
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra botaniky 

 

Studijní program: Biologie (navazující magisterské studium) 

Studijní obor: Botanika 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Zehnálek 

 

Diverzita a taxonomie rodu Geastrum ve Střední Americe 
 

Diversity and taxonomy of genus Geastrum in Central America 

 

 

Diplomová práce 

 
 

 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. 
 

Praha 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení:  

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného 

nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze dne 15. 8. 2017                                                                       ..………..………………... 

                                                                                                                         Petr Zehnálek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Děkuji především mému školiteli Mgr. Ondřeji Koukolovi, Ph.D. za vedení mé práce, za 

přátelský přístup a za trpělivost, kterou se mnou měl a za ochotu, se kterou vždy odpovídal na četné 

dotazy a hlavně pomáhal řešit mé dílčí neúspěchy. Rovněž děkuji RNDr. Aleně Kubátové, CSc. za 

pomoc při skenovací elektronové mikroskopii. Ing. Lence Flaškové patří dík za nespočet velmi 

cenných rad a konzultací při práci v DNA laboratoři. Se stejnou vděčností děkuji i celému kolektivu 

kryptogamologické skupiny za přátelské prostředí a za užitečné rady a postřehy. 

Dále děkuji Tině Antje Hofmann, Hermine Lotz-Winter, Orlandu Cáceresovi, Manliovi 

Cuevasovi, Josému Rodriguezovi a dalším za přátelské přijetí, materiální a jazykovou pomoc a za 

užitečné rady při našich pobytech v Panamě.  

Juanu Carlosi Zamorovi děkuji za cenné postřehy nad mými sběry a za přínosná doporučení 

pro amplifikací genů RPB1 a ATP6, bez nichž bych uvázl na mrtvém bodě. 

Za laskavé poskytnutí sběrů hvězdovek děkuji Marku Brtníkovi, Meike Piepenbring, Zuzce 

Egertové, Adélce Čmokové a Karlu Švecovi. 

Nakonec bych rád poděkoval své rodině za nekonečnou a nezištnou podporu, bez níž by tato 

práce nevznikla. 



Abstrakt 
 

 

V temperátním pásu, zejména pak v Evropě a Severní Americe, představuje rod Geastrum velmi 

dobře prozkoumanou skupinu břichatkovitých hub s dlouhodobou a obsáhlou historií studia. Naše 

znalost diverzity zástupců z jiných oblastí rozšíření, především tropů, je však dosti omezená. Cílem 

předkládané diplomové práce je přispět k poznání diverzity tohoto rodu v Panamě, Kostarice a 

Kolumbii. 

Během tří výjezdů do Panamy (provincie Chiriquí) jsem v letech 2015, 2016 a 2017 získal 

celkem 86 vlastních sběrů náležejících do rodu Geastrum. Tyto jsem charakterizoval na základě 

morfologických i molekulárních dat. Morfologickému studiu jsem rovněž podrobil 40 zapůjčených 

herbářových položek z Kostariky, Kolumbie i Panamy. Úspěšně jsem u vlastních sběrů osekvenoval 

čtyři lokusy DNA (ITS, LSU, RPB1 a ATP6). U herbářových položek byla úspěšnost metody nízká 

kvůli časté kontaminaci, stáří položky či pravděpodobně špatnému uchovávání položek. Molekulárně 

fylogenetická analýza byla provedena Bayesovskou metodou a v souladu s morfologickými znaky 

ukázala řadu linií nových pro Panamu a nejméně čtyři nové druhy pro vědu. Variabilita v druhových 

komplexech (např. G. lageniforme, G. saccatum, G. velutinum) je podrobněji rozebrána s důrazem na 

linie zaznamené ve vymezené oblasti. Pro Panamu jsem na základě morfologických znaků a výsledků 

fylogenetické analýzy rozšířil původně známých sedm až osm druhů o dalších jedenáct a pro Kolumbii 

jsem ke dvěma známým druhům přidal další čtyři. 

 

Klíčová slova: Geastrum, neotropy, Panama, diverzita, kryptické druhy, multigenová fylogeneze 

 

Abstract 
 

 

In temperate zone, especially Europe and North America, is the genus Geastrum very well 

inspected group of Gasteromycetes with long lasting and comprehensive history of research. Our 

knowledge of the diversity in other areas of distribution, especially in tropics, is more than limited. 

The aim of this diploma thesis is to contribute for cognition of diversity of this genus in Panama, 

Costa Rica and Colombia 

I have collected 86 samples belonging to genus Geastrum during three expeditions to Panama 

(Chiriqué province) in the years 2015, 2016, 2017. I have characterized those based on morphological 

and molecular data. I have also studied morphology of 40 borrowed herbarium specimens from Costa 

Rica, Colombia and Panama. I have successfully sequenced four locuses of DNA from my own 

samples (ITS, LSU, RPB1 and ATP6). This method had lover efficiency in herbarium specimens due 

to present contaminations, age of specimens or probably badly stored. Molecular phylogenetic analysis 

was carried out by Bayesian method and its results have in agreement with morphologic traits shown 

many lineages new for Panama and moreover at least four new species completely new to science. 

Variability in species complexes (e.g. G. lageniforme, G. saccatum, G. velutinum) is presented in more 

detail with emphasis to lineages which I have recorded in the defined region. Based on morphological 

study together with results of phylogenetic analysis I have extended the current knowledge of Panamas 

species from known seven to eight by another eleven and regarding Colombia I have added four new 

species to previously known two. 

 

Key words: Geastrum, neotropics, Panama, diversity, cryptic species, multigene phylogeny 
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1 Cíle a motivace 
 

 

V této diplomové práci bych rád navázal na svou předcházející bakalářskou práci Diverzita, 

fylogeneze a ekologie zástupců čeledi Geastraceae, v níž jsem formou literární rešerše shrnul 

dosavadní poznatky o této skupině břichatkovitých hub. Pokud jde o rod Geastrum, nejznámnější a 

nejdiverzifikovanější v této čeledi, byla mu od počátků mykologie jako vědní disciplíny věnována 

značná pozornost. Ovšem ta soustředila především na Evropu a Severní Ameriku, v ostatních 

oblastech o diverzitě a rozšíření jeho zástupců víme poměrně málo. Platí to zejména pro tropické 

oblasti. Poněkud více toho víme o rozšíření a diverzitě v neotropech, kde je rod Geastrum hojně 

zastoupen, jak naznačují první studie především z Brazílie (např. Leite et al. 2009, Trierveiler-Pereira 

et al. 2011). V Panamě byla rodu Geastrum dosud věnována minimální pozornost. Dnes je pro 

Panamu doloženo pouhých 7-8 druhů, což je ve srovnání s už zmíněnou Brazílií nebo i sousední 

Kostarikou velmi málo. Nedávné molekulárně fylogenetické studie dále prokázaly existenci řady 

druhových komplexů v tomto rodě (Kasuya et al. 2012, Zamora et al. 2014a). Může jít o agregáty 

kryptických druhů nebo druhů rozlišitelných, jejichž diagnostické znaky byly připisovány 

vnitrodruhové variabilitě.   

 

Cíle této diplomové práce jsou: 

 

1. Podat přehled o diverzitě rodu Geastrum v Panamě, Kostarice a Kolumbii a diskutovat 

specifika i v současnosti známých druhů na základě molekulárně ověřených sběrů. 

 

2. Blíže charakterizovat nově objevené druhy a pravděpodobně kryptické linie zástupců sekcí 

Corollina, Myceliostroma a Trichaster rodu Geastrum v Panamě, Kostarice a Kolumbii.  

 

 

2 Literární úvod 
 

 

2.1 Historie studia rodu Geastrum 
 

Poprvé tento rod pojmenoval Micheli (1729) jako Geaster. Toto jméno je ale v rozporu s 

nomenklatorickými pravidly a je považováno za ortografickou variantu správného rodového označení 

Geastrum (Demoulin 1984). To jako první použil Persoon (1794) a zahrnul pod něj tři druhy, G. 

rufescens, G. quadrifidum a G. multifidum (dnes G. coronatum). Persoon (1801) tyto druhy 

sankcionoval a přidal další druhy: G. coliforme (dnes Myriostoma coliforme), G. hygrometricum (dnes 

Astraeus hygrometricus) a G. pectinatum. První typifikaci rodu provedli Clements & Shear (1931) a 

jako typový druh vybrali G. pectinatum, tento výběr ovšem nebyl následován. Cunnigham (1944) 

typifikoval rod Geastrum druhem G. coronatum a tato typifikace byla přijata i pozdějšími autory. 

Demoulin (1984) shledal, že typifikace druhem G. pectinatum je v rozporu s nomenklatorickými 

pravidly, protože nebyl zahrnut v protologu a též se přiklonil ke G. coronatum jako typovému druhu. 

Tehdejší verze nomenklatorického kódu explicitně nedefinovala, zda lze použít jako typový druh 

pouze takový, který byl zahrnut v protologu nebo i obsažený v sankcionovací publikaci (Voss et al. 

1983) a Demoulin (1984) se klonil k názoru, že možné je čerpat pouze z protologu, kde byl uveden 
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druh G. coronatum a nikoli G. pectinatum. Aktuální verze mezinárodního nomenklatorického kódu 

jednoznačně umožňuje, jako typový druh používat ten uvedený v protologu i v sankcionovací 

publikaci (McNeill et al. 2012). Zamora (2014a) proto konstatuje, že v souladu s nomenklatorickými 

pravidly by se mělo jako typový druh rodu Geastrum používat G. pectinatum, které zavedli Clements 

& Shear (1931). Ovšem G. coronatum je jako typový druh přijímáno naprostou většinou autorů už 

dlouhá desetiletí a z toho důvodu Zamora (2014a) navrhl zakonzervovat rod Geastrum 

konzervovaným typovým druhem G. coronatum.  

Od doby svého popsání až do dnes se rod Geastrum těšil a těší velké popularitě, o čemž svědčí 

početný zástup mykologů, kteří se jím zabývali a v literatuře tak lze najít přibližně 300 jmen v tomto 

rodě (Robert et al. 2005). Většina z těchto pojmenování je ovšem synonymní a dnes je uznáváno 

zhruba 50 druhů v rodě Geastrum (Kirk et al. 2008). Tento konzervativní údaj se v posledních letech 

rychle zvyšuje. Ač bychom pravděpodobně očekávali, že popis diverzity rodu s tak nápadnými 

plodnicemi, jemuž je věnováno intenzivní studium, bude již uzavřenou kapitolou, nové druhy jsou 

každoročně popisovány (např. Hemmes & Desjardin 2011, Cabral et al. 2014a, Zamora et al. 2014b). 

Jde zejména o recentní popisy nových druhů zejména z tropů, jejichž průzkum je oproti mírnému pásu 

teprve na začátku. Odhad skutečné diverzity rodu se pohybuje kolem 100-120 druhů (Zamora et al. 

2014a).  

Při snaze o uspořádání početného rodu Geastrum došlo k rozvoji vnitrorodové taxonomie, 

rozdělování druhů do jednotlivých sekcí a subsekcí. Zpočátku se tak dělo pouze na základě morfologie 

a ekologie, například Staněk (1958) rozdělil rod podle toho, zda mycelium obaluje celou uzavřenou 

plodnici (sekce Perimyceliata) nebo je jenom na její bázi (sekce Basimyceliata). Sunhede (1989) 

nepovažoval za šťastnou tuto definici a upravil ji jako vlastnost myceliální vrstvy inkorporovat do 

sebe kousky opadu (v orig. encrusting debris) pro sekci Perimyceliata, sekce Basimyceliata tuto 

vlastnost nemá. Staněk (1958) dále rozdělil obě tyto sekce na dvě subsekce podle tvaru peristomu. 

Laevistomata (peristom vláknitý) a Plicostomata (peristom nařasený) v sekci Basimyceliata; 

Sulcostomata (peristom nařasený) a Glabrostomata (peristom vláknitý) v sekci Perimyceliata. Ponce 

de León (1968) ve svém pohledu na vnitrorodové uspořádání ustavil v rámci rodu Geastrum tři 

podrody (Geastrum, Mycelistroma a Trichaster). Ty dále rozčlenil na základě morfologických znaků 

týkajících se zejména peristomu a vlastností peridií na mnoho sekcí, subsekcí a skupin, přičemž 

vycházel z výše nastíněného systému a většinu taxonů zachoval a doplnil jejich charakteristiku o další 

znaky. Dnešní vnitrorodová taxonomie vychází z fylogenetických vztahů mezi jednotlivými druhy 

odvozených na základě molekulárních dat. Morfologické vymezení jednotlivých sekcí pracuje nejen 

z dříve používanými znaky, ale i s dosud opomíjenými. Jde o krystaly na rhizomorfách či o reakci 

čerstvé pseudoparenchymatické vrstvy exoperidie s činidlem syringaldazinem (indikátor produkce 

lakáz a peroxidáz účastnících se rozkladu organické hmoty v půdě). Zamora et al. (2014a) rozeznává 

celkem 14 sekcí: Corollina J. C. Zamora (subsekce: Lageniformia J.C.Zamora, Marginata P.Ponce de 

León, Plicostomata V.J.Staněk), Myceliostroma (Henn.) P. Ponce de León (subsekce: Velutina 

J.C.Zamora, Epigaea Dissing & M.Lange), Exareolata De Toni, Schmidelia J. C. Zamora, Elegantia J. 

C. Zamora, Campestria J. C. Zamora, Pseudolimbata J. C. Zamora, Papillata De Toni, Hariotia J. C. 

Zamora, Trichaster (Czern.) P. Ponce de León, Hieronymia J. C. Zamora, Geastrum Pers. (subsekce: 

Sulcostomata V.J.Staněk, Geastrum, Quadrifida J.C.Zamora, Arenaria J.C.Zamora), Fornicata De 

Toni a Fimbriata De Toni. 

 

 

 

 



 

3 

 

2.2 Morfologická charakteristika 
 

Plodnice zástupců rodu Geastrum jsou angiokarpní. Výtrusorodé pletivo je tedy po celý vývoj 

plodnice uzavřeno v jejích obalech.  Rostou přisedle na povrchu případně částečně či úplně zanořené v 

substrátu. Někdy mohou vyrůstat ze zpravidla bílého kompaktního myceliálního makroskopického 

porostu, tzv. subikula (např. G. schweinitzii, G. hirsutum). Poměrně často jsou přítomné rhizomorfy, 

myceliální provazce kotvící plodnici v substrátu. Pro rhizomorfy je význačná přítomnost krystalů 

šťavelanu vápenatého, znak důležitý v recentní vnitrorodové taxonomii (např. Zamora et al. 2013, 

Zamora et al. 2014a).  

Tvar mladých, zavřených plodnic je nejčastěji pravidelně kulovitý (např. G. fimbriatum) či 

cibulovitý se zúženou a protaženou vrchní částí plodnice, tzv. umbo (např. G. lageniforme, G. 

saccatum), případně lze u dalších pozorovat přechody mezi těmito tvary. Zavřené plodnice druhu G. 

violaceum mají charakteristický zúžený tvar, který někdy může připomínat ragbyový míč. 

Specifickým případem jsou druhy dříve náležející do rodu Radiigera, který byl na základě 

molekulárních dat sloučen s rodem Geastrum (Jeppson et al. 2013). Hypogeické či semiepigeické 

plodnice těchto druhů (např. G. flexuosum, G. taylorii) zůstávají zavřené i ve zralosti a jejich tvar bývá 

spíše nepravidelný či zploštěle kulovitý.  

K výrazné morfologické diferenciaci došlo u jednotlivých obalů, peridíí, plodnice. Vnější 

obal, exoperidie, se skládá z vnitřní pseudoparenchymatické, střední vláknité a vnější myceliální 

vrstvy. Pseudoparenchymatická vrstva z tenkostěnných hyf je za čerstva dužnatá až 5 mm silná. U 

některých druhů charakteristickým způsobem rozpraskává (např. G. rufescens, G. triplex s. l., G. 

litchiforme) nebo může být specificky zbarvená (např. G. violaceum). Vláknitá vrstva je obvykle 

kožovitá, tvořená silnostěnnými hyfami. Myceliální vrstva tedy povrch zavřených plodnic má velmi 

různorodé vlastnosti i zbarvení. Může být hladká, šupinatá, bradavčitá, plstnatá až setózní. Často je 

dvouvrstevná. Důležitým znakem, který byl zásadní pro dřívější vnitrorodovou taxonomii, je 

schopnost či neschopnost myceliální vrstvy inkorporovat do sebe kousky opadu (Sunhede 1989). Při 

dozrávání se plodnice v typickém případě otevírá pravidelným paprsčitým rozpraskáním exoperidie. 

Vznikají tak cípy, které se postupně narovnávají, případně až stáčejí pod plodnici, kterou vyzvedávají 

výše nad povrch. Výsledkem je právě typický hvězdovitý tvar. Pokud má exoperidie po vyschnutí 

tendenci stáčet se zpátky, označujeme ji jako hygroskopickou. U druhů G. fornicatum a G. 

quadrifidum se při otevírání myceliální vrstva exoperidie odděluje a ponechává si miskovitý tvar. 

K tomuto „hnízdečku“ z myceliální vrstvy a kousků opadu zůstávají připojené jednotlivé cípy, 

plodnice je tak vyzvednuta ještě výše nad povrch.  

Po otevření plodnice se odhaluje vnitřní obal, endoperidie, obklopující výtrusorodé pletivo, 

glebu. Tato plodná část plodnice je kulovitá, ploše kulovitá či vakovitá struktura zbarvená obvykle 

v odstínech šedé či hnědé. Může k exoperidii přímo přisedat nebo může být připojena krčkem, který 

pak volně přechází v endoperidii (G. pectinatum) nebo je v horní části obklopen límečkem (např. G. 

striatum). Ve svrchní části endoperidie se diferencuje otvor pro uvolňování zralých bazidiospor, který 

je opatřen různě strukturovaným ústím, peristomem. Někdy je peristom nevýrazný jen s mírně 

vláknitým potrhaným okrajem (např. G. fimbriatum, G. rufescens, G. rusticum, G. hieronymi) a téměř 

tak  nenarušuje oblost těla endoperidie. U většiny druhů ovšem bývá peristom poměrně nápadný, 

vystouplý, válcovitý či kuželovitý. Může být vláknitý, kdy ho netvoří celistvá endoperidie, ale jen 

spleť tlustostěnných hyf nebo sulkátní, jež je složen z různého počtu záhybů a je v tomto případě 

kompaktnější.  Pro determinaci je důležitým znakem charakter přechodu mezi peristomem a 

endoperidií. Zde sledujeme, zda je peristom zřetelně barevně oddělený od zbytku endoperidie (např. 

G. triplex agg., G. saccatum) či není (např. G. morganii, G. floriforme). Endoperidiální povrch může 

být ultrastrukturálně druhově specifický (např. setózní u G. setiferum nebo bradavčitý u G. hieronymi). 
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Endoperidie v sobě uzavírá výtrusorodé pletivo, glebu. Gleba (česky teřich) se ve zralosti 

skládá z basidiospor a kapilicia, často bývá na bázi teřichu přítomen střední sloupek, kolumela. 

Kapilicium je vlášení složené ze sterilních a fertilních hyf, na nichž se tvoří bazidie a bazidiospory. 

Hyfy kapilicia jsou zpravidla tlustostěnné, větvenné i nevětvenné, variabilní tloušťky, někdy jsou 

pigmentované. Jednoduché kyjovité bazidie jsou opatřeny nejčastěji 4-8 sterigmaty a na bázi přezkou. 

Při dozrávání plodnice brzy zanikají. Bazidiospory jsou napříč zástupci rodu poměrně uniformní. 

Velikost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 2,5 µm – 6 µm. Spory jsou kulovité s výraznou 

ornamentikou, jejíž charakter a rozdíly vyniknou naplno až ve skenovacím elektronovém mikroskopu. 

Nejčastěji jde o bradavčité hrbolky nebo sloupkovité výrůstky někdy splývající v hřebeny. Výjimku 

představují tři nedávno popsané tropické druhy G. pleosporum, G. laevisporum, které mají 

bazidiospory hladké (Douanla-Meli et al. 2005, Sousa et al. 2015) a G. ovalisporum, který je má 

elipsoidní (Calonge et al. 2000). 

Z hlediska morfologie se vymyká také druh G. melanocephalum, u něhož  endoperidie zůstává 

připojena k exoperidii a při otevření plodnice je tak gleba exponována vně a masa spor a kapilicia 

pokrývá i všechny cípy exoperidie. Právě pro tuto nápadnou odlišnost byl tento druh dlouho řazen do 

zvláštního monotypického rodu Trichaster Czern. Definitivní potvrzení o správnosti zařazení do rodu 

Geastrum přišlo teprve nedávno za přispění molekulární fylogenetiky (Kasuya et al. 2012). 

Morfologická stavba plodnic zástupců rodu Geastrum je tedy velmi specifická a záměna 

s rodem jiným je málo pravděpodobná. Sesterský monotypický rod Myriostoma se odlišuje větším 

počtem otvorů v endoperidii a krčků, jimiž je spojena s exoperidií. Málo známý druh Geasteroides 

texensis, jediný zástupce svého rodu, se liší pomíjivou endoperidií a mohutnou sterilní bází 

endoperidie. Druh s nevyjasněnou taxonomickou pozicí Phialastrum barbatum (dříve Geastrum 

barbatum) připomíná Geastrum melanocephalum, protože i zde je gleba exponována vně. Ovšem 

exoperidie zde praská jen částečně a plodnice tak zůstává miskovitou, mikroskopicky jsou nápadné 

hyfy kapilicia sdružující se do svazků. Druhy rodu Geastrum dříve náležející do rodu Radiigera tvoří 

obdobné plodnice jako příbuzný rod Schenella tedy hypogeické, kulovité, neotvírající se. Rozdíl 

spočívá v charakteru gleby, která se u zástupců rodu Schenella skládá z kompaktních útvarů, peridiol, 

radiálně v plodnici uspořádaných. Zástupci mykorhizního rodu Astraeus (Boletales) mají plodnice 

vzhledově podobné, ale liší se strukturou peridií, nevystouplým peristomem a většími bazidiosporami. 

 

 

2.3 Ekologie 
 

Zástupci rodu Geastrum jsou převážně typičtí saprotrofové rozkládající mrtvou organickou 

hmotu v půdě, opad či tlející dřevo. Ovšem Agerer & Beenken (1998) u druhu G. fimbriatum potvrdili 

vztah s kořeny Fagus sylvatica. Nejsou zde však všechny typické znaky pro ektomykorhizu, hyfový 

plášť je slabě vyvinut a Hartigova síť zcela chybí. Dokonce i lignikolní G. mirabile (dnes G. 

schweinitzii) tvořilo v kultuře hyfový plášťna kořenech Picea glehnii (Kasuya & Igarashi 1996). 

