scenedesmus, Muriella a dalších (Huss et al.

1999). 

Tschermak-Woess (1988) uvádí jako lichenizované řasy  C. lichina, C. saccharophila, C. ellipsoidea  a  C.

sphaerica z lišejníků Lecidella elaeochroma (podle studie Beck et al. (1998) založené na srovnání ITS sek-

vencí však tento rod asociuje s Trebouxia arboricola), Placynthiella (bez bližšího určení), Chaenothecopsis

exsertum, Chrysothrix chlorina, Trapelia coarctata, Woessia fusarioides a Pseudocyphellaria (více druhů či

poddruhů).

Řada autorů uvádí i u dalších lišejníků rod Chlorella jako fotobionta – často však jen pod označením Chlo-

rella sp. (Hoshina a Imamura 2009, Muggia et al. 2013). Vzhledem k obtížnému určování druhů tohoto rodu

je nutné přijímat informace o přítomnosti rodu Chlorella v konkrétních lišejnících vždy s obezřetností. To,

zda se skutečně jedná o příslušníka rodu, či o jinou kokální řasu, která je pouze morfologicky blízká rodu

Chlorella, bude nutné posoudit molekulárně, protože morfologické a ultrastrukturální znaky v tomto případě

nejsou dostačující pro bezpečné určení.

Fotobionty v minulosti určené jako Chlorella je nutné také podrobit molekulární analýze, protože je možné,

že jsou součástí druhu, který s druhem Chlorella vulgaris netvoří monofyletickou linii. V tom případě by měl

být klasifikován jako součást rodu jiného.

rod: Auxenochlorella

Auxenochlorella  (Kalina a Punčochářová 1987) je monotypický rod,  obsahuje tedy pouze jediný druh –

Auxenochlorella protothecoides.  Molekulární  studie však naznačují,  že je v rámci  rodu skrytá  genetická

diverzita. Darienko a Pröschold (2015) navrhují na základě fylogenetického výzkumu jeden z druhů, dříve

náležící k rodu Chlorella, který se vyskytuje jako endosymbiont nezmara (Hydra) z kmene žahavců, přej-

menovat  na  Auxenochlorella  symbiontica.  Studie  také  odhalily  některé  dosud  nepopsané  linie  rodu

(Pröschold et al. 2011, Kulichová et al. 2014, Darienko a Pröschold 2015).

Auxenochlorella příslušela dříve k rodu Chlorella, ale s typovým rodem Chlorella vulgaris netvoří monofy-

letickou linii (Pröschold et al. 2011).

Thüs et  al.  (2011)  uvádí  jako fotobionta  lišejníku  Psoroglaena stigonemoides řasu  Auxenochlorella sp.,

stejně tak i Nyati et al. (2007). Nejedná se však o tutéž linii, jako dosud popsaný druh A. protothecoides.  A.

protothecoides se jako fotobiont lišejníků nevyskytuje (Nyati et al. 2007). Je to mixotrofní řasa známá pře-

devším z kortikolních mikrohabitatů (Kulichová et al. 2014), její výskyt je dáván do souvislosti s mízotoky

dotyčných stromů (Darienko a Pröschold 2015).
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 4.2.5 řád: Trebouxiales

Pro rody tohoto řádu je lišejníková symbióza typickou životní strategií: Trebouxia (Puymaly 1924) je vůbec

nejčastějším lišejníkovým fotobiontem  (Tschermak-Woess  1978,  Honegger  2012) a  i  Myrmecia  (Printz

1920) a Asterochloris (Tschermak-Woess 1980b) patří mezi rody hojně se účastnící těchto symbióz (Leliaert

et al. 2012). 

rod: Myrmecia

Myrmecia (Obr. 20) je kokální řasa, roste samostatně či se sdružuje do málo

početných skupin. Samotné buňky jsou kulovité, mírně eliptické či hruškovi-

té. Obsahují parietální nebo šálkovitý chloroplast bez pyrenoidu, který bývá

rozdělen  do  2–4  laloků.  Rozmnožují  se  tvorbou  dvoubičíkatých  zoospor,

aplanospor či autospor (Ettl a Gärtner 1995). Rod obsahuje jak lichenizované,

tak  volně  žijící,  terestrické  zástupce  (Friedl  a  Bhattacharya  2002).  V  li-

chenizovaném stavu dosahují  buňky menší  velikosti,  než v kultuře.  Z roz-

množovacích propagulí pak tvoří pouze autospory. Chloroplast může být po-

změněn a tím je ztížená identifikace fotobionta (Tschermak-Woess 1988).