Kasuya et al. (2012) na základě ekologických nároků a velikosti areálu spekuluje o ektomykorhize u 

druhu G. melanocephalum, ačkoli chybí jakékoliv přímé pozorování patřičných struktur. Přesná 

povaha tohoto vztahu je tedy zatím nejasná. 

Plodnice jsou dosti odolné vůči rozkladu a na lokalitě dlouho přetrvávají, můžeme je tak 

v suchém stavu nacházet v průběhu celého roku. Spektrum stanovišť obývaných hvězdovkami je 

poměrně široké. Pozoruhodný je značný počet druhů vyhledávajících pro houby spíše netypické 

habitaty jako suché osluněné stráně, pastviny, písčiny a suché řídké lesy (např. G. pouzarii, G. 

schmidelii, G. hungaricum). Další skupinou jsou ruderální druhy vyhledávající na dusík bohaté 

substráty (např. G. smardae, G. fornicatum, G. coronatum). Několik druhů obývá běžný lesní opad 
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(např. G. quadrifidum, G. rufescens, G. minimum). Druhy rostoucí na dřevě se vyskytují především 

v tropech (např. G. schweinitzii, G. hirsutum, G. rusticum). 

 

 

2.4 Speciace a areály 
 

Dřívější přístup k taxonomii organismů byl založený zejména na morfologických případně 

ekologických či dalších znacích. S rozvojem metod molekulární fylogenetiky se otevřel zcela nový 

pohled, jak nahlížet na fylogenezi organismů včetně hub. Díky tomu, že můžeme sledovat, jak se 

liší pořadí jednotlivých nukleotidů na úrovni sekvence konkrétního úseku DNA, lze odhalit 

příbuzenské vztahy a rekonstruovat evoluční historii studovaných organismů. Molekulární 

fylogenetika ale přišla do konfliktu s tradiční taxonomií odvozenou převážně z morfologie. 

Morfologický druh (zahrnující jedince se shodnými morfologickými znaky) ne vždy korespondoval s 

druhem fylogenetickým (zahrnující jedince, potomky jednoho společného předka, kteří společně 

tvoří jednu monofyletickou linii). Asi nejvýraznějším projevem tohoto rozporu jsou kryptické druhy. 

Hawksworth (2012) kryptické druhy definuje jako takové, které nelze (nebo velmi obtížně) 

rozlišit na základě morfologických a dalších znaků od jejich nejbližších příbuzných, ale které jsou 

geneticky odlišné nebo je mezi nimi reprodukční bariéra. Taková definice přináší jeden problém a 

totiž, kde je hranice nejbližší příbuznosti. V jedné části prací odhalujících kryptické druhy napříč 

systémem hub figuruje zjištění, že jeden druh je vlastně monofyletickým komplexem různého počtu 

kryptických druhů. V těchto případech jde opravdu o nejblíže příbuzné druhy. Například v práci 

Carlsen et al. (2011) se autoři zabývali druhem Serpula himantioides (Boletales). Získali sekvence čtyř 

úseků DNA (LSU, ITS, tub, hsp) z 67 sběrů z celého světa a jejich fylogenetická analýza ukázala 

existenci pěti geneticky oddělených vývojových linií tvořících dohromady jedno monofylum. Bazální 

a všem ostatním sesterská větev zahrnula pouze sběry z Jižní Ameriky. Geografickou příslušností 

dalších tří linií byla převážně Severní Amerika. Pátá linie zahrnovala sběry ze všech kontinetů vyjma 

Jižní Ameriky a Antarktidy. Druhá část studií zabývajících se kryptickými druhy už neodhaluje jejich 

monofyletické komplexy, protože do těchto vývojových větví spadají i druhy zřetelně morfologicky 

odlišné. To je lehce v rozporu s výše uvedenou definicí, která postuluje, že kryptický druh je na 

základě morfologie neodlišitelný od svých nejbližších příbuzných. Příklad takové situaci nalezneme 

právě i v rámci rodu Geastrum. Zamora (2014a) zjistil, že G. saccatum je konglomerátem více 

nezávislých fylogenetických linií, jak vyplývá z rozsáhlé analýzy sekvencí ITS, LSU, atp6, rpb1. Tyto 

linie sice netvoří jedno monofylum, ale spolu s druhy G. flexuosum a G. corollinum tvoří subsekci 

Marginata v rámci sekce Corollina. Čili všechny jsou si jistě blízce příbuzné, ale jsou si zároveň 

blízce příbuzné i s druhy, které lze morfologicky odlišit. Tato práce se ovšem zaměřovala na 

příbuzenské vztahy a taxonomii v rámci celého rodu a G. saccatum nebylo dostatečně zastoupeno, 

jeho taxonomickému statusu tak bude nutné věnovat podrobnější studium se zahrnutím vzorků z co 

největšího areálu. 

V literatuře můžeme najít i jiné, širší pojetí kryptických druhů, které opomíjí hledisko 

příbuznosti. Jinými slovy jde o druhy, které jsou klasifikovány jako jeden druh a jsou morfologicky 

nerozlišitelné (Bickford et al. 2007). V souladu s touto definicí pak můžeme mluvit o kryptických 

druzích i v případě, kdy si jsou vzájemně nepříbuzné, jejich společný předek se nachází velmi hluboko 

v evoluční historii rodu. Zde může dojít k dvěma způsobům vzniku. Buď jde o přizpůsobení se 

určitým vnějším podmínkám a vzniká tak totožný, ale konvergentní fenotyp, nebo dochází 

k zakonzervování určitého komplexu morfologických znaků už od dávného společného předka a nám 

se takové druhy jeví jako stejné. Bohužel u hub se zpravidla nelze opřít o fosilní materiál a je tedy 

obtížné usuzovat, který z obou scénářů je v konkrétním případě ten pravý. Příklad takového komplexu 



 

6 

 

nepříbuzných druhů najdeme i v rámci rodu Geastrum. Kasuya et al. (2012) prokázali existenci šesti 

nezávislých fylogenetických linií v rámci druhu G. triplex sensu lato na základě fylogenetické analýzy 

sekvencí tří genetických markerů ITS, LSU a atp6. Tyto jednotlivé linie jako celek tvoří polyfyletický 

konglomerát tří monofyletických celků, v nichž jsou vždy sesterské dvě linie reprezentující každá 

jeden kryptický druh. Přestože tato studie splňuje podmínky širší definice kryptického druhu, autoři 

tento termín vůbec nezmiňují. Zamora et al. (2014c) se zabývali taxonomickým statusem opomíjeného 

druhu G. argentinum a do studie zahrnuli i všechny dostupné sekvence od G. fimbriatum, s nímž bylo 

G. argentinum chybně synonymizováno (Soto & Wright 2000, cit. dle Zamora et al. 2014c). Sekvence 

ITS nrDNA anotované jako G. fimbriatum, cf. fimbriatum nebo G. sessile (synonymum G. fimbriatum) 

vytvořily pět různých fylogenetických linií. Nejde zde ovšem o důkaz polyfyletičnosti druhu bez 

morfologického studia sběrů, z nichž byly sekvence získány, protože tyto sběry mohly být už na 

začátku špatně určeny. Nezbytné je tedy další studium na větším počtu vzorků z co největšího areálu. 

Při studiu relevantní literatury, lze zjistit, že práce, které pracují s pojmy kryptický druh či 

kryptická speciace, jsou v souladu s první tedy užší definicí. Dostupné jsou i příklady komplexů 

zahrnujících nepříbuzné „kryptické“ druhy, ale preferovaným termínem je zde spíše polyfyletický 

druh. Proto se přikláním k definici kryptických druhů, kde je zahrnuto hledisko příbuznosti 

(Hawksworth 2012). Bylo by ji však žádoucí upravit a eliminovat podmínku, že kryptický druh nelze 

rozlišit na základě morfologických a dalších znaků od jeho nejbližších příbuzných. Protože to je 

v rozporu s řadou prací, kdy odhalené kryptické linie tvoří monofylum spolu s dalšími blízce 

příbuznými druhy (např. G. saccatum, viz výše). 

Druhy vzniklé kryptickou speciací se jeví podle námi postihnutelných znaků totožné, 

molekulární data však ukazují, že jde o samostatné druhy. Neznamená to, že by rozdíl mezi takovými 

druhy byl jen v sekvenci studovaných úseků DNA. Liší se pravděpodobně i v jiných znacích, ty ovšem 

neznáme a až díky molekulárně genetickým metodám víme, že je třeba je hledat. Status kryptický druh 

tak může být pouze dočasným. Příkladem je druh Hymenoscyphus fraxineus (Helotiales), který nebyl 

původně odlišován od druhu H. albidus. Queloz et al. (2011) na základě fylogenetické analýzy 

sekvencí tří genetických markerů CaM, tef1-α a ITS zjistili, že H. albidus je tvořen ve skutečnosti 

dvěma kryptickými sesterskými druhy. Zhao et al. (2012) pozorovali přítomnost háků na bázi vřecek u 

H. fraxineus, kdežto u H. albidus tento znak absentoval. Totéž potvrdili i Barral & Bemmann (2014), 

takže dnes se už pro H. fraxineus označení kryptický druh nepoužívá. Termín kryptická speciace, 

kterou vznikají kryptické druhy, je někdy zaměňován s pojmem kryptické diverzity, který se vztahuje 

spíše k určitému typu prostředí s neznámou a obtížně zjistitelnou biodiverzitou. 

Moderní taxonomické práce se tedy dnes opírají převážně o tzv. polyfázický přístup, kdy 

kombinují znaky molekulární úrovni s těmi tradičními se snahou o co nejpravděpodobnější popis 

přirozeného vývoje studovaných organismů a vztahů mezi nimi. Stále se ale bohužel najdou výjimky 

(i u rodu Geastrum), kdy jsou nové druhy popisovány pouze na základě morfologických znaků, což 

následně ztěžuje jejich srovnávání v rámci širších taxonomických celků a zařazování do nich (např. 

Sousa et al. 2015). 

Fenomén kryptické speciace jako takový nebyl dosud podrobněji systematicky studován a 

stále jde převážně o nahodilé studie u konkrétních taxonomických skupin (viz review Bickford et al. 

2007). S jevem kryptické speciace se setkáváme i v různých řádech napříč systémem stopkovýtrusých 

hub (Basidiomycota). Např. Agaricales (Carriconde et al. 2008, Vizzini et al. 2013), Boletales 

(Carlsen et al. 2011) či Thelephorales (Ainsworth et al. 2010). V případě řádu Phallales a rodu 

Geastrum Zamora et al. (2014a) ukázali možný status kryptického druhu v případě G. saccatum (viz 

výše). Nedávná odhalení komplexů kryptických č polyfyletických druhů mohou narušovat představy o 

velikosti jejich areálů. 

Rod Geastrum jako celek je kosmopolitní a byl zaznamenán na všech kontinentech vyjma 

Antarktidy. Areály jednotlivých druhů jsou zpravidla velmi rozsáhlé. Nedá se však ve většině případů 
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říci, že bychom o nich měli komplexní představu. Obvykle jde o jednotlivé doklady různých druhů 

z izolovaných lokalit, takže v případě nedostatečně zmapovaných tropických oblastí a málo 

rozvinutých zemí máme jen velmi kusé informace o rozšíření jednotlivých zástupců rodu. Zajímavý je 

případ druhu G. triplex, u něhož naopak máme díky početným sběrům dostatek informací o rozšíření a 

bohatý materiál v herbářových sbírkách. Za což vděčíme jistě mohutnosti a charakteristickému 

vzhledu plodnic G. triplex. Už Sunhede (1977) pozoroval nápadnou morfologickou variabilitu mezi 

sběry z celého světa a jak už bylo výše zmíněno, Kasuya et al. (2012) prokázali v rámci G. triplex 

sensu lato existenci šesti nezávislých fylogenetických linií. Tyto jednotlivé linie lze rozdělit na čtyři, 

které se vyskytují na severní polokouli a dvě z polokoule jižní. V rámci severní polokoule se areály 

jednotlivých linií překrývají, například hned tři z nich se vyskytují v Severní Americe. Typová 

položka G. triplex pochází z Jávy, proto autoři navrhli ustavit jako druh  G. triplex sensu stricto 

fylogenetickou linii geograficky spadající do jihovýchodní Asie (ve studii sběr z Thajska). I 

morfologické studium typové položky prokázalo výraznou morfologickou shodu se sběry náležícími 

této linii. Kasuya et al. (2012) konstatovali, že morfologický fenomén exoperidiálního límce, který 

charakterizuje G. triplex s. l., se tedy vyvinul v průběhu evoluce vícekrát v různých geografických 

oblastech. Druhou variantu, tedy konzervovaný fenotyp od dob společného předka všech šesti linií, 

autoři však zjevně nevzali v potaz. Lze spekulovat, že dnešní překryv areálů linií nacházejících se na 

severní polokouli je výsledkem jejich sekundárního rozšíření, k čemuž jsou na severní polokouli lepší 

podmínky. I u dalších kryptických nebo polyfyletických druhů (G. saccatum, G. fimbriatum), jejichž 

příklady byly uvedeny výše, může při důkladnějším studiu dojít ke změně pohledu na jejich rozšíření a 

velikost areálů. Ovšem studie takového typu vyžadují zahrnutí vzorků z co největšího areálu a 

analyzování sekvenčních dat pouze z bezpečně určených vzorků. 

Na opačné straně o endemismu lze teoreticky uvažovat u některých druhů, které jsou známy 

pouze z jedné lokality nebo z několika lokalit v izolované oblasti (např. Dissing & Lange 1962, 

Douanla-Meli et al. 2005, Fazolino et al. 2008). Ovšem vzhledem k účinné dispersní schopnosti 

zástupců rodu Geastrum a hub obecně je jejich reálný endemický status nepravděpodobný. V případě 

druhů G. reticulatum a G. litchiforme popsaných z Havajských ostrovů či druhů G. austrominimum a 

G. tenuipes, které byly nedávno popsány z Austrálie, lze s přihlédnutím k výrazné geografické izolaci 

o endemismu uvažovat spíše (Hemmes & Desjardin 2011, Zamora et al. 2015). 

 

 

2.5 Diverzita hub v tropech a mykologický výzkum v Panamě, 

Kostarice a Kolumbii 
 

Kolik žije na Zemi druhů hub? Odhady celkové diverzity hub se různí, ovšem převažuje 

přesvědčení, že jde o řádově jednotky milionů (Blackwell 2011), což kontrastuje s o řád nižšími počty 

popsaných druhů. Kirk et al. (2008) uvádí 97 330 popsaných druhů hub. Dnes, lze předpokládat, bude 

už hranice 100 000 pokořena. Vyspělé oblasti mírného pásu jsou z hlediska diverzity a rozšíření hub 

dobře zmapovány a intenzivně studovány dlouhá desetiletí. Navzdory tomu zejména díky rozvoji 

molekulárně genetických metod a pozorovacího vybavení zjišťujeme, že i ve zdánlivě dobře 

prostudovaných oblastech nacházíme nové habitaty kolonizované dosud neznámými společenstvy 

druhů, dokážeme odlišovat kryptické druhy apod. Ve srovnání zejména s Evropou a Severní Amerikou 

má výzkum mykobioty v tropických oblastech velké zpoždění. Mykologický výzkum je zde převážně 

nesystematický a málokterá oblast se může pochlubit vyčerpávajícím seznamem hub nalezených v 

daném území, jak je to běžné např. v evropských státech. Dále je třeba vzít do úvahy, že tropické 

oblasti hostí řádově vyšší diverzitu organismů. Myers et al. (2000) charakterizoval 25 oblastí po celém 

světě jako tzv. biodiversity hotspots. Jde o oblasti charakterizované výjimečnou koncentrací 
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endemických druhů a zároveň ohrožené značným úbytkem jejich habitatů. Tyto regiony se vedle 

zejména botanicky bohatých subtropických oblastí (např. Kapsko, Mediterán, východní Kalifornie) 

nacházejí především právě v tropech. S tím koresponduje obecně známý latitudinální gradient 

biodiversity, která s klesající zeměpisnou šířkou stoupá. Doklady pro toto pravidlo pocházejí zejména 

ze zoologických a botanických studií (např. Hawkins et al. 2003, Kier et al. 2005). O houbách toho 

víme z tohoto hlediska poměrně málo, ale zdá se, že trend je zde většinou stejný. Například diverzita 

endofytických druhů koreluje s vysokou diverzitou rostlin v tropech (Arnold 2008, cit. dle Tedersoo & 

Nara 2010). Naopak výjimku tvoří ektomykorhizní houby, jejichž centrum rozšíření je v temperátu 

(Tedersoo & Nara 2010). 

Střední Amerika zahrnující státy Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, 

Kostarika a Panama představuje jedno z center biodiverzity, jak je charakterizoval Myers et al. (2000). 

Biodiversity hotspot Mesoamerica se rozkládá od jižního Mexika až po západní oblast Panamy 

(provincie Chiriquí, Central Cordillera, Cocle). Zde z původního více než jednoho milionu km 

čtverečních dnes zbývá jen asi 20% rozlohy primární vegetace, přičemž nějaký stupeň ochrany požívá 

60% z nich. Východní část Panamy (provincie Darien) spadá do centra Chocó-Darien-Western 

Ecuador, které dále zahrnuje západní části Kolumbie, Ekvádoru a Peru. Z 260 tis. km2 původní 

rozlohy primární vegetace zde zbývá 24% a z nich je chráněno pouhých 26%. 

Z mykologického hlediska je více prozkoumána Panama. Dle literárních údajů a recentních 

sběrů je z Panamy známo přes 2700 druhů hub (Piepenbring 2013). Během dvouleté studie diverzity 

hub na relativně malém transektu v JZ Panamě bylo zaznamenáno více než 500 druhů hub, ale 

spolehlivě určeno do druhu bylo jen 27% (Piepenbring et al. 2012). Většina záznamů o druzích tak 

postrádá spolehlivou identifikaci, nicméně existuje k této studii, ale i k dalším předchozím terénním 

průzkumům rozsáhlý dokladový materiál v podobě herbářových sběrů. Právě v Panamě, kde se 

systematickému studiu hub dlouhodobě věnuje tým profesorky Meike Piepenbring z Goetheho 

Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN), můžeme nalézt příklad systematičtějšího 

mykologickému průzkumu v tropické destinaci, na který bych v této diplomové práci rád navázal. 

Větší pozornost byla věnována i Kostarice. Počátky mykologického výzkumu v Kostarice 

od druhé poloviny 19. do první poloviny 20. století jsou přehledně shrnuty v knize Rossman et al. 

(1998). Za zmínku stojí poměrně obsáhlá publikace Stevens (1927) zabývající se autorovými sběry 

z Kostariky a Panamy z roku 1923. Práce obsahuje 123 druhů, a to zejména askomycetů. Farrow 

(1954) a Goos (1960) studovali druhy izolované z půd v Kostarice i v Panamě. Morris (1972) popsal 

čtyři nové druhy anamorfních askomycetů a doložil 34 dalších dosud v Kostarice nezaznamenaných. 

Bills & Polishook (1994) se zaměřili na abundanci a diverzitu společenstev mikroskopických hub 

v listovém opadu na čtyřech lokalitách v nížinném deštném lese. V práci Piepenbring (1996) byl na 

základě 400 sběrů a literatury sestaven checklist zástupců snětí (Ustilaginales a Tilletiales) 

dokladovaných z Kostariky čítající 52 druhů. Baroni & Halling (2000) se zabývali zástupci rodů 

Clitopilus, Rhodocybe a Inocephalus (Entolomataceae) včetně popisu nový druhů a nových záznamů 

pro Kostariku. Relativně intenzivně zde byly v posledních letech studovány chorošovité houby. 

Například Lindblad (2001) zkoumala diverzitu a srovnávala společenstva chorošovitých a 

kornatcovitých hub na třech rozdílných lokalitách v horském mlžném lese, vlhkém nížinném lese a 

suchém tropickém lese. V průběhu tří návštěv každé sledované lokality během jednoho roku 

zaznamenala celkově 102 druhů, přičemž nejvíce (51) na lokalitě nacházející se v suchém tropickém 

lese. Ruiz-Boyer (2006) se věnoval chorošovitým houbám v rozsáhlé kolumbijské rezervaci. Uvádí 

odtud 131 známých druhů, z nichž osm bylo pro tuto oblast zaznamenáno prvně. Už o rok dříve 

Carranza Velázquez & Ruiz-Boyer (2005) sestavili checklist chorošovitých hub čítající 304 druhů 

dosud v Kostarice doložených. 

V této diplomové práci je zahrnut i materiál z Kolumbie, se kterou tvoří Panama východní 

hranici Střední Ameriky. Ani kolumbijská mykobiota nebyla dosud komplexně zpracována, ovšem 
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byla zde poměrně velká pozornost fytopatogenním druhům. Už Mayor (1913) ve své studii představil 

158 druhů rzí včetně 84 nových pro vědu, ačkoliv do té doby jich bylo z Kolumbie uváděno pouhých 

šest druhů. Na základě této a několika navazujících studií Kern et al. (1930) vytvořili checklist 215 

druhů rzí dosud doložených v Kolumbii. Piepenbring (2002) na základě vlastních sběrů a literatury 

sestavila pro Kolumbii checklist snětí (Ustilaginomycetes, Microbotryales) čítající 71 druhů, z nichž 

20 bylo v Kolumbii zaznamenáno poprvé. Jako další příklady prací zaobírající se mykologickým 

výzkumem v Kolumbii lze zmínit studie Martin (1937, 1938, 1939a, 1939b), který zde z Panamy a 

Kolumbie popsal šest nových druhů z různých taxonomických skupin a s podrobným popisem 

okomentoval řadu dalších význačných druhů pro tuto oblast. Franco-Molano & Uribe-Calle (2000) 

sestavili checklist zástupců řádů Agaricales, Boletales, Cantharellales, Cortinariales a Rusullales 

zaznamených v Kolumbii, který čítá 272 druhů. Makromycety v oblasti Caquetá se zabývali Vasco-

Palacios et al. (2005) a publikovali 133 druhů převážně z oddělení Basidiomycota, z nichž jeden druh 

byl nový pro vědu a 57 nově doložených pro Kolumbii. Studium diverzity makromycetů na relativně 

krátkých transektech podél vodního toku a v kopcovitém terénu v průběhu osmi měsíců bylo cílem 

práce Lombana-Álvarez et al. (2016). Celkem zaznamenali 70 druhů, a to převážně basidiomycetů. 

Sedm z nich bylo prvonálezy pro Kolumbii. 

Rod Geastrum, který je předmětem zájmu této diplomové práce, nebyl v Panamě intenzivně 

studován. První zmínka o rodu Geastrum pochází od Standleyho (1927). Šlo ovšem pouze zřejmě o 

jediný záznam z ostrova Barro Colorado určený jako Geaster sp. Weston (1933) se zabýval 

mykobiotou rovněž ostrova Barro Colorado a zmiňuje odtud druh G. mirabilis (dnes G. schweinitzii). 

První studii zaměřenou obecně na gasteromycety a tedy i na rod Geastrum publikoval Garner (1956). 

Zabýval se vedle Panamy i Kostarikou a vycházel z početných sběrů, které učinili G. W. Martin a A. 

L. Welden v letech 1935, 1937, 1945 a 1952. Většina panamských záznamů zástupců rodu Geastrum 

pochází opět z ostrova Barro Colorado případně z přilehlých oblastí. Do studie je zahrnuto pět druhů: 

G. velutinum, G. schweinitzii, G. saccatum, G. triplex a G. rufescens. V práci nejsou obsažené žádné 

druhy rodu Geastrum z Kostariky. Na předchozí studii navázali až Gube & Piepenbring (2009), kteří 

pro Panamu uvádějí sedm druhů. G. javanicum, G. cf. rufescens, G. saccatum, G. schweinitzii, G. 

triplex, Radiigera cf. taylorii (dnes G. taylorii) a Radiigera sp. (Geastrum sp.). Na rozdíl od Garner 

(1956) uvádějí druh G. velutinum jako synonymum pro G. javanicum. Problematický status druhu G. 

javanicum a jeho vztah k druhu G. velutinum je podrobněji rozebrán níže (viz kap. 5.2.14). Pro 

Panamu bylo tedy dodnes doloženo 7-8 druhů (včetně těch nejednoznačně určených) rodu Geastrum. 

Naše povědomí o druhové diverzitě rodu Geastrum v Kostarice je ve srovnání s Panamou 

vyšší. Morales (1966, cit dle Calonge et al. 2005) uvádí z Kostariky sedm druhů rodu Geastrum. Další 

kostarická studie zabývající se šířeji rodem Geastrum potažmo gasteromycety pochází až z roku 2005. 

Calonge et al. (2005) sestavili checklist gasteromycetů čítající 103 taxonů. Na základě sběrů 

učiněných v rozmezí zhruba pěti let na přelomu tisíciletí a údajů z literatury shromáždili následující 

zástupce rodu Geastrum: G. badium / aff. badium (dnes G. elegans), G. corollinum, G. coronatum / 

aff. coronatum, G. fimbriatum, G. fimbriatum var. pseudohieronymi, G. javanicum, G. kotlabae, G. 

lageniforme, G. lloydianum, G. minimum, G. pectinatum, G. rufescens, G. saccatum, G. schweinitzii, 

G. schweinitzii var. stipitatum, G. smardae, G. striatum a G. triplex. V navazující studii Calonge & 

Mata (2006) doplnili tento výčet ještě o druh G. morganii. Překvapivě nebyl předchozími autory 

započten jimi samými z Kostariky a Mexika popsaný druh G. albonigrum (Calonge & Mata 2004). 

V Kostarice bylo tedy dosud doloženo 22 druhů (včetně těch nejednoznačně určených) a variet rodu 

Geastrum. 

Dosud nebyla publikována studie zabývající se blíže rodem Geastrum v Kolumbii. Nacházíme 

obvykle jednotlivé záznamy v šířeji zaměřených mykofloristických studiích. Po zevrubné literární 

rešerši tak můžeme mluvit pouze o dvou druzích zaznamenaných v Kolumbii: G. saccatum (Vasco-

Palacios et al. 2005) a G. rufescens (Lombana-Álvarez et al. 2016). 
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3 Metodika 
 

 

3.1 Lokality a materiál 
 

Cílovou oblastí pro získání materiálu byla Kolumbie a státy Střední Ameriky Panama a 

Kostarika. Vlastní sběr čerstvého materiálu probíhal v Panamě (provincie Chiriquí, David) v červenci 

2015, 2016 a 2017. Terénní práce spočívala v návštěvách předem vytipovaných lokalit, ve kterých se 

dle předchozích sporadických nálezů daly očekávat zástupci rodu Geastrum. Šlo v první řadě o 

sezónní nížinný sekundární les v okolí řeky Rio Majagua (8.490550, -82.433400, ⁓110 m n. m.; 

8.497285, -82.435383, ⁓110 m n. m., Los Algarrobos) prolínající se s pastvinami skotu. Po botanické 

stránce je lokalita charakterizována v práci Piepenbring et al. (2012). Botanická zahrada 

v univerzitním areálu (8.433490, -82.452529, ⁓25 m n. m., UNACHI, David) je další lokalitou, na níž 

byly sbírány plodnice různých druhů rodu Geastrum. Jako v předchozím případě se jednalo o nížinný 

sekundární les v blízkosti řeky (Rio David) s podobnou vegetací. Obě lokality byly pro vysokou 

četnost i diverzitu zástupců rodu Geastrum navštíveny mnohokrát. Na dalších lokalitách byly sběry 

spíše zřídkavé. Lokalita Pipeline trail (8.826476, -82.489921, ⁓1790 m n. m., Boquete) byla již 

typologicky výrazně odlišná, neboť šlo o primární vlhký horský les. Ve stromovém patře převažoval 

dub (Quercus sp.). Lokalita Paso Ancho (8.79632, -82.58120, ⁓2050 m n. m., národní park Volcán 

Barú) se nachází ve srážkovém stínu, a proto zde rostl spíše suchý horský les, kde ve stromovém patře 

dominovaly Quercus benthamii, Quercus salicifolia (Fagaceae), Alnus acuminata (Betulaceae), 

Arctostaphylos arbutoides (Ericaceae) a Chusquea longifolia (Poaceae). Sendero Culebra (8.83309, -

82.45801, ⁓1730 m n. m., Boquete), tedy poslední lokalita s výskytem rodu Geastrum, byla 

charakterizována primárním vlhkým horským lesem s pestrou druhovou skladbou dřevin a hojným 

výskytem stromovitých druhů kapradin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Mapa západopanamské provincie Chiriquí, která tvoří jižní část hranice 

s Kostarikou. Zdroj: http://www.maphill.com/panama/chiriqui/maps/savanna-style-map/, 

http://www.freeworldmaps.net/centralamerica/panama/map.html  

http://www.maphill.com/panama/chiriqui/maps/savanna-style-map/
http://www.freeworldmaps.net/centralamerica/panama/map.html
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Plodnice byly sbírány tak, aby bylo obsaženo, co možná nejvíce jejich vývojových stádií. 

Následně byly sběry podrobeny základnímu makromorfologickému určení a byla pořízena 

fotodokumentace. V roce 2017 byl navíc z každého čerstvého sběru odebrán zpravidla kousek 

pseudoparenchymatické vrstvy exoperidie nebo kousek nezralé gleby, které byly uchovány 

ve stabilizačním roztoku (Xpedition Lysis/Stabilization Solution, Zymo Research, Kalifornie, USA) 

pro pozdější extrakci DNA. Z časových důvodů jsem do termínu odevzdání této práce neověřil, zda 

byl tento postup úspěšný. Plodnice byly usušeny při teplotě 38°C a poté baleny do uzavíratelných 

sáčků se silikagelem pro odstranění přebytečné vlhkosti. Zpracování a sušení probíhalo částečně 

v mykologickém výzkumném pracovišti (CIMi) na půdě Autonomous University of Chiriquí 

(UNACHI). Sběry byly po získání vývozního povolení (příloha 0) zaslány na UK, PřF.  

 

 

Obr. 2: Lokality s výskytem zástupců rodu Geastrum. A, B: Rio Majagua, Los Algarrobos; C: Rio David, 

Botanická zahrada, UNACHI, David; D: Pipeline Trail, Sendero los Quetzales, Boquete; E: Paso Ancho, NP 

Volcán Barú, Boquete; F: Sendero Culebra, Boquete 

A 
A 

 

F 
A 

 

E 
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B 
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Pro zahrnutí ostatních cílových zemí a dalších oblastí Panamy byly zapůjčeny herbářové 

položky z veřejných herbářových sbírek univerzit a muzeí v cílové oblasti a v USA (The New York 

Botanical Garden – NY, Universidad de Panamá – PMA, Universidad Autónoma de Chiriquí - UCH). 

Pro doplnění datasetu byly do studie minoritně zahrnuty i vlastní či zapůjčené sběry z jiných než 

cílových oblastí. 

3.2 Mikroskopie 
 

Základní mikroskopie většiny sběrů i zapůjčených herbářových položek jsem provedl 

v optickém mikroskopu Olympus CX-3 a potřebnou fotodokumentace a měření mikromorfologických 

znaků jsem pořídiů v mikroskopu Olympus BX-51 s fotoaparátem Olympus DP72 a Nomarského 

kontrastem. Jako médium pro přípravu preparátů jsem použil vodu, Melzerovo činidlo nebo 5% KOH. 

Používané zvětšení bylo 400x či 1000x s imerzním olejem. Všechna měření probíhala při zvětšení 

1000x. 

Pro skenovací elektronovou mikroskopii jsem u vybraných sušených položek malými nůžkami 

odebral kousek endoperidie a k němu přichycené kapilicium včetně bazidiospor. Vzorky byly 

nafixovány pomocí par oxidu osmičelého při teplotě 5-10 °C po dobu jednoho týdne a pozlaceny 

pomocí přístroje Bal-Tec SCD 050. Vzorky jsem pozoroval ve skenovacím elektronovém mikroskopu 

JEOL-6380 LV (JEOL Ltd. Tokio, Japonsko) s nastavením velikosti stopy (spot size) 40 μm a 

urychlovacího napětí (accelerating voltage) 25 kV. 

 

 

 

Obr. 3: Terénní sběrová krabička se zástupci různých druhů rodu Geastrum a dalších hub. 
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3.3 Molekulární data 
 

DNA jsem extrahoval pomocí kitu ZR Plant/Seed DNA MiniPrep (Zymo Research, 

Kalifornie, USA). Pro extrakci DNA jsem použil malý kousek gleby nebo pseudoparenchymatické 

vrstvy exoperidie (cca 1 mm3), které jsem odebíral preparační jehlou nebo žiletkou ze sušených či 

čerstvých sběrů případně z herbářových položek. Izolovanou DNA jsem uchovával ve zkumavkách 

v mrazícím boxu. 

Zvolené úseky DNA (ITS, LSU, RPB1 a ATP6) byly amplifikovány v termocykléru 

Eppendorf Mastercycler (Eppendorf, Německo) za různého nastavení podmínek (Tab. 1). Reakční 

směs o objemu 20 µl se skládala z destilované vody, mastermixu (polymeráza, reakční pufr, 

nukleotidy), 0,2-0,5 µl forward primeru, 0,2-0,5 µl reverse primeru (oba o koncentraci 25 pmol/µl) a 

0,5 µl templátové DNA. Podíl destilované vody a mastermixu byl různý v závislosti na použitém typu 

mastermixu. Podíl primerů ve směsi jsem v některých případech snižoval pro jejich perzistenci 

v přečištěném PCR produktu, v důsledku čehož byly produkovány nekvalitní sekvence DNA s více 

signály. Při sníženém objemu primerů jsem odpovídajícím způsobem navýšil podíl destilované vody. 

V některých případech jsem použil reakční směs o objemu 10 µl nebo 15 µl při zachování poměrů 

jednotlivých složek. Pouze u templátové DNA jsem objem 0,5 µl zachoval a snížil podíl destilované 

vody pro dodržení stanoveného objemu reakční směsi. 

Pro ověření úspěšnosti reakce byly výsledné PCR produkty vizualizovány elektroforézou 

nanesením 3 µl produktu na 1% agarózový gelu s příměsí ethidium bromidu v TAE pufru. V závislosti 

na použitém mastermixu jsem PCR produkty nanášel přímo na gel nebo je předem obarvil barvivem 

propidium jodid pro možnost sledování postupu DNA na gelu. Eletroforéza probíhala 10-15 min za 

napětí 100-110 V. Délky fragmentů jsem porovnával s žebříčkem O’Gene Ruler 100 bp Plus DNA 

Ladder Mix (Thermofisher scientific, USA). 

PCR produkty, u nichž byla amplifikace požadovaného úseku DNA úspěšná, jsem v případě 

úseků ITS a LSU přečistil purifikačním kitem GeneAid (Geneaid Biotech Ltd., Taiwan) nebo za 

pomoci ethanolového srážení. Úseky RPB1 a ATP6 jsem purifikoval metodou AMPure. V případě 

kitu GeneAid (Geneaid Biotech Ltd., Taiwan) jsem následoval pokyny výrobce, pouze Elution Buffer 

jsem nahradil destilovanou vodou. I v případě metody AMPure jsem dodržel standardní postup 

uváděný výrobcem. U ethanolového srážení jsem provedl následující kroky. K PCR produktu jsem 

přidal 2 µl 3M octanu sodného a 50 µl 96% ethanolu. Po zvortexování jsem směs cetrifugoval 1 min 

na 490 rpm a poté ji nechal inkubovat 10-15 min. V dalším kroku jsem směs centrifugoval 30 min na 

3700 rpm. Následovalo slití supernatantu stočením (1 min na 490 rpm) na ubrousek položených 

otevřených a otočených zkumavek. Do směsi jsem přidal 100 µl 70% ethanolu a pak jsem ji 

centrifugoval 15 min na 3700 rpm. Supernatant jsem opět slil stočením (1 min na 490 rpm) na 

ubrousek položených otevřených a otočených zkumavek. Přečištěnou DNA ve formě peletky jsem 

dosušil na termobloku po dobu 5 min na 65°C. Nakonec jsem DNA rozpustil ve 20 µl destilované 

vody. 

Přístrojem MaestroNano Spectrophotometer (Maestrogen, Taiwan) jsem zjistil koncentraci 

DNA v přečištěném PCR produktu. Směs pro sekvenační reakci o objemu 10 µl se skládala z PCR 

produktu (objem jsem odvodil ze změřené koncentrace DNA), 0,5 µl primeru (o koncentraci 3,2 

pmol/µl) a zbývající objem do 10 µl jsem doplnil destilovanou vodou. Sekvenace vzorků probíhala v 

Laboratoři sekvenace DNA PřF UK v Praze. 

 

 

 



 

14 

 

 ITS (Koukol 2010) LSU (Koukol 

2010) 

atp6 (Zamora, osobní 

sdělení)  

rpb1(Zamora et al. 

2014a) 

Úvodní 

denaturace 

(podle použité 

polymerázy) 

95°C–10 min. 95°C–10 min./ 

94°C–5 min. 

94°C–5 min. 95°C–10 min./  

94°C–1 min. 

    

 

5x 

94°C–45 s  

37°C–1 min. 

(pomalý ramping do 

45°C) 

72°C–1 min. 

Denaturace  

 

 

32x 

94°C–1 min.  

 

 

32x 

94°C–1 min.  

 

 

35x 

94°C–45 s  

 

 

35x 

94°C–30 s 

Nasednutí 

primerů 

54°C–1 min. 54°C–1 min. 45°C–1 min. 54°C–30 s / 

58°C–30 s 

(nested PCR) 

Elongace 72°C–1,5 

min. 

72°C–1 min. 72°C–1 min. 72°C–1,5 min. 

Finální 

elongace 

72°C–10 min. 72°C–10 min. 72°C–10 min. 72°C–10 min. 

Chlazení 10°C 10°C 10°C 10°C 

Tab. 1: Podmínky nastavení cykleru pro amplifikaci jednotlivých úseků DNA. 

 

Úsek ITS byl amplifikován pomocí primerů ITS1F a ITS4 (White et al. 1990). Jako mastermix 

do reakční směsi jsem použil 5 PRIME MasterMix (5Prime, Německo) nebo PPP MasterMix (Top-

Bio, Česká republika). Pro amplifikaci úseku LSU jsem použil primery NL1 a NL4 (O’Donnell 1993). 

Použil jsem následující mastermixy 5 PRIME MasterMix (5Prime, Německo), Green PCR MasterMix, 

2x, Green Hot Start Taq DNA Polymerase Direct-Load (Biotechrabbit, Německo), MyTaq HS Red 

DNA (Bioline, Velká Británie) a PPP MasterMix (Top-Bio, Česká republika). V případě úseků ITS a 

LSU přinášely všechny použité polymerázy uspokojivé výsledky. V případě úseku RPB1 jsem 

prováděl nested PCR. V první fázi proběhla amplifikace s obecnými primery gRPB1-A (Stiller & Hall 

1997) a fRPB1-C (Matheny & al. 2002). Poté byly produkty vizualizovány na gelové elektroforéze a 

následně opět amplifikovány s vnitřními specifickými primery RPB1GEA-1F a RPB1GEA-2r 

(Zamora et al. 2014). Zde jsem s dobrými výsledky využil PPP MasterMix (Top-Bio, Česká republika) 

a Green Hot Start Taq DNA Polymerase Direct-Load (Biotechrabbit, Německo). Amplifikace úseku 

ATP6 pomocí primerů atp6-3 a atp6-2 (Kretzer & Bruns 1999) byla nejúspěšnější s polymerázou 

MyTaq HS Red DNA (Bioline, Velká Británie). Ostatní zkoušené polymerázy poskytovaly téměř 

nulové výsledky. 
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Úsek DNA F (forward) / R (reverse) Název primeru Sekvence primeru 

ITS F ITS1F 5‘ CTTGGTCATTTAGAGGAAGTA 3‘ 

R ITS4 5‘ TCCTCCGCTTATTGATATG 3‘ 

LSU F NL1 5‘ GCATATCAATAAGCGGAGGAAAA 3‘ 

R NL4 5‘ GGTCCGTGTTTCAAGACGG 3‘ 

atp6 F atp6-3 5‘ TCTCCTTTAGAACAATTTGA 3‘ 

R atp6-2 5‘ TAATTCTANWGCATCTTTAATRTA 3‘ 

 

 

rpb1 

F gRPB1-A 5‘ GARTGYCCDGGDCAYTTYGG 3‘ 

R fRPB1-C 5‘ CNGCDATNTCRTTRTCCATRTA 3‘ 

F RPB1GEA-1F 5’ GTCAARGTCAAAAAGATAYTGGA 3‘ 

R RPB1GEA-2r 5’ TYACCTGYAARAGYTGCTC 3‘ 

Tab. 2: Přehled použitých primerů 

 

4 Výsledky 
 

 

4.1 Terénní část 
 

V průběhu tří terénních výjezdů jsem nashromáždil celkem 86 čerstvých sběrů plodnic 

zástupců rodu Geastrum. Nejbohatšími navštívenými lokalitami, co se týče abundance plodnic i 

druhové diverzity, byly Rio Majagua (Los Algarrobos) a Rio David (Botanická zahrada UNACHI, 

David). Na ostatních lokalitách, kde jsem zaznamenal zástupce rodu Geastrum, šlo o zřídkavé nálezy 

(Pipe Line Trail, Paso Ancho, Sendero Culebra). Počty sběrů na jednotlivých lokalitách jsou patrné 

z přehledu vlastních sběrů (Tab. 5).  

Obr. 4 ukazuje srovnání všech lokalit z hlediska počtu sběrů, které byly navštíveny v každém 

ze tří terénních průzkumů. V rámci třech terénních výjezdů pocházela naprostá většina sběrů (68) 

z lokalit Rio Majagua (Los Algarrobos) a Rio David (Botanická zahrada UNACHI, David). Jde o 

lokality, které spojuje sekundární vegetační pokryv, nízká nadmořská výška, blízkost vodního toku i 

lidských sídel a v případě Rio Majagua i těsné sousedství s pastvinami skotu. Vzhledem k tomu, že 

zástupci rodu Geastrum jsou zejména saprotrofní, takže nemají úzkou vazbu na konkrétní druhy 

dřevin či typ vegetace, lze se domnívat, že klíčový faktor ovlivňující výskyt zástupců rodu Geastrum 

je vyšší úživnost těchto lokalit díky těsné blízkosti lidského osídlení potažmo i pastvin dobytka. Tuto 

hypotézu dokládá i fakt, že také sběry z ostatních lokalit byly učiněny v těsné blízkosti používané 

cesty, kde se dá opět předpokládat větší živinové obohacení. Podobná zkušenost pochází i z Brazílie, 

kde byl co do počtu sběrů nejbohatší městský park v Riu de Janeiru (M. Brtník, osobní sdělení). Tuto 

hypotézu podporuje rovněž skutečnost, že i v mírném pásmu se vyskytuje řada druhů preferujících 

antropogenně ovlivněná, ruderální stanoviště (viz kap. 2.3). 
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Obr. 4: Počet sběrů zástupců rodu Geastrum v jednotlivých letech 2015, 2016 a 2017 na opakovaně zkoumaných 

lokalitách. 

 

 

4.2 Alignment a fylogenetická analýza 
 

Celkově jsem z mnou studovaných vlastních či získaných sběrů a herbářových položek získal 

207 sekvencí analyzovaných úseků DNA (ITS – 54, LSU – 66, RPB1 – 56, ATP6 – 31). Nižší úspěch 

u úseku ATP6 byl způsoben počátečními problémy s jeho amplifikací, a proto se mi z časových 

důvodů nepodařilo získat více sekvencí tohoto lokusu. Kódující úsek RPB1 jsem rozdělil na dvě části, 

exon a intron, která jsem před jejich začleněním do konkatenovaného alignmentu alignoval i 

analyzoval samostatně. Do konkatenovaného alignmentu pro multigenovou analýzu jsem zahrnul 

celkově 200 vlastních sekvencí úseku (ITS – 41, LSU – 53, RPB1exon – 35, RPB1intron – 46, ATP6 

– 30. Ty jsem následně z databáze GenBank doplnil o dalších 689 sekvencí (ITS – 136, LSU – 144, 

RPB1exon – 131, RPB1intron – 132, ATP6 – 139). Konečný konkatenovaný alignment celkově čítal 

200 sekvencí, 53 vlastních, 147 z GenBank. Charakteristika vytvořených alignmentů je uvedena 

v tabulce (Tab. 3). Pro všechny alignmenty byl zvolen evoluční model na základě výsledků analýzy 

v programu jModelTest 2.1.5. Kompletní konkatenovaný alignment o 3150 pozicích byl analyzován  

Bayesovskou metodou v programu MrBayes v. 3.2 (Ronquist et al. 2012).  
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Výsledný fylogenetický strom (Obr. 5, Obr. 6, Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9) je výsledkem analýzy, 

která běžela 5 milionů generací. Zaznamenáván byl každý 1000 strom, odstraněno bylo prvních 25% 

stromů. Výsledný strom jsem následně editoval v programu Fig Tree v1.4.0 a Adobe Illustrator CS4 

14.0.0. Hodnoty PP (posterior probabilities) nižší než 0,95 jsem odstranil a v případě fylogenetických 

větví s vyšší podporou jsem tyto zatučnil. Jako outgroup jsem použil druh Myriostoma coliforme. 