Spolu s rody Trebouxia a Asterochloris náleží do řádu Trebouxiales (Friedl 1995, Neustupa et al. 2013, Le-

mieux et al. 2014), ale dlouho byla považována za příbuznou řasu rodu Dictyochloropsis (řada jeho druhů

byla součástí rodu Myrmecia) (Friedl 1995). Dříve hojně uváděný fotobiont M. reticulata nyní náleží do rodu

Dictyochloropsis.

V současnosti rod obsahuje osm druhů (Guiry a Guiry 2015), z toho je jako fotobiont zmiňován M. biato-

rellae, molekulární studie Thüs et al. (2011) dále uvádí řadu linií Myrmecia sp., příbuzných M. biatorellae,

M. israelensis a M. astigmatica. Tvoří symbiózu s korovitými až lupenitými lišejníkovými rody Placidium a

Heteroplacidium, které náleží do jedné vývojové větve v rámci čeledě Verrucariaceae.

Tschermak-Woess (1988) zmiňuje dále jako mykobionty rody Catapyrenium, Dermatocarpon (molekulární

studie však tuto asociaci nepotvrzují (Thüs et al. 2011, Fontaine et al. 2012)),  Lecidea,  Lobaria (potvrzuje

Cordeiro et al. 2012), Polysporina, Sarcogyne, Verrucaria a Psora. 

Nicméně, v posledních letech, po nástupu molekulárních metod, již nebyl rod Myrmecia v roli fotobionta dů-

kladněji studován.

rod: Asterochloris

Asterochloris je kokální, sférická, eliptická či hruškovitá řasa s hvězdicovitým chloroplastem rozděleným do

několika laloků, který obsahuje jeden, ale i více pyrenoidů (Ettl a Gärtner 1995). Může se rozmnožovat po-

mocí zoospor, aplanospor i autospor, kterých vzniká v buňce velké množství (Škaloud a Peksa 2008). 
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Obrázek 20: Myrmecia bisecta 
(Ettl a Gärtner 1995)



Typový  druh  A.  phycobiontica byl  roku 1980 vyčleněn  z  rodu

Trebouxia  (Tschermak-Woess 1980b), v řadě dalších prací však

byl  nadále  uváděn  jako  Trebouxia phycobiontica  (Obr.  21).

Ovšem v tomto pojetí byl rod Trebouxia (vzhledem k příbuznému

rodu Myrmecia) parafyletický (Friedl 1995) a ustanovení nového

rodu bylo nutné. V průběhu zejména 80. a 90. let tak byla tato řasa

střídavě  označována  jako  Trebouxia a  Asterochloris (Ettl  a

Gärtner  1995,  Friedl  1995).  Sledovaným znakem zde  byla  na-

příklad schopnost tvorby autospor (Škaloud a Peksa 2008).

Rod patří mezi nejčastější řasové fotobionty lišejníků (Škaloud a Peksa 2010). Podle Honegger (2012) za-

hrnuje sedm druhů, databáze Algaebase uvádí druhů osm (Guiry a Guiry 2015). Typový  A. phycobiontica

byl popsán jako fotobiont lišejníku Varricellaria carneonivea (dnes Anzina carneonivea), dalšími druhy jsou

A. erici, A. excentrica, A. glomerata, A. italiana, A. irregularis a A. magna (Škaloud a Peksa 2008, Guiry a

Guiry 2015), opět v minulosti zařazované do rodu Trebouxia. V některých případech jsou označované jako

Trebouxia i nadále (Lokajová et al. 2014). Od něj se však odlišují jak molekulárně, tak změnou tvaru a posta-

vení chloroplastu před buněčným dělením (Škaloud a Peksa 2008 podle Friedl a Gärtner 1988). Všechny

uvedené druhy se vyskytují jako fotobionti lišejníků. Škaloud et al (2015).

Druhová diverzita však bude ve skutečnosti vyšší, Škaloud a Peksa (2010) ve své studii vymezili 16 monofy-

letických linií v rámci rodu, přičemž většina z nich nebyla shodná s dříve popsanými druhy.  Šest bylo po-

psáno ve studii Škaloud et al (2015).