Topologie fylogenetického stromu ukazuje bazální polytomii, která neumožňuje popsat vztahy mezi 

většinou sekcí rodu Geastrum. Nicméně samotné sekce a jejich subsekce jsou podpořeny silně.  

 

lokus celkový 

počet pozic 

počet variabilních 

pozic 

počet parsimonně 

informativních pozic 

evoluční model 

(jModelTest 2.1.5) 

ITS 702 483 (69%) 437 (62%) TrN+I+G 

LSU 577 208 (36%) 175 (30%) TrN+I+G 

RPB1(exon) 549 268 (49%) 234 (43%) TIM3+I+G 

RPB1(intron) 580 358 (62%) 323 (56%) HKY+I+G 

ATP6 742 398 (54%) 357 (48%) GTR+I+G 

Tab. 3: Charakteristika jednotlivých alignmentů 
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                                                                  G. lageniforme  

                                                                      sensu stricto 

                                                            G. aff. lageniforme(3) 

                                                            G. aff. lageniforme(2) 

                                                            G. aff. lageniforme(4) 

                                                         G. aff.  

                                                                        lageniforme(1) 

Geastrum sp.(1) 

                                                                 G. aff. saccatum(1) 

                                                                                 G. aff. saccatum(2) 

                                                                      G. aff. morganii 

Geastrum sp.(2) 

Geastrum sp.(6) 

Obr. 5: Výřez 

z fylogenetického stromu 

představující sekci 

Corollina a její subsekce 

Lageniformia, Marginata 

a Plicostomata. 
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                                                        G. aff. schweinitzii(1) 

                                                                       G. hirsutum 

                                                 G. aff.  

                                                               schweinitzii(2) 

                                                   G. aff. velutinum(2) 

                                                            G. aff. velutinum(1) 

Obr. 6: Výřez z fylogenetického stromu představující sekci Myceliostroma 

a její subsekce Epigaea a Velutina. 
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Obr. 7: Výřez z fylogenetického stromu představující sekci Geastrum a její 

subsekce Quadrifida, Hungarica, Geastrum a Sulcostomata. 
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                                                 G. aff.  

                                                             michelianum 

                                                             

                                                           G. triplex 

                                                             

                                                                G. inpaense 

Obr. 8: Výřez z fylogenetického stromu představující sekce Trichaster, 

Exareolata a Campestria. 
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Geastrum sp.(4) 

                                                             

                                                                                       G. rusticum 

Geastrum sp.(3) 

Obr. 9: Výřez z fylogenetického stromu představující sekce Fornicata, 

Elegantia, Geastrum (subsekce Arenaria), Fimbriata, Hariotia, Schmidelia, 

Papillata, Hieronymia  a Pseudolimbata. 
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5 Diskuze 
 

 

5.1 Metodika DNA 
 

Úspěšnost získávání sekvencí DNA z čerstvých sběrů byla vysoká. Z celkově 57 vlastních či 

získaných čerstvých sběrů, ze kterých jsem izoloval DNA, se podařilo získat 46 sekvencí úseku ITS, 

57 úseku LSU, 52 úseku RPB1 a 31 úseku ATP6. Vlastní sběry z roku 2017 (35) jsem do molekulárně 

fylogenetické analýzy z časových důvodů nezahrnul. Naopak problematická byla sekvenace 

zkoumaných lokusů u herbářových položek. Relativně dobré výsledky přinesly pouze položky 

z herbáře UCH, jejichž stáří bylo 3-4 roky. Ovšem již z položek pocházejících z konce a přelomu 20. 

století (herbář PMA) se mi téměř žádné sekvence DNA studovaných genů získat nepodařilo. Rovněž i 

v případě položek z herbáře NY starých zhruba 40 let byly výsledky velmi špatné. Ačkoliv po 

vizualizaci na gelové elektroforéze byly patrné sice slabé, ale zřetelné proužky značící amplifikaci 

požadovaného úseku, osekvenovat ho se ho nezdařilo, případně šlo v několika případech o 

kontaminaci. Celkově tedy z 26 herbářových položek, z nichž jsem izoloval DNA, jsem získal osm 

sekvencí úseku ITS, osm úseku LSU, čtyři úseku RPB1 a žádnou od úseku ATP6. 

Neúspěch u těchto nepříliš starých sběrů je překvapivý vzhledem k tomu, že DNA byla 

extrahována z gleby, která je uzavřena v endoperidii a tedy chráněna před vnějšími destruktivními 

vlivy. Možným důvodem může být sušení plodnic při příliš vysoké teplotě, aby se předešlo zkáze 

plodnic hrozící při vysoké vlhkosti vzduchu, která v tropech panuje. Dostupná literatura je nejednotná 

v pohledu na to, jaká teplota je při sušení nejvhodnější, aby byla DNA zachována v maximální možné 

kvalitě. Je známo, že při teplotě vyšší než 60°C dochází k denaturaci DNA. Ovšem například Kasuya 

& Uno (2012), kteří porovnávali úspěšnost izolace DNA a amplifikace šesti lokusů z plodnic sedmi 

druhů hub sušených při teplotách 35°C, 52°C a 71°C, nezjistili významné rozdíly. Taylor & Swann 

(1994, cit. dle Drábková et al. 2002) na druhou stranu uvádí jako optimální teplotu 42°C a nižší. 

 

 

5.2 Taxonomická část 
 

V následujícím abecedním přehledu druhů zaznamenaných z vlastních sběrů uvádím 

diagnostické znaky, známé rozšíření a pojetí druhu jako takového v literatuře. V další části komentuji 

mé vlastní sběry a k týmž druhům náležející studované herbářové položky, jejich morfologii ve 

srovnání s literaturou včetně pozorovaných rozdílů a také zda morfologické určení souhlasí s výsledky 

fylogenetické analýzy. Následuje komentář výsledků molekulární fylogenetické analýzy. Linie, které 

podle ní k diskutovanému druhu náleží, popisuji blíže morfologicky a rovněž uvádím jejich známý 

areál a pozici v rámci vnitrorodové taxonomie rodu Geastrum. Pokračuji popisem ekologických 

nároků druhu, srovnávám vlastní sběry s literaturou a diskutuji případné rozdíly. Nakonec uvádím 

výskyt druhu v zájmové oblasti Střední Ameriky. Kdy byl druh prvně doložen či zda jde o prvonález 

pro tuto oblast. 

Tato struktura a informační obsah neodpovídá tradičnímu pojetí diskuze v taxonomických 

studiích. Detailní popisy všech zaznamenaných druhů neuvádím z toho důvodu, že se ve většině 

případů jedná o mnohokrát publikované údaje. Výjimkou jsou diskuze konkrétních rozdílů v 

morfologii ve srovnání s literaturou a sběry, u kterých předpokládám, že představují druhy nové pro 

vědu. U nich uvádím podrobnější popis makro- a mikromorfologie.  
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5.2.1 Geastrum fimbriatum Fr.                                                                                                             
 

Systema Mycologicum 3: 16, 1829 

 

sekce: Fimbriata 

 

Obr. 10 

 

G. fimbriatum popsal Fries (1829) z Německa. Sunhede (1989) jej neotypifikoval položkou 

pocházející z jižního Švédska. Jde o kosmopolitně rozšířený druh, který například v Evropě patří 

k vůbec nehojnějším (Staněk 1958, Sunhede 1989, Trierveiler-Pereira et al. 2009). Diagnostické znaky 

pro tento druh představují kulovité zavřené plodnice, světlá myceliální vrstva zpravidla inkrustovaná 

kousky opadu a dále málo vyvinutý, neoddělený a vláknitý peristom (Sunhede 1989). Zamora et al. 

(2014a) podle molekulárně fylogenetické analýzy ukázali, že G. fimbriatum tvoří monotypickou sekci 

Fimbriata, která je společně se sekcí Fornicata v rámci fylogeneze celého rodu bazální. Zamora et al. 

(2014c) ve studii zabývající se podobným druhem G. argentinum zařadili do fylogenetické analýzy 

všechny sekvence z GenBank pojmenované jako G. fimbriatum, G. cf. fimbriatum a G. sessile 

(heterotypické synonymum G. fimbriatum). Analýza ukázala, že tyto sekvence netvoří jednu 

monofyletickou linii, nýbrž linií pět. Ve dvou případech šlo o špatná určení, přesto nicméně existuje 

možnost, že druh G. fimbriatum je komplexem více fylogenetických linií. 

Z vlastních sběrů jsem na základě morfologie určil jako G. fimbriatum sběr KZP403. Tento 

druh je typický světlou myceliální vrstvou obvykle s kousky opadu, která se u zralých plodnic může 

odlupovat, jako tomu bylo v případě sběru KZP403 (Obr. 10). Bohužel z časových důvodů (sběr 

pochází z července 2017) jsem před odevzdáním této práce nezískal žádná sekvenční data důležitá pro 

potvrzení určení. Herbářová položka NY01952797 z Kolumbie nesla původní určení G. sessile. I 

morfologicky položka odpovídala, a proto jsem ji revidoval jako G. fimbriatum. Herbářová položka 

NY01952845 po revizi Ponce de Leóna nesla označení G. hieronymi. Nicméně plodnice v ní obsažené 

měly hladkou, maximálně lehce setózní endoperidii. Endoperidie dále široce přisedala na exoperidii. 

Myceliální vrstva byla světlá, bělavá a inkrustovaná kousky opadu. Peristom byl málo vyvinutý, krátce 

vláknitý a neoddělený. To jsou znaky, které ukazují na druh G. fimbriatum. Odpovídá rovněž velikost 

bazidiospor kolem 4 µm. Tuto položku jsem proto také revidoval jako G. fimbriatum. 

G. fimbriatum je terestrický druh. V Evropě, kde jsou jeho habitatové nároky nejlépe známy, 

vyhledává živinami bohatší místa v lesích všeho typu. 

Jde o první záznam tohoto druhu v Panamě (sběr KZP403) a v Kolumbii (položky 

NY01952797 a NY01952845). Z Kostariky jej uvádějí Calonge et al. (2005).  

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 14. 7. 2017 (KZP403), Kolumbie, Magdalena, Parque National Natural Tayrona, 

Sierra Nevada de Santa Marta, 1978 (NY01952797), Cundinamarca, cesta mezi Mosquera a La Mesa, 1978 (NY01952845)  

 

5.2.2 Geastrum hieronymi Henn.                                                                                                          
 

Hedwigia 36: 211, 1897 

 

sekce: Hieronymia 

 

Obr. 10 
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Rozšíření druhu G. hieronymi zahrnuje Argentinu, odkud byl popsán, Brazílii, Kostariku, 

Mexiko, USA, Kanadu a také jižní Afriku (Coker & Couch 1928, Ponce de León 1968, Kreisel 2001, 

Calonge et al. 2005). Význačným morfologickým znakem tohoto druhu je šedá či šedohnědá 

endoperidie poměrně hustě pokrytá nepravidelnými výrůstky tmavě hnědé barvy. Ve vnitřní 

systematice rodu Geastrum představuje G. hieronymi monotypickou sekci Hieronymia definovanou na 

základě morfologie i molekulárně genetických dat v práci Zamora et al. (2014a).  

Druh G. hieronymi jsem zaznamenal jednou v rámci výjezdu v roce 2017 (sběr KZP323). Šlo 

o jednu otevřenou plodnici nalezenou na zemi v opadu. Určení bylo snadné podle charakteristického 

povrchu endoperidie (Obr. 10). Pozoruhodné je, že tento snadno pozorovatelný znak někteří autoři 

vůbec neuvádějí a jako klíčové pro odlišení podobných druhů zmiňují jiné znaky, klenbovitý vzhled 

exoperidie, myceliální vrstvu pevně přichycenou k vrstvě vláknité, krátký a úzký krček pod 

endoperidií a neoddělený vláknitý peristom (Trierveiler-Pereira et al. 2009).  

Sběr KZP323, který jsem podle morfologických znaků určil jako G. hieronymi jsem sbíral až 

v červenci 2017, proto bohužel nebyly do odevzdání této práce získána sekvenční data, která by mohla 

podpořit morfologické určení. 

G. hieronymi je druh rostoucí v opadu či na půdě.  

Jde o první záznam druhu G. hieronymi v Panamě.  

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 8. 7. 2017 (KZP323) 

 

 

Obr. 10: G. fimbriatum (A,B): A: zralá plodnice, B: odlučnost myceliální vrstvy; G. hieronymi (A,B): A: zralá 

plodnice, B: detail bradavčitého povrchu endoperidie. 
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5.2.3 Geastrum hirsutum Baseia & Calonge                                                                                      
 

Mycotaxon 95: 302, 2006 

 

sekce: Myceliostroma, subsekce: Epigaea 

 

Obr. 11 

 

Tento druh popsaný z Brazílie a známý pouze z tohoto území je charakteristický hustě 

chlupatou myceliální vrstvou exoperidie (Baseia & Calonge 2006).  

Čtyři vlastní sběry z Panamy (KZP233, KZP404, KZP449 a KZP467) jednoznačně náležely 

druhu G. hirsutum právě na základě chlupaté exoperidie. Morfologické určení současně v případě 

sběru KZP233 podpořila 99% shoda sekvence ITS se sekvencí patřící G. hirsutum (voucher UFRN-

Fungos 1214, KJ127029, 439/444bp). Nejedná se o typovou položku, ale o autentický sběr pocházející 

od stejného autora z práce Cabral et al. (2014b), a proto považuji určení na základě sekvence DNA za 

věrohodné. Dvě z herbářových položek, které jsem revidoval, ukázaly zřetelné morfologické 

podobnosti s druhem G. hirsutum. Za prvé šlo o položku NY01942017 z Panamy obsahující otevřené 

a zavřené plodnice i s fragmenty subikula, které byly morfologicky shodné s mým sběrem KZP233 

jednoznačně určeným jako G. hirsutum. V druhém případě položka NY01942439 obsahovala velmi 

drobné (2-3 mm) zavřené plodnice na subikulu s výrazně chlupatou myceliální vrstvou exoperidie. 

Chlupy zde byly ale hustší a delší než v případě položky KZP233. Nešlo ovšem o plně vyvinuté 

plodnice, nutné pro přesné určení, proto jsem položku revidoval jako G. aff. hirsutum. Pokud jde o 

vlastní sběr G. hirsutum KZP233, v původním popisu druhu uvádí Baseia & Calonge (2006) některé 

znaky, které se neshodují s vlastním pozorováním. V první řadě jde o velikost plodnic. Baseia & 

Calonge (2006) uvádějí šířku i výšku zavřených plodnic nepřesahující 1 cm, kdežto u mých sběrů 

KZP233, KZP404 i KZP449 jsem zaznamenal i plodnice přesahující 2 cm na výšku a téměř 2 cm 

široké. Z vlastních zkušeností však mohu potvrdit, že variabilita ve velikosti plodnic může být značná 

a zpravidla nejde o klíčový znak pro odlišení druhů. Nápadně protažená a mohutná třeňovitá část 

plodnice, kterou jsem pozoroval nejvýrazněji u sběru KZP233 a v menší míře i u ostatních sběrů, 

bohužel není v původním popisu zmíněna.  

Na základě molekulárně fylogenetické analýzy jsem s vysokou podporou nově zařadil druh G. 

hirsutum do sekce Myceliostroma a její subsekce Epigaea (Obr. 6). Baseia & Calonge (2006) 

nepopsali druh na základě molekulárních dat a ani v práci Cabral et al. (2014b) nebyla příslušnost 

k žádné sekci zmíněna. Z práce Zamora et al. (2014a) toto zařazení nepřímo vyplývá, neboť Zamora et 

al. (2014a) zmiňuje příslušnost druhu G. trichiferum do této sekce. Tento druh je pravděpodobně 

identický s G. hirsutum, ale přesná podstata vztahu je dosud předmětem studia.1 Vlastní sběr KZP236, 

v jehož případě jsem nalezl pouze lysé zavřené plodnice, jsem zprvu nespojoval s tímto druhem. 

Ovšem dle fylogenetické analýzy je nebližší sekvenci pocházející právě ze sběru KZP233. Sběr 

KZP236 jsem proto pracovně určil jako G. aff. hirsutum. Pro přesnější určení by bylo třeba více sběrů 

ideálně zralých, otevřených plodnic. 

Dle mých sběrů je G. hirsutum druh rostoucí v opadu z rozsáhlého subikula. I v případě sběru 

G. aff. hirsutum (KZP236) a obou mnou revidovaných herbářových položek z NY rostly plodnice na 

zemi. V původním popisu je nicméně uvedeno jako substrát tlející dřevo případně stará termitiště. 

V databázi herbáře UFRN jsem rovněž nalezl položky, u nichž byl substrátem opad či přímo půda. 

Oproti původnímu popisu (Baseia & Calonge 2006) je tedy zřejmé, že G. hirsutum není vybíravý druh, 

co se týče substrátu. I nálezy jiných lignikolní druhů z opadu (viz kap. 5.2.4 a 5.2.8) nejsou příliš 

                                                      
1 Z nomenklatorického hlediska je nejasný vztah druhu G. trichiferum, který popsal Rick (in Lloyd 1907) ke G. hirsutum. V případě zjištění, 

že jde o totožné taxony, by se mělo G. hirsutum podle pravidla priority (McNeill et al. 2012) přejmenovat na G. trichiferum. 
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vzácné (např. Ponce de León 1968; Calonge et al. 2005). S růstem na opadu možná souvisí i výše 

zmíněná mohutná třeňovitá část plodnice. Tento znak by se mohl odvíjet od místa, kde se zakládá 

primordium plodnice. Baseia & Calonge (2006) popsali G. hirsutum ze dřeva, které bylo pokryto 

subikulem. Nebyla zde tedy již žádná překážka pro růst plodnice. Na opačné straně moje sběry 

(KZP233, KZP404, KZP449 a KZP467) představují plodnice a subikulum rostoucí na opadu. Za 

těchto podmínek je subikulum zpravidla překryto dalšími vrstvami opadu a až po jejich odkrytí je 

viditelné. Primordium plodnice se v tomto případě zakládá hlouběji a musí překonávat překážky 

v podobě svrchní vrstvy opadu. Proto, soudím, mají v případě mých sběrů plodnice nápadně vyvinutou 

třeňovitou část. 

Sběr KZP233 druhu G. hirsutum představuje první doklad tohoto druhu pro Panamu a rovněž 

první mimo Brazílii.  

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 12. 7. 2016 (KZP233); Boquete, NP Volcán Barú, Paso Ancho, na holé zemi, 10. 

7. 2016 (KZP236); Veraguas, Lower slopes of Cerro Tuté, na zemi, 19. 6. 1975 (01942439); San Blas, Trail from Puerto Obaldia to Armila, 

na zemi, 21. 6. 1975 (01942017) 

 

 

 

 

Obr. 11: G. hirsutum (A-B): A: zralé i nezralé plodnice, B: detail zavřené plodnice se setózní myceliální vrstvou, 

C: ornamentované bazidiospory (měřítko: 10 µm), D: detail peristomu 

A 
A 

 

D 
A 

 

C 
A 

 

B 
A 

 



 

28 

 

5.2.4 Geastrum inpaense T. S. Cabral, B. D. B. Silva & I. G. Baseia                                                   
 

Phytotaxa 183(4): 242, 2014 

 

sekce: Exareolata 

 

Obr. 12 

 

Druh popsali Cabral et al. (2014b) z Brazílie a dosud nebyl zaznamenán jinde. G. inpaense se 

vyznačuje zejména štětinatou myceliální vrstvou exoperidie a od podobných druhů je odlišitelný na 

základě velikosti a červenohnědého zbarvení plodnic, potažmo charakteru peristomu (Cabral et al. 

2014b). 

Dva sběry KZP55 a KZP181 jsem určil jako tento druh na základě shody morfologických 

znaků. Oba sběry jsem jednoznačně identifikoval rovněž díky 99% shodě sekvence ITS se sekvencí 

z holotypové položky druhu G. inpaense (voucher INPA239990, KJ127023, 466/468bp).  

Dvě ze studovaných herbářových položek (NY01942016, NYBCI-0039) jsem revidoval jako 

G. aff. inpaense na základě pozorované štětinaté exoperidie. Bohužel ostatní důležité znaky byly ze 

suchých a poněkud deformovaných plodnic obtížně zjistitelné. Rovněž se nepodařilo získat sekvenční 

data. Proto jde o revizi s nejednoznačným určením. 

 

 

 

 

Obr. 12: G. inpaense (A-D): A: zralé plodnice, B: povrch endoperidie (měřítko: 10 µm), C: kapilicium (měřítko: 

100 µm), D: bazidiospory s bradavčitou až sloupkovitou ornamentikou (měřítko: 5 µm) 
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Na základě molekulárně fylogenetické analýzy jsem druh G. inpaense zařadil v rámci 

vnitrorodové taxonomie rodu Geastrum do sekce Exareolata (Obr. 8). To koresponduje s předchozím 

zjištěním, kdy Cabral et al. (2014b) podle fylogenetické analýzy úseků ITS, LSU a ATP6 shledali jako 

sesterský druh G. albonigrum ze sekce Exareolata.  

Oproti originálnímu popisu druhu, kde Cabral et al. (2014b) uvádějí G. inpaense jako 

lignikolní, jsem oba mé sběry KZP55 a KZP181 nalezl na zemi v opadu, což ukazuje na širší ekologii 

tohoto druhu (viz kap. 5.2.3 a 5.2.8).  

Toto je první doklad o výskytu G. inpaense v Panamě a také první záznam mimo Brazílii.  

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 9. 7. 2015 (KZP55), 5. 7. 2016 (KZP181), Panamá, Barro Colorado, Zetek Trail, 

1973 (NY BCI-0039), Pan American Highway, 1975 (NY01942016)  

 

5.2.5 Geastrum lageniforme Vittad.                                                                                                      
 

Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino 5: 160, 1843 

 

sekce: Corollina, subsekce: Lageniformia 

 

Obr. 13 

 

Druh G. lageniforme byl popsán z Itálie. Rozšíření druhu je široké a zahrnuje Evropu, Asii 

(Staněk 1958), Afriku (Dissing & Lange 1962) i Severní, Střední a Jižní Ameriku (Calonge et 

al. 2005; Bates 2004; Sousa et al. 2014a). Nevyskytuje se v chladnějších oblastech. Druh je význačný 

cibulovitým až lahvicovitým tvarem zavřených plodnic, který je shodný s druhem G. saccatum, od 

něhož se G. lageniforme odlišuje podélnými prasklinami v myceliální vrstvě exoperidie (u G. 

saccatum se podobný jev vyskytuje velmi vzácně) a tenkostěnnými hyfami s přezkami, kterými je tato 

vrstva tvořena. Zamora et al. (2014a) popsali v rámci sekce Corollina novou subsekci Lageniformia, 

která je monotypická a do níž zahrnul právě druh G. lageniforme. Rovněž v provedené molekulárně 

fylogenetické analýze ukázali, že G. lageniforme sdružuje více fylogenetických linií a je tedy 

druhovým komplexem.  

Druh G. lageniforme sensu lato patřil k často nacházeným druhům a celkem jsem 

nashromáždil 11 sběrů (KZP25, KZP167, KZP187, KZP289, KZP305, KZP308, KZP325, KZP363, 

KZP368, KZP371, KZP372). Určil jsem je na základě charakteristických lahvicovitých plodnic a 

podélných prasklin v myceliální vrstvě. Všechny sběry sdílely tyto znaky, nicméně přesto jsem 

pozoroval velkou variabilitu ve velikosti plodnic a barevnosti některých jejich částí. Všechny sběry 

jsem tedy pracovně pojmenoval jako G. aff. lageniforme. K dispozici jsem měl rovněž jeden získaný 

sběr z Brazílie (MB4) a jeden z České republiky (KS1). Při morfologickém srovnávání sběru KS1 

jsem pracoval zejména s monografií Sunhede (1989), v níž je popis založen na evropských sběrech a 

zároveň je v této práci druh G. lageniforme neotypifikován Vittadiniho sběry z Itálie včetně jejich 

popisu. Považuji tedy toto pojetí druhu za G. lageniforme sensu stricto a sběr KS1, který je shodný 

s tímto pojetím, jako náležející k tomuto druhu. Současně výsledky fylogenetické analýzy ukázaly 

totožnost sběru KS1 a dvou sekvencí pocházejících ze španělských sběrů nazvaných G. lageniforme 

z práce Zamora et al. (2014a). Ostatní sekvence z této práce patřící do komplexu G. lageniforme byly 

anotovány jako G. aff. lageniforme a příslušely do jiných linií než předpokládané G. lageniforme 

sensu stricto (viz níže). Dále jsem jako G. aff. lageniforme revidoval čtyři ze studovaných položek 

z herbáře UCH (PA179, PA245, PA250, PMH36), které pocházejí rovněž z Panamě, zde zejména díky 

podpoře molekulárně fylogenetické analýzy. Z vlastních sběrů KZP325, KZP363, KZP368, KZP371 a 
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KZP372 jsem před odevzdáním této práce nezískal žádnou sekvenci, takže nebyly do molekulárně 

fylogenetické analýzy zahrnuty. 

Molekulárně fylogenetická analýza ukázala, že sekvence z vlastních i získaných sběrů 

(KZP25, KZP167, KZP187, KZP305, KZP308, MB4) a herbářových položek (PA179, PA250, 

PMH36) spolu se sekvencemi z GenBank, které nesly označení G. lageniforme nebo G. aff. 

lageniforme, tvoří jednu silně podpořenou monofyletickou linii, subsekci Lageniformia, zahrnující 

větší počet vnitřních linií. V první řadě jde o linii zastoupenou sběrem KZP167, která je bazální a 

poměrně vzdálená ostatním. Tento druh vykazoval nejvýraznější morfologické rozdíly, a proto bude 

podrobněji popsán a diskutován samostatně (kap. 5.2.15). Ve zbytku subsekce Lageniformia lze odlišit 

sedm samostatných fylogenetických linií. Dvě z nich nezahrnují žádnou mnou získanou sekvenci, a 

proto nebudou blíže komentovány. Ostatní jsem označil jako G. lageniforme sensu stricto a G. aff. 

lageniforme(1-4) (viz Obr. 5).  

Linie G. lageniforme sensu stricto tvoří silně podpořenou linii, která zahrnuje sekvence ze 

španělských sběrů a jednu z České republiky (získaný sběr KS1).  

G. aff. lageniforme(1) představuje linii, kterou tvoří sekvence z mého sběru KZP25 a dvě 

argentinské sekvence z GenBank. Sběr KZP25 obsahuje pouze jednu otevřenou plodnici s průměrem 

30 mm. Praskliny v myceliální vrstvě na ní byly dobře patrné. Pseudoparenchymatická vrstva byla 

bělavá. Vláknitý peristom měl stejný odstín šedé jako zbytek endoperidie, od níž byl oddělený 

nápadnou světlou linkou. Velikost výrazně ornamentovaných bazidiospor byla 4,5 - 5 µm, tedy stejná 

jako u G. lageniforme sensu stricto. Nezjistil jsem žádný znak, kterým by se tato linie odlišovala od G. 

lageniforme sensu stricto. Jde ovšem o pozorování založené na jediné plodnici, což znesnadňuje učinit 

jasnější závěry o statusu této linie. 

Linii G. aff. lageniforme(2) představují dvě sekvence z mých sběrů KZP187 a KZP308. 

Otevřené plodnice měřily v průměru kolem 40 mm. Praskliny v myceliální vrstvě byly dobře patrné 

jen u jedné z plodnic, protože u ostatních byla tato vrstva pomíjivá. To je v rozporu s popisem G. 

lageniforme sensu stricto, kde ji Sunhede (1989) uvádí jako perzistentní. Pseudoparenchymatická 

vrstva byla bělavá s patrným růžovohnědým nádechem, který u starších plodnic později převládl. 

Vláknitý peristom byl lehce tmavší než zbytek endoperidie a oddělený světlou linkou. Ornamentované 

bazidiospory měly velikost 3 - 4 µm. G. aff. lageniforme(3) se liší od G. lageniforme sensu stricto a 

rovněž G. aff. lageniforme(1) zejména ve dvou znacích, a to v pomíjivé myceliální vrstvě a v menších 

bazidiosporách. 

Další linii G. aff. lageniforme(3) okomentuji jen stručně. Zahrnuje dvě sekvence z 

herbářových položek PA179 a PA250 z Panamy a také jednu argentinskou sekvenci z GenBank. 

V tomto případě jsem bohužel neměl možnost vidět čerstvé plodnice. Položky obsahovaly plodnice 

v nepříliš dobrém stavu pro morfologické srovnávání. 

Linie G. aff. lageniforme(4) je tvořena sekvencemi z mého sběru KZP305, položky PMH36 

z Panamy a získaného sběru MB4 z Brazílie. Otevřené plodnice, nejmenší z diskutovaných linií, měly 

v průměru 20 mm. Praskliny v myceliální vrstvě jsem pozoroval jen v náznacích nebo vůbec. 

Myceliální vrstva zde totiž opět výrazně olysávala. Pseudoparenchymatická vrstva byla bělavá 

postupně tmavnoucí do hněda. Vláknitý peristom byl oddělený a tmavší než endoperidie. 

Ornamentované bazidiospory měřily 5 - 6 µm. Tato linie sdílí s linií G. aff. lageniforme(3) onu 

pomíjivost myceliální vrstvy, ovšem plodnice jsou menší. Ze všech linií má G. aff. lageniforme(5) 

největší bazidiospory.   

Mnou pozorovaná variabilita v základních morfologických znacích mezi jednotlivými liniemi 

ukazuje, že v tomto případě pravděpodobně nejde o komplex kryptických druhů. Taxonomické 

rozřešení G. lageniforme sensu lato vyžaduje více čerstvého materiálu pro každou z diskutovaných 

linií. Původ mých sekvencí i těch z GenBank naznačuje zajímavou geografickou patrnost, která by 

mohla být v budoucím studiu tohoto komplexu rovněž využita pro delimitaci jednotlivých druhů. 
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Obr. 13: G. aff. lageniforme(1) (A,B): A: zralá plodnice, B: detail peristomu; G. aff. lageniforme(2) (C-E): C: 

zralé plodnice, D: detail myceliální vrstvy s prasklinami, E: bradavčité až ostnité bazidiospory 
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G. lageniforme je terestrický druh, rostoucí na opadu či na půdě. Hollós (1904) jej udáván i 

z tlejícího dřeva. Všechny vlastní sběry jsem sbíral na zemi v opadu kromě sběru KZP363, který rostl 

na v opadu rozptýlených fragmentech tlejícího dřeva. 

G. lageniforme sensu lato je zde poprvé doloženo pro Panamu. Vzhledem k tomu, že jsem 

zaznamenal při svém výzkumu v Panamě více linií náležejících do tohoto komplexu, jedná se o hned 

několik nových prvonálezů. Ve Střední Americe byl tento druh zaznamenán rovněž v Kostarice 

(Calonge et al. 2005). 

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, David, Rio David, v opadu, 14. 7. 2015 (KZP25),  21. 7. 2016 (KZP305, KZP308), 11. 7. 2017 (KZP368, KZP371, 

KZP372), na tlejícím dřevě v opadu, 11. 7. 2017 (KZP363), Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 8. 7. 2016 (KZP187), 8. 7. 2017 

(KZP325), Boquete, Pipeline Trail, v opadu, 19. 7. 2016 (KZP289), Boquete, NP Volcán Barú, Paso Ancho, 2014 (PA179, PA245, PA250), 

Aguacate, 2013 (PMH36), Brazílie, Rio de Janeiro, park, 28. 2. 2016 (MB4), Česká republika, Lanžhot, Ranšpurk, v opadu, 4. 10. 2016 

(KS1) 

 

5.2.6 Geastrum aff. michelianum                                                                                                          

 

sekce: Trichaster 

 

Obr. 14 

 

G. michelianum popsali Berkeley & Broome (1873) z Velké Británie. Pozdějšími autory byl 

tento druh převážně považován za synonymum druhu G. triplex (např. Staněk 1958). Nyní jde opět o 

platné jméno zahrnující někdejší evropské nálezy druhu G. triplex (viz kap. 5.2.11). Jeho známé 

rozšíření tak zahrnuje včetně Evropy i Severní Ameriku (Kasuya et al. 2012). 

V souladu s prací Zamora et al. (2014a) je jméno G. aff. michelianum v této práci použito jako 

provizorní označení pro dosud nepopsaný druh rodu Geastrum. Během terénního výzkumu v Panamě 

jsem tento druh zaznamenal jednou (KZP290). Morfologicky jsem druh určil na základě 

charakteristického povrchu myceliální vrstvy, což potvrdil i J. C. Zamora (osobní sdělení). Dvě 

studované položky z herbáře UCH (CBMAPH400, PMH140) jsem revidoval jako G. aff. michelianum, 

a to zejména na základě fylogenetické analýzy. 

Molekulárně fylogenetická analýza s vysokou podporou potvrdila příslušnost sběru KZP290 

k sekvenci druhu G. aff. michelianum publikovanou v práci Zamora et al. (2014a). Zamora et al. 

(2014a) rovněž ukázali příslušnost tohoto druhu do sekce Trichaster, což se potvrdilo i v mnou 

provedené fylogenetické analýze (Obr. 8). Podle ní je zároveň patrné, že fylogenetická větev 

zahrnující druhy G. michelianum (dřívější evropské G. triplex, viz kap. 5.2.11), G. melanocephalum a 

G. fuscogleba je  sesterská ke zde komentovanému druhu s pracovním označením G. aff. michelianum 

a všechny tyto druhy dohromady jsou sesterské ke zbývajícím druhům sekce Trichaster (G. smardae a 

„G. triplex“ – clade zahrnující Severní a Střední Ameriku, Japonsko a Havajské ostrovy viz kap. 

5.2.11). Zařazení tohoto druhu do sekce Trichaster podporuje vedle sekvenčních dat i morfologie 

plodnic, která se velmi blíží ostatním zástupcům této sekce (Zamora et al. 2014a). Nápadná je u těchto 

druhů velikost plodnic, které mohou mít v otevřeném stavu průměr kolem 20 cm (např. G. 

michelianum, G. melanocephalum). Zástupci ostatních sekcí tvoří plodnice zpravidla menší. V případě 

mého sběru KZP290 jsem bohužel otevřené plodnice nenalezl, ovšem i zavřené byly velmi mohutné, 

v průměru přes 4 cm. Navíc už podle charakteru myceliální vrstvy zavřených plodnic bylo možné 

bezpečně tento sběr odlišit od dalších zástupců sekce Trichaster, u nichž je zpravidla šupinatá, kdežto 

u mého sběru nápadně jemně bradavčitá.  

Sběr KZP290 druhu G. aff. michelianum jsem nalezl v podobě několika zavřených plodnic 

rostoucích ze silně zetlelého dřeva ponořeného v zemi.  
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Tento druh byl zatím nalezen pouze v Argentině (J. C. Zamora, osobní sdělení). Toto je jeho 

první záznam v Panamě a první mimo Jižní Ameriku.  

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Boquete, Pipeline Trail, na silně zetlelém dřevě ponořeném v zemi, 19. 7. 2016 (KZP290), NP Volcán Barú, 2014 

(CBMAPH400), Respingo, Camino Cerro Brujo, NP Volcán Barú, 2013 (PMH140) 

 

5.2.7 Geastrum aff. morganii                                                                                                                

 

sekce: Corollina, subsekce: Plicostomata 

 

Obr. 14 

 

Druh G. morganii popsal Lloyd (1901, cit. dle Sunhede 1989) z USA. Nejde o často 

dokladovaný druh, ač byl zaznamenán na všech kontinentech vyjma Austrálie a Antarktidy. Známé 

rozšíření tedy zahrnuje USA (Coker & Couch 1928), Kostariku (Calonge & Mata 2006), Brazílii 

(Sousa et al. 2014b), Argentinu (Caffot et al. 2013, cit. dle Sousa et al. 2014b) Havajské ostrovy 

(Hemmes & Desjardin 2011), Kongo (Dissing & Lange 1962), Francii (Sunhede 1989) a Čínu (Zhou 

& Yang 2011). Diagnostickým znakem tohoto druhu je kuželovitý a nepravidelně řídce sulkátní 

peristom, který není oddělený od endoperidie. Zamora et al. (2014a) na základě molekulárně 

fylogenetické analýzy zařadili druh G. morganii do subsekce Plicostomata v rámci sekce Corollina. 

Ovšem rovněž v této práci ukázali, že i v tomto případě jde o komplex více fylogenetických linií, který 

se v této práci jeví jako monofyletický. 

Tento druh jsem sbíral celkem čtyřikrát (sběry KZP168, KZP250, KZP287, KZP304). 

Morfologicky jsem sběry určil snadno podle charakteristického peristomu. Od pojetí tohoto druhu 

v literatuře můžeme nalézt některé odlišnosti. Jde zejména o velikost plodnic. Trierveiler-Pereira et al. 

(2014) uvádí rozměry zavřené plodnice 24 x 16 mm (výška x šířka) a průměr otevřených plodnic 10- 

62 mm. V rámci mých sběrů jsem měl k dispozici pouze jednu zavřenou plodnici (KZP168), jejíž 

velikost byla 15 x 5 mm. Ostatní plodnice obsažené ve sběrech KZP168, KZP250, KZP287 a KZP304 

byly otevřené. Při zjišťování jejich průměru jsem naměřil 10 - 20 mm. Sunhede (1989) uvádí průměr 

otevřené plodnice 15 - 55 mm. Plodnice obsažené v mých sběrech jsou tedy poněkud menší než se se 

obvykle uvádí. Velikost plodnic je u zástupců rodu Geastrum poměrně variabilní znak, nicméně u 

mých sběrů byla poměrně vyrovnaná a neočekávám možnost plodnic výrazně větších. Sunhede 

(1989), Hemmes & Desjardin (2011) i Trierveiler-Pereira et al. (2014) dále uvádějí tendenci 

pseudoparenchymatické vrstvy praskat a vytvářet límec podobně jako G. triplex. Tento znak rovněž 

nebyl u mých sběrů přítomen. Nepřehlédnutelná byla podobnost s plodnicemi druhu G. violaceum, 

který rovněž náleží do subsekce Plicostomata a také vytváří drobné plodnice, velikostně srovnatelné 

s mými sběry. Liší se růžovofialovou pseudoparenchymatickou vrstvou exoperidie. Druh, který 

představují mé sběry, jsem pracovně pojmenoval jako G. aff. morganii. 

Molekulárně fylogenetická analýza podpořila morfologické zařazení vlastních sběrů do 

subsekce Plicostomata, spolu s druhem G. violaceum a dalšími sekvencemi anotivanými jako G. 

morganii nebo G. aff. morganii. Sekvence z mých sběrů KZP168, KZP250 a KZP304 vvytvořily 

samostatnou fylogenetickou linii sesterskou k linii zahrnující druh G. violaceum a sekvenci nazvanou 

jako G. aff. morganii z Argentiny (Obr. 5). Další silně podpořenou linii v rámci komplexu G. morganii 

zastupují dvě sekvence pocházející ze sběrů ze Španělska a jedna z Argentiny, všechny nesou 

označení G. aff. morganii. Jediná sekvence z GenBank pojmenovaná jako G. morganii původem 

z Kanady tvoří samostanou linii bazální ke všem liniím, které jsem diskutoval předchozích řádcích. Do 

fylogenetické analýzy jsem zahrnul i jeden získaný sběr z Brazílie (MB2) určený sběratelem M. 

Brtníkem jako G. morganii. Plodnice v něm obsažené byly mohutnější než v případě mých sběrů, 
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ovšem charakteristický nepravidelně sulkátní peristom byl jasně patrný. Tento sběr MB2 opět vytvořil 

samostatnou linii, nejbazálnější v subsekci Plicostomata. Všechny získané sekvence G. morganii 

sensu lato z GenBank pochází z velmi kvalitní práce Zamora et al. (2014a). Není dostupná žádná 

sekvence z typové položky, ta se zřejmě vůbec nedochovala (Sunhede 1989). Proto nelze říci, která 

z fylogenetických větví patřících druhu G. morganii sensu lato by měla představovat G. morganii 

sensu stricto. 

G. morganii sensu lato je uváděn vždy jako terestrický, rostoucí na opadu na půdě. Totéž platí 

i pro druh G. aff. morganii, který představují mé sběry (KZP168, KZP250, KZP287, KZP304). 

Jde o první doklad G. morganii sensu lato v Panamě. Ze Střední Ameriky je znám také z 

Kostariky (Calonge & Mata 2006). 

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, David, Rio David, v opadu, 6. 7. 2016 (KZP168), 21. 7. 2016 (KZP304), Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 16. 7. 

2016 (KZP250), Boquete, Pipeline Trail, na zemi v opadu, 19. 7. 2016 (KZP287), Brazílie, Rio de Janeiro, park, 28. 2. 2016 (MB2) 

 

 

5.2.8 Geastrum rusticum Baseia, B. D. B. Silva & T. S. Cabral                                                           
 

Nova Hedwigia 98: 267, (2014a) 

 

Obr. 15 

 

Obr. 14: G. aff. michelianum (A,B): A: zavřené plodnice, B: detail povrchu myceliální vrstvy; G. aff. morganii 

(C,D): C: Dvě otevřené a jedna zavřená plodnice, D: detail řídce sulkátního peristomu 
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Druh G. rusticum popsali Cabral et al. (2014a) z Brazílie a dosud není znám z jiné oblasti. 

Charakteristický je vedle dalších znaků hrubý povrch myceliální vrstvy, která je inkrustována kousky 

tlejícího dřeva.  

Tři vlastní sběry KZP153, KZP170 a KZP447 jsem určil jako tento nedávno popsaný druh. 

V případě sběrů KZP153 a KZP170 se jednoznačné určení v obou případech podařilo až na základě 

molekulárně fylogenetické analýzy. Plodnice, které tvořily sběry KZP153 a KZP170, totiž zcela 

neodpovídaly původnímu popisu druhu. Konflikt spočíval zejména ve vlastnostech myceliální vrstvy 

exoperidie, která je podle původního popisu persistentní čili vytrvává přichycená k vláknité vrstvě 

exoperidie. Ovšem u plodnic mnou sbíraných jsem zaznamenal pravý opak, kdy se myceliální vrstva u 

otevřené plodnice výrazně odlupovala (Obr. 15). Vnější povrch plodnic se tak jevil hladký nikoli 

hrubý, jak uvádí Cabral et al. (2014a) v popisu druhu. V případě sběru KZP447 pořízeného až v roce 

2017 jsem již nalezl zcela typické plodnice včetně dvou zavřených, na kterých byla hrubá myceliální 

vrstva dobře patrná.  

 

 

 

Molekulárně fylogenetická analýza ukázala, že sekvence z mých sběrů KZP153 a KZP170 

(sběr KZP447 jsem nezahrnul z časových důvodů) jsou s vysokou podporou totožné se sekvencemi 

pocházejícími z holotypové položky druhu G. rusticum (voucher UFRN 1217). Druh G. rusticum 

dosud nebyl zařazen do žádné sekce rodu Geastrum. Cabral et al. (2014a) shledali sice jako 

Obr. 15: G. rusticum (A-D): A: zralé i nezralé plodnice, B: detail peristomu, C: odloupaná myceliální vrstva u 

otevřené plodnice, D: hrubá myceliální vrstva u zavřených plodnic, která je bohatě inkrustovaná kousky opadu 
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nejpříbuznější druh G. floriforme ze sekce Papillata, autoři ovšem do své fylogenetické analýzy 

zahrnuli jen omezený vzorek zástupců rodu. Na základě fylogenetické analýzy, jež jsem provedl v této 

práci, jsem z důvodu bazální polytomie nebyl schopen zjistit pozici druhu G. rusticum v rámci 

vnitrorodové taxonomie rodu Geastrum (Obr. 9).  

Podobně jako u druhu G. inpaense či G. hirsutum (kap. 5.2.3 a 5.2.4) je druh G. rusticum 

popsán jako lignikolní. Plodnice mých sběrů KZP153 a KZP170 rostly na zemi v opadu, sběr KZP447 

jsem sbíral na tlejícím dřevě. I Sousa et al. (2014) uvádí nález plodnic druhu G. rusticum rostoucích na 

opadu a rovněž některé položky v databázi herbáře UFRN nesou informaci, že substrátem byl opad.  

Jde o první doklad druhu G. rusticum v Panamě a pravděpodobně i první mimo Brazílii.  
 