Zmíněné druhy rodu Asterochloris (uváděné někdy jako Trebouxia) asociují s řadou zástupců rodů Cladonia,

Lepraria, Cladia, Pilophorus, Stereocaulon (S. dactylophyllum, S. saxatile a další) (Nelsen a Gargas 2007) či

Diploschistes muscorum (Škaloud a Peksa 2010). Jednotlivé druhy rodu tak spolupracují s mnoha rozdílnými

lišejníky, které se mohou morfologicky i ekologicky významně lišit. 

rod: Trebouxia

Trebouxia (Puymaly 1924) (Obr. 22) je zelená, kokální,  sférická

řasa, obsahuje centrální hvězdicovitý chloroplast s krátkými laloky

a jedním i více pyrenoidy (Friedl 1989). Buněčná stěna je tenká a

neobaluje se slizem. Řasa se rozmnožuje pomocí zoospor nebo au-

tospor, kterých je v buňce menší počet, než v případě rodu Asterochloris (Ettl a

Gärtner  1995).  Ahmadjian  (2002)  dokonce  popisuje  vlastní  pozorování  se-

xuálního rozmnožování a splývání gamet, které jsou údajně k nerozeznání od zoospor. Jiní autoři uvádí opak

(Kroken a Taylor 2000) a většina ostatních se o možnosti pohlavního rozmnožování v rámci rodu Trebouxia

vůbec nezmiňuje. 
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Obrázek 21: Trebouxia phycobiontica, nyní 
Asterochloris phycobiontica (Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 22: Trebouxia jamesii 
(Ettl a Gärtner 1995)



Trebouxia je nejdiverzifikovanějším rodem řádu Trebouxiales a současně nejčastějším fotobiontem lišejníků

vůbec. Ahmadjian (2002) uvádí, že partnera tohoto rodu (vč. rodu Asterochloris) má více než polovina všech

lišejníků, odhady se ale liší například kvůli ne vždy jasnému vymezení  obou zmíněných rodů.  Kroken a

Taylor (2000)  hodnotí zastoupení fotobionta rodu  Trebouxia (vč. rodu Asterochloris) na 20 % lišejníků, s

tím, že celá třída Trebouxiophyceae asociuje s 50–70 % lišejníků.

Existenci samostatných rodů Asterochloris a Trebouxia potvrzují svým výběrem partnerů i sami mykobionti:

lišejníková čeleď Cladoniaceae (obsahující především keříčkovité zástupce) preferuje  Asterochloris, čeleď

Lecanoraceae (s převahou lišejníků korovitých) rod Trebouxia (Rambold et al. 1998). 

Předmětem diskusí je stále fakt, zda dokáže  Trebouxia existovat i volně žijící, či se vyskytuje pouze v li-

chenizované formě. Ahmadjian (1988, 2002) zastává názor, že  Trebouxia je lichenizovanou formou řasy

Pleurastrum, volně žijící se nevyskytuje a řídká pozorování řasy bez houbového partnera vysvětloval tím, že

jde o nárost vzniklý z nepohlavní rozmnožovací částice lišejníku (která obsahuje oba partnery). Oproti tomu

Tschermak-Woess (1978), Bubrick et al. (1984) či Mukhtar et al. (1994) jsou přesvědčeni o existenci volně

žijící řasy  Trebouxia. To potvrzují i některé nedávné studie, včetně molekulárních (Wornik a Grube 2009

podle Capitelli et al. 2007 a Taylor 1999, Beck et al. 2014 podle Sanders 2005 – zde proběhlo pozorování

podobnou metodou umístění sklíček do přirozeného prostředí, jaká je popsána u rodu Phycopeltis), stále se

však objevují názory z obou táborů (Piercey-Normore 2006).

Blaha et al. (2006) ve studii fotobiontů lišejníku rodu Lecanora (Lecanoraceae) vymezuje několik poměrně

vzdálených linií rodu Trebouxia, označených T. decolorans, T. incrustata, T. impressa, T. potteri/flava, T.

simplex a tři další, nepříbuzné dosavadním druhům. Kroken a Taylor (2000) rozděluje fotobionty rodu Tre-

bouxia izolované z lišejníku Letharia také do řady větví, které jsou si evolučně velmi vzdáleny. Později bylo

molekulárně prokázáno, že se mnohé z nich skládají z několika dalších linií, které by měly být vymezeny

jako samostatné druhy (Helms et al. 2001). To vše ilustruje velkou a zatím nezachycenou komplexitu rodu,

který skrývá množství nepopsaných linií a druhů.