Studované položky:  

Panama, Chiriquí, David, Rio David, v opadu, 14. 7. 2015 (KZP153), 6. 7. 2016 (KZP170), Los Algarrobos, Rio Majagua, na tlejícím dřevě, 

19. 7. 2017 (KZP447) 

 

5.2.9 Geastrum saccatum Fr.                                                                                                                             
 

Systema Mycologicum 3: 16, 1829 

 

sekce: Corollina, subsekce: Marginata 

 

Obr. 16  

 

Jde o druh s kosmopolitním rozšířením, který dosud nebyl nalezen pouze v Antarktidě (Leite 

et al. 2011). Druh G. saccatum popsal Fries (1829) na základě materiálu z Brazílie. Jeho popis je ale 

neúplný, chybí mikroskopické znaky a také tvar zavřené plodnice. Tyto charakteristiky jsou v tomto 

případě nutné zejména pro odlišení blízce příbuzného i velice podobného druhu G. lageniforme. 

Friesův popis lze v podstatě použít na oba druhy (Sunhede 1989). Podle Sunhede (1989) není 

k dispozici žádný typový materiál, takže na základě nedostatečného popisu a faktu, že materiál 

pocházel z Brazílie, se rozhodl nenásledovat Friesovo pojetí druhu G. saccatum. Sám založil svoji 

charakteristiku druhu na početných sběrech ze severní a střední Evropy. Jako diagnostické znaky 

uvádí cibulovitý až lahvicovitý tvar zavřené plodnice. Myceliální vrstvu hladkou, lehce plstnatou a bez 

inkorporovaných kousků opadu, která je tvořena tlustostěnnými hyfami bez přezek a která má rovněž 

tendenci ve stáří se odlupovat. Peristom je vláknitý a zřetelně oddělený. Zamora et al. (2014a) ve své 

molekulárně fylogenetické analýze ukázali, že G. saccatum je ve skutečnosti polyfyletický komplex 

více druhů. Rovněž popsali novou sekci Corollina, do níž zařadili subsekci Marginata, kterou popsal 

Ponce de León (1968). Do této sekce se řadí vedle druhu G. saccatum také G. corollinum a G. 

flexuosum. Podle fylogenetické analýzy se jeví subsekce Marginata parafyletickou, nicméně Zamora 

et al. (2014a) upřednostnili její uchování z důvodu shody některých morfologických znaků mezi 

druhy, které ji představují. 
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Obr. 16: G. aff. saccatum(2) (A,B,D-F): A: zralé i nezralá plodnice, B: zavřená plodnice, D: detail myceliální 

vrstvy, E: detail peristomu, F: ornamentované bazidiospory (měřítko: 20 µm); G. aff. saccatum(1) (C): C: zralé 

plodnice 
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Zástupci G. saccatum sensu lato patřili rovněž k často nacházeným druhům v rámci průzkumu 

v Panamě. Celkem jsem shromáždil 10 sběrů (KZP164, KZP179, KZP186, KZP205, KZP288, 

KZP309, KZP362, KZP365, KZP370, KZP407). Pozorovaná variabilita mezi vlastními sběry byla 

značná. Druh G. saccatum jsem pojal široce a určoval jsem tak všechny sběry, které měly lahvicovité 

plodnice včetně odděleného vláknitého peristomu a absentovaly u nich znaky druhu G. lageniforme 

(viz kap. 5.2.5). Do datasetu jsem zahrnul i získaný čerstvý sběr MP1 též z Panamy. Z herbářových 

položek jsem měl k dispozici devět položek z herbáře NY, které revidoval Ponce de León jako G. 

saccatum (NY01942017, NY01942362, NY01942363, NY01942363, NY01942364 z Panamy, 

NY1942366, NY01942367, NY01942368 z Kolumbie a NY01942368 z Kostariky). Toto určení jsem 

byl na základě morfologie schopen potvrdit, ale bohužel se nepodařilo získat žádná sekvenční data,   

která jsou pro třídění v rámci složitého polyfyletického komplexu jako je druh G. saccatum sensu lato 

nezbytná. 

Dále jsem jako G. saccatum revidoval jednu položku z herbáře NY (NYGOOS1) z Panamy a 

dvě položky z herbáře PMA (PMA3718, PMA4044) také z Panamy. 

V rámci molekulární fylogenetické analýzy jsem potvrdil předchozí zjištění o polyfylii 

komplexu G. saccatum (Zamora et al. 2014a). Jak je patrno z fylogenetického stromu (Obr. 5), linie 

zahrnující sekvence pojmenované jako G. saccatum tvoří 4-6 samostatných linií. Blíže okomentuji ty, 

do nichž náleží sekvence z mých a jednoho získaného sběrů. 

Sběr KZP288 a MP1 společně se sekvencemi pocházejícími z Bolívie a Argentiny náleží do 

linie, která je sesterská k monofylu představující subsekci Lageniformia. Pracovně jsem ji označil jako 

G. aff. saccatum(1). Zavřené plodnice měly cibulovitý tvar, vysoké byly do 20 mm. Myceliální vrstva 

byla u sběru MP1 okrová a perzistentní u sběru KZP288 byla patrná její odlupčivost. Průměr 

otevřených plodnic byl 20 - 30 mm. Pseudoparenchymatická vrstva byla bělavá, stářím tmavnoucí. 

Vláknitý peristom byl tmavší než zbytek endoperidie a oddělený světlou linkou. Ve srovnání 

s ostatními sběry byl těchto dvou peristom poměrně krátký. Ornamentované bazidiospory měřily 4 - 

4,5 µm.  

Druhá linie, nazvaná jako G. aff. saccatum(2), je zastoupena hned pěti vlastními sběry 

KZP164, KZP179, KZP186, KZP205, KZP309 a je blízká sekvenci z GenBank z Argentiny. Plodnice 

byly poměrně mohutné. Zavřené měly typický cibulovitý tvar, vysoké byly až 35 mm. Myceliální 

vrstva byla okrová s tmavšími políčky (Obr. 16) a měla tendenci se mírně odlupovat. Průměr 

otevřených plodnic byl 40 - 60 mm. Pseudoparenchymatická vrstva byla bělavá, postupně s patrnými 

žlutookrovými tóny. Vláknitý peristom byl tmavší než zbytek endoperidie a oddělený světlou linkou. 

U některých plodnic byl peristom usazený v mělké prohlubni. Rozmezí velikosti ornamentovaných 

bazidiospor se pohybovalo od 4 do 4,5(- 6) µm. Sběr KZP362, který jsem nezahrnul do fylogenetické 

analýzy, jsem k této linii zařadil podle morfologických znaků. 

Obě z vlastních sběrů zaznamenané linie se lišily zejména velikostí plodnic, charakterem 

myceliální vrstvy a velikostí peristomu. Obě linie korespondují i s pojetím druhu Sunhede (1989), 

které je založeno na evropských sběrech. I to potvrzuje velkou vnitřní variabilitu tohoto komplexu. 

Z geografického hlediska jsou si zástupci obou diskutovaných linií blízcí a zahrnují pouze Jižní a 

Střední Ameriku. Nicméně například Argentina je zastoupena i v dalších dvou liniích. 

G. saccatum sensu lato je uváděno jako terestrický druh, rostoucí na opadu či na půdě. Rovněž 

všechny mé sběry (KZP164, KZP179, KZP186, KZP205, KZP288, KZP309, KZP362, KZP365, 

KZP370, KZP407) splňují tuto charakteristiku. 

G. saccatum v Panamě poprvé doložil Garner (1956), Gube & Piepenbring (2009) jeho výskyt 

potvrdili. Z Kostariky tento druh uvádějí (Calonge et al. 2005), jako druhý nejběžnější po G. 

schweinitzii. Starší záznam pro Kostariku představuje jedna z mnou studovaných herbářových položek 

(NY01942399) z roku 1927. Vasco-Palacios et al. (2005) poprvé doložili G. saccatum sensu lato pro 

Kolumbii, ovšem opět nejstarší záznam představuje herbářová položka (NY01942366) z roku 1974. 
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Studované položky:  

Panama, Chiriquí, David, Rio David, v opadu, 6. 7. 2016 (KZP179), 21. 7. 2016 (KZP309), 11. 7. 2017 (KZP362, KZP365, KZP370), Los 

Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 5. 7. 2016 (KZP164), 8. 7. 2016 (KZP186), 9. 7. 2016 (KZP205), 14. 7. 2017 (KZP407), 7. 6. 2014 

(MP1), Boquete, Pipeline trail, 19. 7. 2016 (KZP288), Panamá, Barro Colorado, 1973 (NYGOOS1), 1999 (PMA3718), 2011 (PMA4044), 

San Blas, Puerto Obaldia to Armila, 1975 (NY01942017), Puerto Obaldia to Darien, 1975 (NY01942362, NY01942363, NY01942363, 

NY01942364), Kolumbie, Cauca, Finca „El Bosque, 1974 (NY1942366), Sautata, Choco, 1978 (NY01942367), Magdalena, Sierra Nevada 

de Santa Marta, 1978 (NY01942368), Kostarika, Alajuela, San Ramon, 1927 (NY01942368), Benin, Savanne, Taneka Coco, 2. 8. 2016 

(MP2) 

 

5.2.10 Geastrum schweinitzii (Berk. & M. A. Curtis) Zeller                                                                  
 

Mycologia 40(6): 649 (1948) 

 

sekce: Myceliostroma, subsekce: Epigaea 

 

Obr. 17 

 

Druh G. schweinitzii popsali Berkeley & Curtis (1853) ze Surinamu, tehdy jako jediného 

zástupce rodu Coilomyces. Jde o druh s kosmopolitním rozšířením zejména v tropických oblastech. Na 

základě studia typového materiálu Zeller (1948) utvořil novou kombinaci Geastrum schweinitzii. G. 

schweinitzii je morfologicky velmi snadno určitelný druh, jehož drobné plodnice vyrůstají z výrazného 

bílého subikula pokrývajícího tlející dřevo, zpravidla středně silné větve ležící na zemi. Zamora et al. 

(2014a) ve své rozsáhlé molekulárně fylogenetické analýze ukázali, že jde ve skutečnosti a 

parafyletický komplex více druhů. 

Tento zástupce rodu Geastrum patřil k často nacházeným druhům v rámci všech tří terénních 

průzkumů v Panamě. Shromáždil jsem celkem sedm sběrů, které jsem určil jako G. schweinitzii 

(KZP44, KZP86, KZP163, KZP185, KZP406, KZP450 a KZP473). DNA jsem extrahoval pouze ze 

sběrů KZP44 a KZP86. Doplňkově jsem studoval i jeden získaný čerstvý sběr z Indonésie (ZE1). Ten 

jsem morfologicky také určil jako G. schweinitzii, ovšem sekvence ukázaly, že je poměrně vzdálený 

panamským sběrům. Ze zkoumaných herbářových položek jsem zařadil k tomuto druhovému 

komplexu dva panamské sběry (NY01942454, PMA3697). V případě ani jedné z nich se mi však 

nepodařilo získat sekvenci DNA, takže jde o revizi pouze na základě morfologického určení. 

Molekulárně fylogenetická analýza při zahrnutí vlastních sekvencí a dostupných sekvencí 

z databáze GenBank, které byly anotovány jako G. schweinitzii, potvrdila parafylii tohoto komplexu 

ukázala řadu nezávislých fylogenetických linií včetně druhů G. hirsutum a G. pleosporum (Obr. 6).  

Sekvence z vlastních sběrů KZP44 a KZP86 společně s jednou sekvencí z GenBank rovněž 

z Panamy představují samostatnou silně podpořenou linii, kterou jsem nazval G. aff. schweinitzii(1). 

Podle morfologických znaků jde o typické zástupce druhu a neshledal jsem žádný rozpor s pojetím 

tohoto druhu v literatuře.  

Linie pracovně nazvaná G. aff. schweinitzii(2) je zajímavá z geografického hlediska. Tvoří ji 

má sekvence ze získaného sběru ZE1 z Indonésie a sekvence nazvané G. mirabile (dnes G. 

schweinitzii) z GenBank původem z Japonska a jedna sekvence z Fidži. Jde o velmi malý vzorek, 

přesto by tato topologie mohla naznačovat, že pouze jedna linie G. schweinitzii sensu lato má svůj 

areál ve východní a jihovýchodní Asii a Oceánii. Ovšem fylogenetická analýza ukázala další linii 

tvořenou jednou sekvencí z Papuy-Nové Guiney, která je poměrně vzdálená linii prve zmíněné. 

Plodnice obsažené ve sběru ZE1 jsem měl sice možnost pozorovat pouze v suchém stavu, ale možnost, 

jak je morfologicky odlišit od G. aff. schweinitzii(1) či od popisů v literatuře jsen nenašel 

Při celkové revizi komplexu G. schweinitzii, která je nezbytná, by mělo být zásadní, která 

z linií bude i nadále druh G. schweinitzii sensu stricto. Typová položka pochází ze Surinamu, čili 

pravděpodobně bude G. schweinitzii sensu stricto představovat jedna z linií obsahující jihoamerické či  
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Obr. 17: G. schweinitzii (A-F): A: zralé i nezralé plodnice na subikulu, B: detail otevřených plodnic, C: detail 

zavřené plodnice, D: detail odděleného vláknitého peristomu, E: pigmentované kapilicium (měřítko: 20 µm), F: 

ornamentované bazidiospory (měřítko: 20 µm)  
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středoamerické zástupce. Ti se ale v rámci subsekce Epigaea nacházejí na více místech, proto je nutné 

srovnávací studium s typovým materiálem druhu, případně sběr na typové lokalitě.  

Pro Panamu a celou Střední Ameriku G. schweinitzii poprvé doložil Weston (1933), jako 

Geaster mirabilis (dnes G. schweinitzii). Od té doby byl publikován v řadě dalších prací (např. Garner 

1956, Gube & Piepenbring 2009). Z Kostariky tento druh prvně zaznamenal Morales (1966, cit dle 

Calonge et al. 2005). Pro Kolumbii zatím žádný doklad neexistuje. 

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, na tlejícím dřevě, 9. 7. 2015 (KZP44), 9. 7. 2015 (KZP86), 5. 7. 2016 (KZP163), 8. 7. 2016 

(KZP185), 14. 7. 2017 (KZP406), na tlející borce, 19. 7. 2017 (KZP450), Bocas del Toro, Quebrada Cascajo, na tlejícím dřevě, 22. 7. 2017 

(KZP473), Barro Colorado, na starém termitišti, 18. 7. 1952 (NY01942454), Barbour Lathrop, na tlejícím dřevě, 2. 4. 1999 (PMA3697), 

Brazílie, NP Chapada dos Guimaraes, 14. 2. 2016 (MB3), Brunej, Canopy Walk, Belalong Filed Studies Centre, na tlejícím dřevě, 25. 1. 

2016 (ZE1)  

 

5.2.11 Geastrum triplex Jungh. 

   
Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie 7: 287 (1840) 

 

sekce: Trichaster 

 

Obr. 18 

 

Druh G. triplex, který byl popsán z Indonésie a je kosmopolitně rozšířen, představuje 

polyfyletický druhový konglomerát. Kasuya et al. (2012) na základě molekulárně fylogenetické 

analýzy shledali, že G. triplex je ve skutečnosti komplex šesti nezávislých fylogenetických linií. Tyto 

linie spojuje morfologický znak v podobě při otevírání praskající vnitřní části pseudoparenchymatické 

vrstvy exoperidie, která tak vytváří charakteristický límec obklopující endoperidii. Zejména tato 

charakteristika zapříčinila jejich zařazení do jednoho druhu.  

Plodnice tohoto druhu jsem poměrně často nacházel na lokalitách Rio Majagua a Rio David 

(sběry KZP11, KZP35, KZP65, KZP100, KZP124, KZP127, KZP161, KZP204). Morfologicky jsem 

je určil podle praskání vnitřní vrstvy exoperidie. Dále jsem na základě morfologie k druhu G. triplex 

přiřadil dvě herbářové položky z herbáře UCH, které pocházely též z Panamy. Bohužel u dvou 

položek z herbáře NY (NY01952971 a NY01952508) obsahující sběry G. triplex z Kolumbie se mi 

nepodařilo získat žádnou sekvenci DNA, proto nebylo možné zjistit jejich fylogenetickou příslušnost. 

Ačkoliv pokládám za velmi pravděpodobné, že patří do stejné linie jako panamské sběry.  

Molekulárně fylogenetická analýza (Obr. 8) s vysokou podporou ukázala, že všechny 

zkoumané položky G. triplex, z nichž byly získány sekvenční data, náleží do jedné monofyletické 

linie. Panamští zástupci G. triplex náleží do linie „Clade 1“, jak ji rozpoznal Kasuya et al. (2012), 

která dále obsahuje sběry ze Severní Ameriky a Mexika, z Havajských ostrovů a z Japonska.  

Zamora et al. (2014a) použil pro linii sdružující evropské sběry a další část severoamerických 

jméno G. michelianum. To bylo považováno za synonymum G. triplex, popsáno však bylo z Velké 

Británie (Berkeley & Broome 1873). Takže představuje nejstarší popis pro někdejší evropské G. 

triplex a mělo by být považováno jako platné a správné jméno. Kasuya et al. (2012) do fylogenetické 

analýzy nezahrnuli typovou položku, která pochází z Jávy, ovšem sběry z blízkého Thajska utvořily 

spolu s další skupinou sběrů ze Severní Ameriky samostatnou linii „Clade 4“. Pokud bude potvrzena 

identita typové položky a sběrů tvořících toto monofylum, měla by si tato jediná linie ponechat 

původní jméno G. triplex a ostatní linie by se měly přejmenovat včetně linie zahrnující panamské 

sběry. Je otázka, zda toto bude možné, neboť Sunhede (1989) popisuje typovou položku jako vážně 

poškozenou bez bližší konkretizace místa nálezu. V dřívější práci Sunhede (1977, cit. dle Sunhede 

1989) vybral nejlépe zachovanou plodnici z typové položky jako lektotyp. Rovněž v této práci na 



 

42 

 

základě studia položek z velkého geografického areálu uvádí značnou variabilitu v rámci druhu G. 

triplex, zejména ve velikosti plodnic, barevnosti peridií a tvaru peristomu. Sunhede (1989) přesto 

považuje evropské sběry a jím vybraný lektotyp z Jávy za identické, i když zmiňuje drobné rozdíly. 

Klíčové pro budoucí studium tohoto druhového komplexu tedy bude, zda pozorovaná variabilita 

v rámci komplexu G. triplex bude korelovat s jednotlivými fylogenetickými liniemi, jak je definoval 

Kasuya et al. (2012).  

Z Panamy byl druh G. triplex již opakovaně doložen (Garner 1956, Piepenbring 2006). 

Z Kostariky G. triplex uvádí Morales (1966, cit. dle Calonge et al. 2005) a Calonge et al. (2005). O 

výskytu druhu G. triplex v Kolumbii dosud v literatuře neexistuje žádný údaj, ovšem položky 

z herbáře NY (NY01952971 a NY01952508), které jsem studoval, jsem na základě morfologie 

jednoznačně určil jako náležející do tohoto komplexu. Skutečnost, že někdejší G. triplex je komplex 

více druhů, přináší nutnost revize těchto údajů, pokud je k dispozici dokladový materiál. Ačkoli je 

pravděpodobné, že v Kostarice i v Kolumbii půjde o zástupce stejné fylogenetické linie, k níž byla 

mnou prokázána příslušnost sběrů panamských, je nezbytné na základě morfologie (pokud se tato linie 

podaří morfologicky odlišit od ostatních) nebo sekvence DNA toto dokázat.      

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 9. a 11. 7. 2015 (KZP11, KZP65, KZP100, KZP127), 5. a 9. 7. 2016 (KZP161, 

KZP204), David, Rio David, v opadu, 14. a 16. 7. 2015 (KZP35, KZP124), Volcán Barú, Camino Cerro Brujo, Respingo, 2013 (PMH131), 

Obr. 18: G. triplex (A-D): A: zralé plodnice, B: detail exoperidiálního límce a peristomu, C: povrch endoperidie 

(měřítko: 10 µm), D: bazidiospory se sloupkovitou ornamentikou (měřítko: 5 µm) 
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Veraguas, Parque Nacional de Isla Coiba, 2015 (TH720), Kolumbie, Cundinamarca, Road between Guasca and Gacheta, na zemi, 27. 7. 

1974 (01952508), Antioquia, Caldas, Forest above Hacienda Himalaja, na zemi, 25. 6. 1978 (01952971) 

 

5.2.12 Geastrum velutinum Morgan                                                                                                        
 

Journal of the Cincinnati Society of Natural History 18: 38, 1895 

 

sekce: Myceliostroma, subsekce: Velutina 

 

G. velutinum popsal Morgan (1895) z USA. Je to kosmopolitní druh rozšířený zejména 

v tropických a subtropických oblastech. Odlišitelný od dalších druhů je podle šedavé plstnaté 

myceliální vrstvy, od níž se snadno odděluje pseudoparenchymatická vrstva a podle přisedlé 

endoperidie s vláknitým odděleným peristomem. V případě tohoto taxonu dnes už můžeme hovořit o 

druhovém komplexu, který se podle dosavadních dat jeví jako monofyletický. Zamora et al. (2014a) 

jednak popsali novou subsekci Velutina v rámci sekce Myceliostroma, do níž zahrnuli právě G. 

velutinum, a za druhé prokázali na základě molekulárně fylogenetické analýzy, minimálně dvě linie 

náležící tomuto agregátu označené jako G. cf. velutinum. První z těchto linií zahrnovala sběry z Indie a 

Argentiny, druhá pak ze Španělska a Peru.  

V rámci revize studovaných herbářových položek jsem některé určil jako náležející do tohoto 

komplexu. Položky z herbáře NY (NY01942031, NY01942032, NY01942033) obsahovaly 

kolumbijské sběry s původním určení G. javanicum (viz diskuze u G. aff. velutinum(2)). Použil jsem 

pro ně pouze nejednoznačné určení G. aff. velutinum(1) a (2), zejména z důvodu absence sekvenčních 

dat, která se nepodařilo získat a která jsou klíčová pro zařazování v rámci druhových komplexů. 

Rovněž deformace sušených plodnic obsažených v těchto položkách znesnadňovala jejich determinaci. 

Nicméně lze však říci, že se jedná o více druhů. Podobná situace je u dvou položek z herbáře PMA 

(PMA3757 a PMA4065), které jsem zařadil do tohoto komplexu rovněž jen na základě morfologie.  

V rámci tří uskutečněných výjezdů do Panamy jsem zaznamenal dva různé druhy náležející do 

komplexu G. velutinum, které budou blíže popsány v následujících dvou kapitolách.  