Vzhledem k tomu, že je Trebouxia nejhojnějším lišejníkovým fotobiontem a ke zmíněnému kvantu druhů, se

kterými asociuje, nelze na tomto místě uvádět výčet druhů či rodů spolupracujících mykobiontů. Hojná je

tato řasa např. v rámci zmíněné čeledi Lecanoraceae (Blaha et al. 2006), Physciaceae (Helms 2003) či Te-

loschistaceae  (Nyati et al. 2014), naopak čeleď Verrucariaceae vyhledává spíše méně obvyklé fotobionty

(Thüs et al. 2011).  V oblastech s extrémními podmínkami, např. v oblastech suchých, převládají mezi li-

šejníky zástupci asociující s rodem Trebouxia. Příkladem je keříčkovitý lišejník Teloschistes z pouště Namib

(Honegger 2012 podle Lange et al. 1990).

Podle Honegger (2012) zahrnuje rod 23 druhů, podle Algaebase 28 (Guiry a Guiry 2015). Nicméně, jak bylo

řečeno, druhový koncept tohoto rodu stále není jasně stanoven. 
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 4.2.6 Trebouxiophyceae incertae sedis

rod: Coccobotrys

Coccobotrys (Chodat 1913) je zelená řasa zařazovaná tradičně do řádu Chaetopho-

rales, třídy Chlorophyceae (Guiry a Guiry 2015). Nicméně recentní fylogenetická

studie (Thüs et al. 2011) ji řadí spolu s příbuznou řasou  Leptosira  do třídy Tre-

bouxiophyceae, jako sesterskou skupinu k řádu Trebouxiales. Je tvořena buňkami

sdruženými do balíčků, shluky buněk se mohou dále větvit. Samotné buňky jsou

kulaté, s parietálním chloroplastem bez pyrenoidu, ve starších nacházíme škrobová

zrna.  Tvoří  sporangia  s  dvoubičíkatými  zoosporami  a  aplanosporami  (Ettl  a

Gärtner 1995). V dospělosti se buňky obalují slizem (Broady a Ingerfeld 1993).

Coccobotrys verrucariae (Obr. 23) byl pozorován i volně žijící, jako součást mikrobiálních krust (Flechtner

et al. 2008). Tento rod je uváděn jako fotobiont lišejníků  Verrucaria nigrescens, Lecidea fuliginea  (Ettl a

Gärtner 1995) a Botryorepraria lesdainii (Canals et al. 1997, Roldán a Hernández-Mariné 2009). 

Ettl a Gärtner (1995) uvádí tři popsané druhy tohoto rodu, z toho dva fotobionty. Internetová databáze řas

Algaebase obsahuje druhy pouze dva: C. mucosus a C. verrucariae (Guiry a Guiry 2015).

rod: Leptosira

Leptosira (Borzi 1883) (Obr. 24) je řasa tvořící chomáčky z krátkých, rozpadavých,

větvených vláken. Samotné buňky mají kulovitý či nepravidelný tvar a obsahují pa-

rietální chloroplast s množstvím škrobových zrn. 

Rozmnožuje se pomocí zoospor, aplanospor a byla u ní pozorována tvorba izogamet

– mohla by být po řase Prasiola druhou z třídy Trebouxiophyceae, u které je známé

pohlavní rozmnožování (Ettl a Gärtner 1995).

Neustupa et al. (2013) tento rod řadí do příbuznosti rodu Apatococcus, spolu se kte-

rým tvoří sesterskou skupinu k  Watanabea-cladu a rodu  Dictyochloropsis.  Oproti

tomu Lemieux et al. (2014) jej staví do příbuznosti řádu Microthamniales. Thüs et

al. (2011) uvádí rod Leptosira spolu s  rodem Coccobotrys jako sesterskou skupinu

řádu Trebouxiales.

Tschermak-Woess  (1988) zmiňuje  rod  Leptosira  jako fotobionta lišejníků  Vezdaea

aestivalis a  Thrombium epigaeum.  Ve druhém jmenovaném byla  pozorována  tvorba  sporangií  řasovým

partnerem (Nakano a Ihda 1996 podle Tschermak-Woess 1953). Dalšími zúčastněnými lišejníky jsou  Ma-

centina stigonemoides (Roldán et al. 2004) či Placynthiella uliginosa (Voytsekhovich et al. 2011a). Nicméně

asociace této řasy s houbovými partnery byly zatím studovány poměrně málo.
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Obrázek 24: Leptosira 
thrombii, rozvinutá 
stélka (nahoře), buňky 
omotané hyfami (dole) 
(Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 23: Coccobotrys 
verrucariae 
(Ettl a Gärtner 1995)



rod: Neocystis

Neocystis (Hindák 1988) je zelená řasa, může mít kokální, oválný, srpkovitý, někdy i nepravidelný tvar. Ob-

sahuje parietální chloroplast a rozmnožuje se pomocí autospor. Známe druhy terestrické, porůstající kameny

i antropogenní substráty (např. sochy (Darienko et al. 2013)), i planktonní, žijící ve sladkých vodách. Podle

Lemieux et al. (2014) tvoří rod Neocystis sesterskou skupinu k řádu Prasiolales – nachází se na jejich bázi. 

Studie Eliáš et al. (2013) ukázala zajímavou skutečnost: několik řasových kmenů, původně řazených do růz-

ných  druhů  i  rodů  (Ellipsoidion,  Neocystis,  Nephrodiella),  morfologicky  roz-

dílných, se po molekulární analýze ukázaly jako blízce příbuzné a byly zařazeny do

pouhých dvou druhů stejného rodu: Neocystis brevis a Neocystis mucosa. Setkává-

me se zde tedy s odlišnou situací, než u celé řady jiných řas: obvykle nalézáme

morfologicky sobě podobné  řasy,  u  kterých  molekulární  analýza  ukáže  velikou

skrytou diverzitu a nespočet neodhalených druhů.

Voytsekhovich et al. (2011a) uvádí rod Neocystis jako fotobionta lišejníku Mica-

rea misella.  Je to první zmínka o tomto rodu jako fotobiontu, proto vyžaduje

ještě  další  prozkoumání  (včetně molekulární  analýzy,  která  v tomto  výzkumu neproběhla).  Vzhledem k

podobnosti s řasou Coccomyxa brevis (Obr. 25), která se lišejníkových symbióz prokazatelně účastní, se lze

domnívat, že mohlo dojít k chybnému určení.

 4.3 třída: Chlorophyceae

Podle Rambold et al. (1998) je s fotobionty třídy Chlorophyceae asociováno osm rodů lišejníků. Nicméně od

té doby došlo k tolika taxonomickým změnám, že tento údaj můžeme brát pouze jako orientační v tom smys -

lu, že oproti třídě Trebouxiophyceae či Ulvophyceae se zástupci třídy Chlorophyceae účastní lišejníkových

symbióz v daleko menší míře.

 4.3.1 řád: Sphaeropleales

rod: Gloeocystis

Gloeocystis  (Nägeli 1849) (Obr. 26) je řasa schopná tvořit makroskopické slizovité

kolonie,  ve  kterých  jsou  nepravidelně roztroušené skupiny buněk v  soustředných

slizovitých kapsách. Buňky jsou eliptické či kulovité a obsahují parietální chloroplast

s pyrenoidem. Gloeocystis se rozmnožuje tvorbou autospor (Ettl a Gärtner 1995).

Tschermak-Woess  (1988)  uvádí  Gloeocystis  jako fotobionta  lišejníků  Bryophagus

(syn.  Cryptophagus)  gloeocapsa,  Lecidea  fuliginosa  a  Epigloea  bactrospora.

Ovšem novější články mluví v souvislosti s těmito lišejníky často pouze o fotobion-
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Obrázek 26: Gloeocystis 
polydermatica 
(Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 25: Coccomyxa 
brevis (Ettl a Gärtner 1995)



tovi, který svou podobou Gloeocystis připomíná a jeho lichenizaci nepotvrzují ani nevyvrací (Baloch et al.

2009, Vondrák et al. 2010).

V současné době je popsaných přibližně 10 druhů (Guiry a Guiry 2015).

 4.3.2 řád: Chlamydomonadales

rod: Chlorosarcinopsis

Chlorosarcinopsis (Herndon 1958) (Obr. 27) má mírně zploštělé, kulovité buňky,

které se sdružují do kubických či nepravidelných  balíčků, s parietálním nebo šál-

kovitým chloroplastem obsahujícím jeden i více pyrenoidů. Rozmnožuje se ase-

xuálně tvorbou dvoubičíkatých zoospor, aplanospor, či sexuálně pomocí izogamet

(Ettl a Gärtner 1995). Žije v půdě, byl izolován například z Negevské pouště v Iz-

raeli (Friedmann et al. 1965) nebo ze středního Texasu (Cain 1964).