 
Studované položky:  

Panama, Panamá, Barro Colorado, Fausto Trail, 2001 (PMA4065), Gatun Lake, Buena Vista, 1999 (PMA3757), Kolumbie, Boyacá, 

Aguazul-Sogamoso, 1976 (NY01942031, NY01942032), Valle del Cauca, Cali-Cisneros, 1976 (NY01942033) 

 

5.2.13 Geastrum aff. velutinum(1)                                                                                                          

 

Obr. 19 

 

První z nich (sběry KZP64, KZP166, KZP174, KZP178, KZP189, KZP249, KZP306, 

KZP324, KZP367, KZP369), který se podle fylogenetické analýzy a částečně i podle morfologie jeví 

jako blízký tomuto komplexu, dostal pracovní označení G. aff. velutinum(1). Vyskytoval se dosti často 

na lokalitách Rio Majagua a Rio David, kde vyhledával místa s větší vrstvou opadu často 

prostoupeném i kusy tlejícího dřeva, na němž tento druh vytvářel výrazné kolonie.  

Plodnice vyrůstaly z nápadných myceliálních porostů. V nezralém stavu byly zpravidla 

pravidelně kulovité, či někdy mírně zploštělé, v jejich horní části byl patrný drobný hrbolek. Jemně 

plstnatá myceliální vrstva exoperidie nabývala různých odstínů světle hnědé a okrové barvy. Následně 

u otevřených plodnic byla patrná růžová pseudoparenchymatická vrstva exoperidie. Endoperidie byla 

šedá či šedohnědá, vláknitý peristom měl stejnou barvu jako endoperidie, ale byl oddělený tmavší 

linkou. Bradavčité bazidiospory měly velikost 2,5 – 3 µm. 



 

44 

 

Ve srovnání s původním popisem druhu G. velutinum se G. aff. velutinum(1) liší ve dvou 

znacích, okrové myceliální vrstvě a přítomnosti hrbolku ve svrchní části zavřených plodnic. Morgan 

(1895) popisuje myceliální vrstvu jako šedou. Hemmes & Desjardin (2011) uvádí v popisu druhu G. 

velutinum barvu myceliální vrstvy jako černohnědou až černou, což koresponduje spíše s druhem G. 

aff. velutinum(2), který je diskutován níže. Plodnice podobné G. aff. velutinum(1) nicméně určené jako 

G. velutinum ve své studii fotograficky dokumentují Desjardin & Perry (2015) a rovněž v popisu 

uvádějí světlou myceliální vrstvu, je zde ovšem rozdíl v peristomu, který je světlejší než zbytek 

endoperidie. U mých sběrů G. aff. velutinum(1) je peristom stejnobarevný a oddělený tmavou linií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: G. aff. velutinum(1) (A-D): A: zralé i nezralé plodnice, B: detail zavřené plodnice, C: kapilicium 

(měřítko 100 µm), D: detail peristomu 
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Molekulárně fylogenetická analýza při zahrnutí vlastních sekvencí a dostupných sekvencí 

z databáze GenBank, které byly anotovány jako G. velutinum, ukázala celkem pět nezávislých 

fylogenetických větví v tomto komplexu (Obr. 6). Linie G. aff. velutinum(1) je silně podpořená. Dva z 

vlastních sběrů (KZP189, KZP306), které jsem určil taktéž jako G. aff. velutinum(1) vytvořily 

samostatnou linii spolu se sekvencí z Indie jasně oddělenou od ostatních sekvencí tohoto druhu. 

Morfologicky jsou zástupci těchto kládů shodní a pokud se podíváme na podobnost sekvencí u úseku 

ITS, ta činí 93,5 % (524/571), přičemž 97% představuje obvyklou konvenci pro odlišení druhů (Smith 

et al. 2007). Mohlo by tedy jít o krypticky vzniklý druh. Z opačné strany lze tento výsledek 

interpretovat i jako variabilitu v rámci druhu. Jsou známé příklady, kdy 97% nestačí a je třeba 

odlišovat druhy na hranici výrazně nižší (např. Cruz et al. 2014). Prozatím se přikláním ke scénáři 

jednoho variabilního druhu. A to zejména z toho důvodu, že taxonomické rozřešení agregátu G. 

velutinum vyžaduje komplexnější přístup a data z co nejrozsáhlejšího areálu. Jedině na takovém 

základu lze budovat definice druhů náležejících tomuto komplexu. K oběma výše komentovaným 

liniím je sesterská linie zahrnující dvě sekvence anotované jako G. velutinum pocházející ze sběrů 

z Argentiny. 

V případě G. aff. velutinum(1) se tedy pravděpodobně jedná o dosud nepopsaný druh.  
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 9. 7. 2015 (KZP64), 5. 7. 2016 (KZP174, KZP178), 8. 7. 2016 (KZP189), 16. 7. 

2016 (KZP249), 8. 7. 2017 (KZP324), David, Rio David, na tlejícím dřevě v opadu, 6. 7. 2016 (KZP166), v opadu, 21. 7. 2016 (KZP306), 11. 

7. 2017 (KZP367, KZP369) 

 

5.2.14 Geastrum aff. velutinum(2) 

 

Obr. 20 

 

Další druh, s pracovním označením G. aff. velutinum(2), jsem sbíral třikrát na lokalitě Rio 

Majagua (KZP180, KZP405, KZP448). Plodnice vyrůstaly opět z výrazných povrchových 

myceliálních porostů, které pokrývaly opad. Zavřené plodnice měly kulovitý nebo vejčitý tvar, bez 

hrbolku v horní části. Jemně plstnatá myceliální vrstva exoperidie byla za vlhka černohnědá a 

s vysycháním měnila barvu na hnědou či šedohnědou. Pseudoparenchymatická vrstva byla u 

otevřených plodnic za čerstva růžovo červená, později masově červenohnědá a nakonec hnědá. 

Peristom byl tmavší, vláknitý a oddělený od endoperidie, která byla šedohnědá. Nejvýraznější znak 

tohoto druhu byl u většiny plodnic při otevírání oddělení myceliální vrstvy od zbytku exoperidie do té 

míry, že při sběru zůstávala kompletní myceliální vrstva přichycená k substrátu. Bradavčité 

bazidiospory měly velikost 3,5 - 4 µm. Dále jsem i jeden ze získaných sběrů z Brazílie podle 

morfologie i fylogenetické analýzy jednoznačně ztotožnil s druhem G. aff. velutinum(2).  

Na tomto místě, v souvislosti s G. aff. velutinum(2), je třeba zmínit problematickou pozici 

druhu G. javanicum. Druhy G. velutinum a G. javanicum synonymizoval na základě studia typového 

materiálu Ponce de León (1968). Gube & Piepenbring (2009) na základě osobního sdělení Vincenta 

Demoulina považují tento krok za chybný, přesto však uvádějí jméno G. velutinum jako synonymum 

pro G. javanicum. I Zamora et al. (2014a) pracují s oběma druhy odděleně a G. javanicum berou za 

poněkud enigmatický druh s nejasným morfologickým konceptem, kde nejsou známy některé klíčové 

znaky jako například oddělení peristomu od endoperidie. Leveillé (1846) popsal G. javanicum jako 

druh, jehož plodnice mimo jiné rostou na žlutém myceliu, mají bradavčitou myceliální vrstvu 

exoperidie a hladké spory. Tento popis se ale naprosto rozchází s pozorováním Ponce de Leóna 

(1968), jež revidoval typový materiál a uveřejnil obsáhlejší popis druhu. Z něho vycházejí současné 

práce, jejichž autoři považují druh G. javanicum za legitimní (např. Trierveiler-Pereira et al. 2011, 

Leite et al. 2011, Sousa et al. 2014a). Ovšem i mezi nimi samotnými nacházíme rozpory 

v morfologických popisech G. javanicum, například v klíčovém znaku oddělení peristomu. Sousa et 



 

46 

 

al. (2014a) uvádějí peristom jako oddělený, kdežto Trierveiler-Pereira et al. (2011) jako neoddělený. 

Nápadná je shoda s G. aff. velutinum(2) ve snadné odlučitelnosti myceliální vrstvy exoperidie. Tento 

znak je právě i autory uznávajícími G. javanicum uváděn jako hlavní rozdíl od podobných druhů. 

Sousa et al. (2014a) v přehledu nových záznamů zástupců rodu Geastrum pro brazilský atlantský 

deštný les uvádějí jako jeden z nich G. javanicum. K němu se vázající fotografie patří zřetelně G. aff. 

velutinum(2). Totéž platí o fotodokumentaci sběru určeného jako G. javanicum v práci Alves & Cortez 

(2016). V pojetí těchto autorů by tedy G. aff. velutinum(2) bylo možné pojmenovat jako G. javanicum. 

Nicméně z výše uvedených faktů vyplývá, že nelze přesně říci, co je vlastně G. javanicum, a proto 

upřednostňuji setrvání u pracovního označení G. aff. velutinum(2).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: G. aff. velutinum(2) (A-D): A: zralé i nezralá plodnice, B: detail peristomu, C: detail povrchu myceliální 

vrstvy, D: bradavčité bazidiospory (měřítko: 10 µm) 
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Sekvence vlastního sběru (KZP180) G. aff. velutinum(2) utvořila silně podpořenou 

monofyletickou větev společně se sekvencí ze získaného brazilského sběru (MB1) a se sekvencí 

z GenBank z peruánského sběru (Obr. 6). Samostatnou linii odlišenou v rámci zde provedené 

fylogenetické analýzy představuje i jedna sekvence z GenBank pocházející ze sběru ze Španělska, 

která je zároveň sesterská kládu G. aff. velutinum(2). 

 
Studované položky: 

Panama, Chiriquí, Los Algarrobos, Rio Majagua, v opadu, 5. 7. 2016 (KZP180), 14. 7. 2017 (KZP405), 19. 7. 2017KZP448), Brazílie, Rio 

de Janeiro, park, v opadu, 29. 2. 2016 (MB1) 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Geastrum sp.(1) (A-B): A: otevřené i zavřené plodnice, B: charakteristický zbarvená myceliální vrstva, 

C: podélné praskliny v myceliální vrstvě, D: detail peristomu 
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5.2.15 Geastrum sp.(1)                                                                                                                             

 

sekce: Corollina, subsekce: Lageniformia 

 

Obr. 21 

 

Nejvýraznější odlišnosti v rámci vlastních sběrů G. lageniforme sensu lato, které jsem 

komentoval v kap. 5.2.5, jsem zaznamenal u sběru KZP167. Ačkoliv základní makroskopické znaky 

sdílel s ostatními. Plodnice byla typicky lahvicovitá a praskliny v myceliální vrstvě byly velmi 

výrazné. Rovněž molekulárně fylogenetická analýza ukázala, že jde o bazální linii v rámci monofyla 

G. lageniforme sensu lato, která je poměrně vzdálená liniím ostatním (Obr. 5). Tento druh se 

v zásadních znacích liší od pojetí druhu podle Sunhede (1989) a zároveň je zcela odlišný od ostatních 

vlastních sběrů G. lageniforme sensu lato. 

Lahvicovité plodnice rostly v početné skupině v opadu v sekundárním nížinném lese 

lemujícím řeku. Ve srovnání s ostatními zástupci tohoto komplexu, které jsem sbíral v Panamě, tvořil 

tento druh spíše větší plodnice. V zavřeném stavu byly 20 - 30 mm vysoké a 12 – 20 mm široké. Už u 

uzavřených plodnic byla velmi nápadná barevnost myceliální vrstvy (Obr. 21). Sunhede (1989) uvádí 

pro druh G. lageniforme myceliální vrstvu jako hladkou, světle béžovou až hnědavou. Tuto 

charakteristiku splňovaly všechny ostatní vlastní sběry, kdežto u sběru KZP167 byla myceliální vrstva 

sice taktéž hnědá, ale zároveň obsahovala velmi nápadné a velké okrouhlé či hranaté skvrny 

černohnědé až černé barvy. Otevřené plodnice měly 6-9 cípů, které se postupem času stáčejí pod 

plodnici. Cípy byly dlouhé ke konci se zužující. Pseudoparenchymatická vrstva měla u čerstvých 

plodnic růžovou barvu, u starších zasycháním se měnila na hnědorůžovou, u sušených byla hnědá. 

V tomto znaku spatřuji další rozdíl s ostatními sběry z Panamy a rovněž s literaturou, kde je barva 

vnitřní vrstvy exoperidie uváděna jako bělavá, světle béžová, stářím hnědnoucí (Sunhede 1989). 

Endoperidie byla světle šedá někdy s nádechem hnědé barvy. Peristom byl vláknitý, oddělený. U 

čerstvě otevřených plodnic byl pokrytý světlým chmýřím, které částečně ulpívalo i na koncích 

jednotlivých cípů. 

Výrazné makroskopické i mikroskopické odlišnosti zejména barevnost myceliální a 

pseudoparenchymatické vrstvy exoperidie mě vedou k přesvědčení, že jde o nový druh pro vědu. Tuto 

tezi s vysokou podporou potvrzuje i provedená fylogenetická analýza. 

 
Studované položky:  

Panama, Chiriquí, David, Rio David, v opadu, 6. 7. 2016 (KZP167) 

 

5.2.16 Geastrum sp.(2)                                                                                                                             

 

sekce: Corollina, subsekce: Marginata 

 

Obr. 22 

 

Druh s pracovní označením Geastrum sp.(2) byl zaznamenán na dvou lokalitách (Rio 

Majagua, Rio David). Celkem byly pořízeny tři sběry (KZP151, KZP169, KZP251) obsahující zavřené 

i otevřené plodnice. 

Sběry KZP169 a KZP251 jsou morfologicky shodné, sběr KZP151 jsem s těmito sběry 

původně neztotožňoval, protože obsahoval nápadně větší plodnici. Nicméně sekvenční data shodná 

jsou a kontaminace je v tomto případě nepravděpodobná. Zavřená plodnice byla k dispozici pouze 

jedna (KZP251). Tvar byl nepravidelně kulovitý (14 x 13 mm), k bázi mírně zúžený, v horní části 

s krátkým umbem. Plstnatá myceliální vrstva nebyla inkrustována kousky opadu, ale nějaké na ní 
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ulpívaly. Byla perzistentní, za čerstva světle hnědá, za sucha šedohnědá. Při otevírání exoperidia 

praskala v 6-8 cípů, které se postupně stáčely pod plodnici. Otevřené plodnice měly průměr 20 - 25 

mm, v případě sběru KZP151 35 mm. Pseudoparenchymatická vrstva byla u mladých plodnic bělavá, 

postupně se stává krémovou, u starších plodnic může mírně žloutla či hnědla, při vysychání byla 

světlehnědá až růžověhnědá. Exoperidie nebyla hygroskopická. Endoperidiální část plodnice byla 

přisedlá, kulovitá, hladká, šedá či šedohnědá. Vláknitý peristom byl u čerstvých plodnic oddělený a 

nápadně světlejší než zbytek endoperidie. U starších plodnic byl peristom oddělený méně výrazně a 

zpravidla byl stejné barvy jako endoperidie.  

 

 

Molekulárně fylogenetická analýza ukázala, jak je patrno z fylogenetického stromu (Obr. 5), 

že sběry KZP151, KZP169 a KZP251 tvoří jednu silně podpořenou monofyletickou větev. Nejblíže 

příbuznou linií je jedna linie spadající do komplexu G. saccatum sensu lato. Jde o dvě sekvence 

pocházející z Argentiny a Nigeru. Z tohoto i z dalších příbuzenských vztahů plynoucích 

z fylogenetické analýzy je zřejmé, že tento druh náleží do sekce Corollina a její subsekce Marginata. 

Obr. 22: Geastrum sp.(2) (A-D): A: zralé a nezralá plodnice, B: detail odděleného peristomu, C: zavřená 

plodnice, D: detail plstnaté myceliální vrstvy 
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Druh Geastrum sp.(2) připomíná zejména parafyletický komplex G. saccatum, jehož některým 

liniím je také nejpříbuznější. Ve srovnání s ním má Geastrum sp.(2) jen nevýrazné umbo. Ovšem 

k dispozici byla jen jedna zavřená plodnice. 

Tento dosud nepopsaný druh je pravděpodobně terestrický, neboť v případě všech vlastních 

sběrů (KZP151, KZP169, KZP251) byl nalezen rostoucí na opadu či přímo na půdě. 

Druh Geastrum sp.(2) je znám pouze z vlastních sběrů (KZP151, KZP169, KZP251) 

z Panamy. Jde pravděpodobně o nový dosud nepopsaný druh pro vědu. 

 

5.2.17 Geastrum sp.(3)                                                                                                                             

 

Obr. 23 

 

Druh s pracovní označením Geastrum sp.(3) jsem zaznamenal na jedné lokalitě (Rio David). 

Celkem jsem pořídil tři sběry (KZP307, KZP373, KZP374) obsahující zavřené i otevřené plodnice. 

Všechny sběry pocházely pouze z jediné lokality (Rio David). Sběry KZP373, KZP374 

obsahovaly zavřené i otevřené plodnice, sběr KZP307 pouze jednu zavřenou plodnici. Všechny sběry 

jsem určil jako tentýž druh díky velmi charakteristické myceliální vrstvě exoperidie. Plodnice 

vyrůstaly z více či méně nápadného subikula, které pokrývalo substrát. Zavřené plodnice byly 

pravidelně kulovité o průměru 10 - 15 mm. Myceliální vrstva byla velmi charakteristická, výrazně 

Obr. 23: Geastrum sp.(3) (A-D): A: zralé i nezralé plodnice, B: detail zavřené plodnice se setózní myceliální 

vrstvou, C: olysalá mecylilání vrstva otevřené plodnice, D: detail peristomu 
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plstnatá až setózní, přičemž jednotlivé chlupy byly uspořádány nepravidelně a velmi hustě (Obr. 23). 

Plodnice se otevírala 5 - 6 cípy, které se postupně stáčely pod plodnici. Průměr otevřené plodnice činil 

20 - 30 mm. Pseudoparenchymatická vrstva byla zprvu bělavá až krémová, později okrová. 

Endoperidie byla kulovitá přisedlá, hladká, šedá či šedohnědá. Vláknitý peristom byl málo vyvinutý. 

Nebyl oddělený pravidelnou linií, byl nicméně zpravidla tmavší než endoperidie. Mikromorfologie  

zde není uvedena. Sběr KZP307 z roku 2016 obsahoval pouze nezralou zavřenou plodnici a sběry 

KZP373 a KZP374 z roku 2017 budou doručeny až po odevzdání této práce. 

Podle molekulárně fylogenetické analýzy sekvence DNA ze sběru KZP307 tato tvoří 

samostatnou linii sesterskou k druhu G. setiferum (Obr. 9). Zdálo by se tak, že Geastrum sp.(3) je 

zástupce sekce Fornicata, nicméně fylogenetická analýza tento vztah dostatečně nepodpořila. Proto 

ponechávám zařazení tohoto druhu v rámci vnitrorodové taxonomie rodu Geastrum otevřeným. 

V případě sběrů KZP373, KZP374 jsem nezískal sekvenční data před odevzdáním této práce, neboť 

jsem sběry pořídil až v červenci 2017.  

Druh Geastrum sp.(3) je od jiných zástupců rodu Geastrum dobře odlišitelný na základě velmi 

specifické myceliální vrstvy exoperidie. G. hirsutum má rovněž setózní myceliální vrstvu, jednotlivé 

chlupy jsou ale samostatné a ne tak hustě uspořádané. Také plodnice zpravidla ve spodní části 

vytvářejí protaženou třeňovitou část. Pseudoparenchymatická vrstva je zřetelně růžová. G. albonigrum 

a G. inpaense vytvářejí řídce uspořádané nepravidelné štětiny. G. echinulatum má myceliální vrstvu 

pokrytou svazky hyf na konci zašpičatělými (da Silva et al. 2013). 

Tento druh je pravděpodobně terestrický, neboť v případě všech vlastních sběrů (KZP307, 

KZP373, KZP374) byl nalezen rostoucí na tlejícím dřevě v opadu (KZP373, KZP374) či přímo na 

opadu (KZP307). Tato volba substrátu, kdy plodnice mohou růst zároveň na opadu i na dřevě, je 

typická pro řadu zde diskutovaných druhů (viz diskuze k druhům Geastrum hirsutum, Geastrum 

inpaense, Geastrum rusticum).  

Druh Geastrum sp.(3) je znám pouze ze sběrů KZP307, KZP373 a KZP374 z Panamy. Jde 

pravděpodobně o nový dosud nepopsaný druh pro vědu. 

 

 

5.3 Poznámky k některým dalším vlastním sběrům a herbářovým 

položkám 
 

V předchozích kapitolách jsem diskutoval druhy rodu Geastrum, které jsem zaznamenal při 

studiu vlastních sběrů pořízených v Panamě. V této části je mým cílem komentovat některé další 

vlastní sběry a studované herbářové položky, kterým nebyla věnována samostatná kapitola. 

Při revizi položek z herbáře NY jsem v případě dvou položek (NY01942018, NYBCI-0043) 

z Panamy pozoroval plodnice, u nichž byla myceliální vrstva exoperidie pokrytá nápadnými svazky 

hyf, které byly v horní části spojené do kuželovitých útvarů. Tento znak je diagnostický pro druh G. 

echinulatum, u něhož jsou tyto svazky rozmístěny hustě a pravidelně pokrývají celý vnější povrch 

plodnice (da Silva et al. 2013). V případě herbářových položek byla myceliální vrstva spíše 

nepravidelně a řídce pokrytá. Může jít o poškození položky nebo o efekt starých plodnic, kdy podobné 

struktury mohou u starších plodnic olysávat. Podobný druh G. inpaense rovněž vytváří svazky hyf, ty 

jsou ale jednotlivé, nespojují se v horní části do špičky (Cabral et al. 2014b). Obě položky 

(NY01942018, NYBCI-0043) jsem revidoval jako G. aff. echinulatum. 

Sběr KZP190, který se mi nepodařilo určit ani na základě morfologie, ani na základě 

fylogenetické analýzy, je rovněž dalším prvonálezem pro Panamu. Pracovně jsem ho pojmenoval 

Geastrum sp.(4). Exoperidie měla klenbovitý charakter a její pseudoparenchymatická vrstva byla 

růžová a popraskaná, tedy znak typický pro druh G. rufescens. Ten má rovněž málo vyvinutý 
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neoddělený vláknitý peristom stejně jako plodnice představující sběr KZP190. Nicméně molekulárně 

fylogenetická analýza, v níž utvořil samostatnou linii, ho zařadila nejblíže ke druhu G. floriforme ze 

sekce Papillata (Obr. 9). Bohužel jsem nenalezl více sběrů tohoto druhu stejně jako zavřené plodnice 

užitečné pro pozorování některých morfologických znaků. 

Dva vlastní sběry KZP428 a KZP446 představují jednoznačně další druh rodu Geastrum coby 

prvonález pro Panamu. Pracovně jsem ho označil jako Geastrum sp.(5). Zajímavé je, že oba sběry 

pocházejí z horských poloh, habitatů jinak pro zástupce rodu Geastrum netypických. Vždy se jednalo 

o skupiny plodnic vyrůstajících na půdě v blízkosti cesty. Bohužel jsem zaznamenal pouze zavřené 

plodnice tohoto druhu. Ty byly pravidelně nebo zploštěle kulovité o průměru 15 - 30 mm. Myceliální 

vrstva byla hnědá až červenohnědá. Měla jemně plstnatou nebo políčkovitou strukturu. Tou tento druh 

upomíná na subsekci Velutina, nicméně pro tu je rovněž typické, že plodnice vyrůstají na nápadných 

myceliálních porostech. Tento znak zde chybí. Ze sběrů KZP428 a KZP446 bohužel nebyly získány 

sekvenční data před odevzdáním této práce, neboť jsem je sbíral až v červenci 2017. 

Dva vlastní sběry KZP177 a KZP210 s pracovní označením Geastrum sp.(6) vytvářejí podle 

fylogenetické analýzy samostatnou linii, sesterskou k jedné z linií G. saccatum sensu lato. Konkrétně 

zastoupenou dvěma sekvencemi G. saccatum ze Španělska a jednou sekvencí G. flexuosum ze 

Švédska. Jde o zřejmě o potenciálně nový druh pro vědu, nicméně sběr KZP177 obsahuje plodnice 

v nepříliš dobrém stavu, vhodném pro podrobnější morfologický popis, sběr KZP210 obsahuje pouze 

fragmenty zavřené plodnice. 

 

 

5.4 Diverzita rodu Geastrum v Panamě, Kostarice a Kolumbii 
 

Cílem této práce bylo přispět k poznání diverzity rodu Geastrum v Panamě, Kostarice a 

Kolumbii. Přičemž Panama byla zastoupena vlastními sběry z provincie Chiriquí a v menší míře i 

herbářovými položkami z dalších oblastí tohoto státu. Kostarika a Kolumbie byly zastoupeny pouze 

herbářovými položkami. 

První otázka je, zda je možné považovat diverzitu rodu Geastrum na sběrových lokalitách za 

vyčerpanou na základě tří průzkumů ve třech po sobě jdoucích sezónách. Jako dobrý příklad poslouží 

nejnavštěvovanější lokalita Rio Majagua, která představuje sekundární nížinný les svažující se k řece a 

lemující pastviny. I v posledním výjezdu (červenec 2017) jsem zde nacházel druhy při předchozích 

návštěvách nezaznamenané (např. G. hieronymi). Přitom jde o rozlohou nevelkou lokalitu. 

Piepenbring et al. (2012), rovněž na lokalitě Rio Majagua, srovnávali druhovou bohatost hub a rostlin, 

a to během dvou let a celkem 24 návštěv. Zatímco křivka znázorňující počet druhů rostlin takřka 

přestala narůstat už v první polovině výzkumu, křivka druhové bohatosti hub rostla po celou dobu 

výzkumu téměř lineárně (Fig. 2). Stejné zkušenosti pocházejí z dlouhodobého výzkumu diverzity 

makromycetů na lokalitě Paso Ancho v národním parku Volcán Barú T. A. Hofmann (osobní sdělení). 

Svůj vliv může mít i čas návštěvy. Všechny tři výjezdy do Panamy totiž proběhly v červenci, tedy 

v průběhu pravidelně přicházejícího období dešťů. Je možné, že některé suchomilnější druhy rodu 

Geastrum v této velmi vlhké periodě vůbec nefruktifikují. Z tohoto hlediska by mohla přinést 

zajímavé výsledky metoda environmentálního sekvenování. McGuire et al. (2012) tento přístup 

v Panamě s úspěchem využili při studiu vlivu stromové diverzity a srážek na složení houbového 

společenstva v primárním deštném lese. Na předem vybraných plochách sbírali vzorky půdy a opadu, 

z nichž pak extrahovali veškerou DNA a zkoumali zastoupení houbových taxonů v jednotlivých 

vzorcích. Tento přístup dosud nebyl využit cíleně při studiu rodu Geastrum a s využitím specifických 

primerů by mohl přinést velmi zajímavé výsledky. Známá diverzita rodu Geastrum v Panamě tedy 
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byla sice navýšena. Přesto jsou naše znalosti o ní stále velmi omezené z důvodu absence opravdu 

dlouhodobého systematického výzkumu. 

Druhou otázkou je, zda lze extrapolovat výsledky výzkumu v jedné panamské provincii na 

celou Panamu. Provincie Chiriquí se nachází v západní Panamě na její pacifické části a ta se vyznačuje 

výraznou sezónností klimatu. Období sucha trvá zhruba od prosince do dubna a období dešťů od 

května do listopadu. Tím se tato oblast zásadně liší od části karibské, kde je klima stálejší. Obě 

klimaticky odlišné oblasti jsou odděleny nesouvislým hornatým pásem táhnoucím se středem Panamy. 

Proto lze považovat výsledky za reprezentativní pouze pro pacifickou část. Jedna návštěva karibského 

pobřeží (provincie Bocas del Toro), během níž jsem učinil čtyři sběry (KZP465, KZP466, KZP467, 

KZP473) druhů běžně nacházených i v pacifické části, neumožňuje vypovídající srovnání. 

Mykologický výzkum v Panamě se vždy soustředil zejména na pacifickou oblast (s výjimkou ostrova 

Barro Colorado) a o mykobiotě karibské části není známo takřka nic (Piepenbring 2007), proto je 

obtížné pokusit se porovnávat rozdíly mezi oběma odlišnými oblastmi v případě rodu Geastrum 

s jinou skupinou saprotrofních makromycetů. Pokud jde o studované herbářové položky, najdeme 

mezi nimi i sběry z karibské části (Barro Colorado, San Blas). Jedná se ovšem o tytéž druhy případně 

o tytéž druhové komplexy. Bohužel se mi nepodařilo tyto položky srovnat s vlastními sběry 

v sekvenčních datech, neboť jejich získávání bylo u herbářových položek neúspěšné. Dosavadní data 

tedy ukazují, že v druhovém zastoupení a diverzitě rodu Geastrum mezi pacifickou a karibskou částí 

nepanují významné rozdíly. Nicméně i tato otázka může být definitivně zodpovězena až po 

dlouhodobém systematickém výzkumu.  

 

 

5.5 Budoucí výzkum 
 

Budoucí výzkum zástupců rodu Geastrum by se měl zaměřit zejména na rozřešení stávajících 

druhových komplexů (viz diskuze u G. lageniforme, G. morganii, G. saccatum, G. schweinitzii a G. 

velutinum). Mělo by jít o propojení sběrů z co největšího areálu a molekulárně fylogenetické analýzy 

založené na větším počtu sekvenovaných lokusů. Jedině tak je možné získat robustní obrázek o 

příbuzenských vztazích v těchto komplexech a rovněž hledat morfologické znaky, které by dobře 

korelovaly s molekulární fylogenezí. Mé výsledky ukazují, že právě v těchto komplexech je ukryta 

podstatná část dosud nepopsané diverzity. V případě těchto druhů často není k dispozici typový 

materiál, a proto je bude nutné neotypifikovat či epitypifikovat. Vedle taxonomického rozřešení 

komplexů kryptických či morfologických druhů je třeba zaměřit se rovněž více zaměřit na primární 

terénní výzkum. Stále jsou totiž popisovány nové druhy naprosto jednoznačně odlišitelné od dosud 

známých (Cabral et al. 2017). Výzkum v tropických oblastech obecně ukazuje a dokládají to i mé 

výsledky, že diverzita rodu Geastrum je zde vysoká. Lepší představu máme ovšem o diverzitě pouze 

v části neotropů. Tropické oblasti Afriky a zejména jihovýchodní Asie s Oceánií jsou, co se týče rodu 

Geastrum, téměř polem neoraným.  

Prudký rozvoj metod NGS (Next generation sequencing) umožnil zásadně zvýšit kvantitu 

získávání sekvenčních dat. Molekulárně fylogenetické analýzy založené na stovkách sekvenovaných 

lokusů, mohou přinášet mnohem robustnější výsledky a chybné interpretace plynoucí z artefaktů 

klasických fylogenetických studií založených na několika genech jsou tak minimalizovány. Tento 

přístup dosud ve výzkumu rodu Geastrum využit nebyl. 

V populační genetice je dnes rutinně využívána analýza mikrosatelitů. Tato metoda by mohla 

najít uplatnění právě při studiu druhových komplexů v rámci rodu Geastrum. 

Jiným přístupem, který by mohl být využit při studiu zástupců rodu Geastrum, je analýza 

enzymové aktivity. Jednak známý enzymatický profil může sloužit jako znak vhodný pro odlišování 
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druhů a za druhé může prokázat ekologický status druhů, u nichž se spekuluje o jejich 

ektomykorhizním vztahu s dřevinami (viz kap. 2.3) . 

 

 

6 Závěr 
 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na poznání diverzity rodu Geastrum ve Střední 

Americe. A to s využitím zejména vlastních sběrů (86) získaných během tří terénních výzkumů 

v Panamě (2015, 2016, 2017) a herbářových položek (40) pocházejících z Panamy, Kostariky a 

Kolumbie. Morfologické znaky jsem propojil s výsledky molekulárně fylogenetické analýzy 

kombinovaného datasetu čtyř sekvenovaných lokusů (ITS, LSU, RPB1, ATP6). 

V Panamě jsem potvrdil výskyt již zaznamenaných druhů G. schweinitzii sensu lato, G. 

saccatum sensu lato, G. triplex sensu lato a G. velutinum sensu lato. Nově jsem zde doložil druhy G. 

fimbriatum, G. hieronymi, G. hirsutum, G. inpaense, G. lageniforme sensu lato, G. morganii sensu 

lato, G. rusticum a minimálně čtyři dosud nepopsané druhy rodu Geastrum (G. aff. michelianum, 

Geastrum sp.(1), Geastrum sp.(2) a Geastrum sp.(3). Pro Kostariku jsem na základě studia 

herbářových položek potvrdil výskyt druhu G. saccatum sensu lato. Pro Kolumbii jsem opět na 

základě studia herbářových položek potvrdil výskyt G. saccatum sensu lato a nově doložil výskyt 

druhů G. triplex sensu lato, G. fimbriatum, G. hieronymi a G. velutinum sensu lato. Nynější známá 

diverzita rodu Geastrum v Panamě tak činí minimálně 18 druhů, v Kostarice 22 (včetně variet) a 

v Kolumbii 6. V případě Panamy je však ve skutečnosti toto číslo vyšší, protože v rámci komplexů G. 

velutinum sensu lato, G. saccatum sensu lato a G. lageniforme sensu lato jsem zaznamenal více než 

jednu linii do nich náležející. 

Pro druhy G. inpaense, G. hirsutum a G. rusticum jsem poprvé získal sekvence úseku RPB1. 

G. hirsutum jsem nově zařadil do subsekce Epigaea v rámci sekce Myceliostroma. G. inpaense jsem 

nově zařadil do sekce Exareolata. Dosud nepopsaný druh Geastrum sp.(2) jsem zařadil do subsekce 

Marginata v rámci sekce Corollina. Druhy G. inpaense, G. hirsutum a G. rusticum jsem poprvé nalezl 

mimo oblast, kde byly popsány. Jako druhově nejbohatší lokality jsem rozpoznal sezónní sekundární 

nížinné lesy, naproti tomu v biodiverzitně nejcennějších lokalitách v primárních horských lesích byly 

nálezy zástupců rodu Geastrum zřídkavé. 

V budoucnu by se výzkum rodu Geastrum měl zaměřit především na delimitaci druhů v rámci 

druhových komplexů, které jsem v této práci komentoval, a také na systematičtější průzkum 

tropických oblastí. 
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8 Přílohy 

 
Obr. 24: Povolení pro sběr v provinciích Chiriquí a Bocas del Toro 
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Druh Habitat Lokalita Kód sběru Datum  Leg. & Det. 

Úspěšně osekvenované 

lokusy 

G. fimbriatum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP403 14.07.2017 PZ & PZ - 

G. hieronymi na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP323 08.07.2017 PZ & PZ - 

G. hirsutum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP233 12.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. hirsutum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP404 14.07.2017 PZ & PZ - 

G. hirsutum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP449 19.07.2017 PZ & PZ - 

G. hirsutum na zemi v opadu 

sekundární nížinný les, mezi Almirante a 

Changuinolou KZP467 21.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. hirsutum na zemi v opadu tropický horský suchý les, Paso Ancho  KZP236 10.07.2016 PZ & PZ LSU, RPB1, ATP6 

G. inpaense na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP55 09.07.2015 OK & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. inpaense na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP181 05.07.2016 OK & PZ ITS, LSU 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP25 14.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP187 08.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu tropický horský vlhký les, Pipeline trail  KZP289 19.07.2016 PZ & PZ LSU 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP305 21.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP308 21.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP325 08.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. lageniforme 

na tlejícím dřevě v 

opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP363 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP368 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP371 11.07.2017 LJ & PZ - 

G. aff. lageniforme na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP372 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. michelianum 

na tlejícím dřevě v 

zemi tropický horský vlhký les, Pipeline trail  KZP290 19.07.2016 PZ & PZ LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. morganii na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP168 06.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. aff. morganii na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP250 16.07.2016 PZ & PZ LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. morganii na zemi v opadu tropický horský vlhký les, Pipeline trail  KZP287 19.07.2016 PZ & PZ - 

G. aff. morganii na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP304 21.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. rusticum na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP153 14.07.2015 PZ & PZ ATP6 
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G. rusticum na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP170 06.07.2015 HLZ & PZ LSU, RPB1, ATP6 

G. rusticum na tlejícím dřevě okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP447 19.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. saccatum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP164 05.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. saccatum na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP179 06.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. aff. saccatum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP186 08.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. saccatum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP205 09.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. saccatum na zemi v opadu tropický horský vlhký les, Pipeline trail  KZP288 19.07.2016 PZ & PZ LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. saccatum na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP309 21.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. saccatum na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP362 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. saccatum na zemi  sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP365 11.07.2017 JR & PZ - 

G. aff. saccatum na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP370 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. saccatum na zemi v opadu sekundární nížinný les, Cerro Junquito  KZP465 21.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. saccatum na zemi v opadu 

sekundární nížinný les, mezi Almirante a 

Changuinolou  KZP466 21.07.2017 LJ & PZ - 

G. aff. saccatum na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP407 14.07.2017 PZ & PZ - 

G. schweinitzii na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP44 09.07.2015 OK & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. schweinitzii na tlející větvi listnáče okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua KZP86 09.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. schweinitzii na tlející větvi listnáče okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua KZP163 05.07.2016 PZ & PZ - 

G. schweinitzii na tlejícím dřevě  okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP185 08.07.2016 PZ & PZ - 

G. schweinitzii na tlejícím dřevě  okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP406 14.07.2017 PZ & PZ - 

G. schweinitzii na tlejícím dřevě  

sekundární nížinný les podél řeky, Quebrada 

Cascajo KZP473 22.07.2017 PZ & PZ - 

G. cf. schweinitzii na tlející borce okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP450 19.07.2017 PZ & PZ - 

G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP11 09.07.2015 OK & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. triplex na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP35 14.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP65 09.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP100 09.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. triplex na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP124 16.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP127 11.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP161 05.07.2016 PZ & OK - 
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G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP204 09.07.2016 PZ & PZ - 

G. triplex na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Tocumen  KZP321 07.07.2017 PZ & PZ - 

G. triplex na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP322 08.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP64 09.07.2015 OK & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na tlející větvi listnáče sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP166 06.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP174 05.07.2016 OK & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP178 05.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP188 08.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP189 08.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP249 16.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP306 21.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(1) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP324 08.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. velutinum(1) 

na tlejícím dřevě v 

opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP367 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. velutinum(1) 

na tlejícím dřevě v 

opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP369 11.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. velutinum(2) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP180 05.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

G. aff. velutinum(2) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP405 14.07.2017 PZ & PZ - 

G. aff. velutinum(2) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP448 19.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp.(1) na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP167 06.07.2016 PZ & OK ITS, LSU, RPB1, ATP6 

Geastrum sp.(2) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP151 11.07.2015 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

Geastrum sp.(2) na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP169 06.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp.(2) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP251 16.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp.(3) na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP307 21.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

Geastrum sp.(3) 

na tlejícím dřevě v 

opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP373 11.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp.(3) 

na tlejícím dřevě v 

opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP374 11.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp.(4) na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP190 08.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

Geastrum sp.(5) na zemi  primární horský les, Volcán Barú  KZP428 15.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp.(5) na zemi v opadu horský dubový les, Paso Ancho  KZP446 18.07.2017 MC & PZ - 
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Geastrum sp. na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP177 06.07.2016 OK & PZ ITS, LSU, RPB1, ATP6 

Geastrum sp. na zemi v opadu tropický horský suchý les, Paso Ancho  KZP210 10.07.2016 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp. na zemi v opadu tropický horský vlhký les, Pipeline trail  KZP336 09.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp. na zemi  sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP364 11.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp. na zemi v opadu sekundární nížinný les podél řeky, Rio David  KZP366 11.07.2017 PZ & PZ - 

Geastrum sp. na zemi v opadu okraj sekundárního nížinného lesa, Rio Majagua  KZP451 19.07.2017 PZ & PZ - 

Tab. 4: Přehled vlastních sběrů z Panamy 

 

Druh Lokalita Stát Kód sběru Datum Leg. & Det. 

Úspěšně osekvenované 

lokusy 

G. fimbriatum smíšený remízek, Litomyšl CZE PZ1 23.08.2014 PZ & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. lageniforme Ranšpurk, Lanžhot CZE KS1 04.10.2016 Švec & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. aff. lageniforme park, Rio de Janeiro BRA MB4 28.02.2016 Brtník & Brtník LSU, RPB1 

G. aff. morganii park, Rio de Janeiro BRA MB2 28.02.2016 Brtník & Brtník LSU, RPB1 

G. quadrifidum Polom, Dolní Újezd CZE PZ2 29.09.2014 PZ & PZ ITS, LSU 

G. rufescens bukový les, Bardějov SVK AC1 25.08.2016 Čmoková & PZ LSU, RPB1 

G. saccatum Rio Majagua, Los Alagrrobos, Chiriquí PAN MP1 07.06.2014 Piepenbring & Piepenbring LSU, RPB1 

G. schweinitzii Canopy Walk, Belalong Field Studies Centre BRN ZE1 25.01.2016 Egertová, Sochor & PZ ITS, LSU, RPB1 

G. velutinum park, Rio de Janeiro BRA MB1 29.02.2016 Brtník & PZ ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp. NP Chapada dos Guimaraes BRA MB3 14.02.2016 Brtník & PZ LSU, RPB1 

Tab. 5: Přehled vlastních či získaných sběrů pocházejících z jiných oblastí než zkoumaných zemí Panamy, Kostariky a Kolumbie  

 

Revize (Ponce de 

Léon 1966, 1985) 
Lokalita Stát Kód položky Rok Sběratel Revize (2017)  

Geastrum sp. Base of Cerro Pilon, El Valle, Cocle PAN Dumont-PA 199 1975 Dumont, Carpenter & Mori  

G. hieronymi 
Road between Mosquera and La Mesa, 

Cundinamarca 
COL 1952845 1978 

Dumont, Ryvarden, Oberwinkler & 

Buritica  
G. fimbriatum 

G. indicum La Palma de San Ramon, Alajuela CRI 1952904 1928 Brenes  
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G. javanicum Pan American Highway, Panamá PAN 1942016 1975 Dumont, Carpenter & Mori G. aff. inpaense 

G. javanicum Lower slopes of Cerro Tuté, Veraguas PAN 1942018 1975 Dumont, Carpenter & Mori G. aff. echinulatum 

G. javanicum Aguazul-Sogamoso, Boyacá COL 1942031 1976 
Dumont, Carpenter, Sherwood & 

Molina 
G. aff. velutinum 

G. javanicum Aguazul-Sogamoso, Boyacá COL 1942032 1976 
Dumont, Carpenter, Sherwood & 

Molina 
G. aff. velutinum 

G. javanicum Cali-Cisneros, Valle del Cauca COL 1942033 1976 Dumont & Molina G. aff. velutinum 

G. javanicum, G. 

saccatum 

Trail from Puerto Obaldia to Armila, San 

Blas 
PAN 1942017 1975 Dumont, Carpenter & Mori G. hirsutum, G. sacccatum 

G. pyriforme Finca A. Castro, Cauca COL 1942699 1974 Dumont, Haines, Idrobo & Velasquez Lycoperdon sp. 

G. saccatum 
Trail from Puerto Obaldia to Darien, San 

Blas 
PAN 1942362 1975 Dumont, Carpenter & Mori  

G. saccatum 
Trail from Puerto Obaldia to Darien, San 

Blas 
PAN 1942363 1975 Dumont, Carpenter & Mori  

G. saccatum 
Trail from Puerto Obaldia to Darien, San 

Blas 
PAN 1942364 1975 Dumont, Carpenter & Mori  

G. saccatum 
Trail from Puerto Obaldia to Darien, San 

Blas 
PAN 1942365 1975 Dumont & Mori  

G. saccatum Finca „El Bosque“, Cauca COL 1942366 1974 Dumont, Haines, Idrobo & Velasquez  

G. saccatum Choco, Sautata COL 1942367 1978 
Dumont, Ryvarden, Oberwinkler, 

Buritica, Pulido & Aguirre 
 

G. saccatum 
Sierra Nevada de Santa Marta, 

Magdalena 
COL 1942368 1978 

Dumont, Ryvarden, Oberwinkler, 

Buritica, Pulido & Aguirre 
 

G. saccatum San Ramon, Alajuela CRI 1942399 1927 Brenes  

G. sessile 
Sierra Nevada de Santa Marta, Parque 

National Natural Tayrona, Magdalena 
COL 1952797 1978 

Dumont, Ryvarden, Oberwinkler, 

Buritica, Pulido & Aguirre 
G. fimbriatum 

G. schweinitzii Barro Colorado, Panamá PAN 1942454 1952 Martin & Welden  
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G. schweinitzii Lower slopes of Cerro Tuté, Veraguas PAN 1942439 1975 Dumont, Carpenter & Mori G. hirsutum 

G. triplex 
Caldas, Forest above Hacienda Himalaja, 

Antioquia 
COL 1952971 1978 

Dumont, Ryvarden, Oberwinkler, 

Buritica, Pulido & Aguirre 
 

G. triplex 
Road between Guasca and