Podle Tschermak-Woess (1988) asociuje rod Chlorosarcinopsis s lišejníky Leci-

dea lapicida a Lecidea plana. Nicméně Beck (1999) ve své studii uvádí jako fo-

tobionta  Lecidea lapicida  řasu  Trebouxia jamesii  subsp.  angustilobata  a Ettl a

Gärtner (1995) popisují všechny druhy rodu Chlorosarcinopsis pouze jako terestrické, vyskytující se v pů-

dách, nikoliv jako fotobionty.

 4.3.3 Chlorophyceae incertae sedis

rod: Trochiscia

Trochiscia (Kützing 1834) (Obr. 28) je kokální řasa se silnější buněčnou stěnou,

opatřenou pravidelnými, rovnými, krátkými výrůstky. Bývá obklopena slizovitým

obalem. Buňka obsahuje nástěnný chloroplast, obvykle s jedním pyrenoidem. Po-

růstá skály či kůru stromů, vyžaduje nicméně vlhké prostředí (Ettl a Gärtner 1995).

Fylogenetická pozice této řasy je nejasná, podle Buchheim et al. (2001) tvoří na zá-

kladě srovnání sekvencí 26S a 18S rDNA spolu s rody Cylindrocapsa, Elaka-

tothrix a Treubaria sesterskou skupinu k řádům Chaetophorales, Chaetopelti-

dales, Chlamydomonadales, Sphaeropleales a Oedogoniales ze třídy Chlorophyceae.  Campo et al. (2010)

uvádí tento rod také ve třídě Chlorophyceae, pozici však blíže nespecifikuje. Ve webové databázi Algaebase

nalezneme informaci o její příslušnosti do čeledi Oocystaceae, která patří např. podle fylogenetické studie

Pažoutová et al. (2010) na základě sekvencí 18S do řádu Chloreallales, třídy Trebouxiophyceae. Pröschold et

Leliaert (2007) řadí čeleď Oocystaceae tamtéž. Kustatscher et al. (2014) uvádí rod Trochiscia v čeledi Oocy-

staceae. Atici (2009) při popisu nového druhu tohoto rodu, uvádí rod také v čeledi Oocystaceae, tu ale jako

součást třídy Chlorophyceae.
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Obrázek 27: Chlorosarcinopsis 
deficiens (Ettl a Gärtner 1995)

Obrázek 28: Trochiscia aciculifera 
(Ettl a Gärtner 1995)



Ettl a Gärtner (1995) nepřipouštějí, že by se rod Trochiscia vyskytoval jako fotobiont lišejníků, naopak Ts-

chermak-Woess (1988) píše, že se jako fotobiont účastní symbiózy v lišejnících  Polyblastia hyperborea a

Polyblastia amota.  Nedávné studie však u lišejníků rodu  Polyblastia  jako fotobionta zmiňují  pouze řasu

Diplosphaera (Thüs et al. 2011) nebo jen blíže neurčenou zelenou řasu (Savić a Tibell 2008). 

Je patrné, že u tohoto rodu bude nutné prověřit jak jeho fylogenetickou pozici, tak to, zda je schopen asocia-

ce s mykobiontem a tvorby lišejníku – dosavadní znalosti jsou neúplné a nejednoznačné. To platí i pro před-

chozí rody Chlorosarcinopsis a Gloeocystis, u kterých také nejsou o tomto přesvědčivé důkazy.

 4.4 Chlorophyta incertae sedis

rod: Pleurococcus

Tuto řasu uvádí mezi fotobionty lišejníků například Ahmadjian (1993), avšak její identita není dosud vy -

jasněná. Různí autoři Pleurococcus synonymizují s rody Prasiococcus či Prasiolopsis (Ettl a Gärtner 1995),

Apatococcus (Tiano et al. 1995, Lastra et al. 2000), Desmococcus (Buczkó a Németh 2009, Knopova a Akam

2014) a dalšími zelenými kokálními řasami. Algaebase (Guiry a Guiry 2015) řadí  Pleurococcus do třídy

Chlorophyceae, řádu Chaetophorales a uvádí popsaných šest druhů, avšak celkově rod hodnotí jako nejistý a

vyžadující další prostudování.

 5 Závěr
Některé řasy vývojové větve Chlorophyta zvolily jako svou životní strategii symbiózu s houbami a společně

tvoří komplexní organismy, lišejníky. Každý z partnerů má v soužití svou roli a lišejník nevznikne bez účasti

obou.  Přesto je většina dosavadních studií  soustředěna na mykobionta a žádná souhrnná práce o fotobi -

ontech, která by reflektovala i současné molekulární poznatky, nevznikla.

Ve své bakalářské práci jsem charakterizovala řasové rody z linie Chlorophyta, které jsou jako fotobionti v

literatuře zmiňováni. Stručně jsem je popsala a pokusila jsem se posoudit, zda je jejich tradiční určení v

souladu s nedávnými poznatky. 

Vývojová linie Chlorophyta obsahuje 15 dobře definovaných a molekulárně potvrzených rodů lišejníkových

fotobiontů, u dalších šesti zmiňovaných existují pochybnosti, či je nutné provést revizi na úrovni rodu. Sedm,

se kterými se v literatuře jako s fotobionty můžeme setkat, tuto interakci podle moderních výzkumů netvoří.

V následující tabulce tato fakta shrnuji (Tabulka 1). Zeleně označené rody jsou potvrzenými fotobionty, žlutě

zbarvené nejsou potvrzené či jde o nejednoznačně definovaný rod, u červených současné názory předpoklá-

dají, že v lišejníkové symbióze nežijí.
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Tabulka 1: Přehled zmiňovaných rodů 

Rod Poznámka

Trentepohlia rod je hojným lišejníkovým fotobiontem

Cephaleuros rod je lišejníkovým fotobiontem

Phycopeltis rod je lišejníkovým fotobiontem

Dilabifilum rod je lišejníkovým fotobiontem

Apatococcus rod není molekulárně potvrzen jako lišejníkový fotobiont

Dictyochloropsis je hojným lišejníkovým fotobiontem, samotný rod je však polyfyletický

Chloroidium rod je fotobiontem lišejníků, zejména vyhledávajících extrémní stanoviště

Parachloroidium rod může být lišejníkovým fotobiontem, vztah však dosud nebyl studován

Elliptochloris rod je fotobiontem a současně tvoří řadu dalších symbiotických interakcí

Coccomyxa rod je poměrně hojným lišejníkovým fotobiontem

Stichococcus rod je fotobiontem, ale není dobře definován a prolíná se s rodem Diplosphaera

Diplosphaera rod je poměrně hojným lišejníkovým fotobiontem

Prasiola rod tvoří symbiózu s houbou, avšak není jasné, zda jde o lišejník či mykofykobiózu

Desmococcus rod není molekulárně potvrzen jako lišejníkový fotobiont

Pseudochlorella rod je často zmiňován jako fotobiont, ale nebyl molekulárně potvrzen

Nannochloris rod není molekulárně potvrzen jako lišejníkový fotobiont

Chlorella rod je v minulosti mnohokrát zmiňován jako fotobiont, ale není dobře definován

Auxenochlorella rod je lišejníkovým fotobiontem

Myrmecia rod je poměrně hojným fotobiontem lišejníků

Asterochloris rod je hojným fotobiontem lišejníků

Trebouxia rod je nejčastějším fotobiontem lišejníků

Coccobotrys rod je lišejníkovým fotobiontem

Leptosira rod je fotobiontem, vztah však dosud nebyl důkladněji studován

Neocystis rod pravděpodobně není lišejníkovým fotobiontem

Gloeocystis účast rodu na lišejníkové symbióze nebyla molekulárně potvrzena ani vyvrácena

Chlorosarcinopsis rod podle molekulárních studií fotobiontem není

Trochiscia molekulární studie lichenizaci rodu nepotvrzují

Pleurococcus rod není spolehlivě definován
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Příloha 1

Fylogeneze třídy Trebouxiophyceae podle studie Neustupa et al. (2013). 

Strom byl sestaven na základě sekvencí 18S rDNA.



Příloha 2

Fylogeneze třídy Trebouxiophyceae podle studie Lemieux et al. (2014).

Fylogenetický strom sestavený na základě 15 549 pozic ze 79 proteinů kódovaných v chloroplastové DNA.

Stínované oblasti jsou podpořeny i studiemi sekvencí 18S rDNA (sekvencí malé ribozomální podjednotky).


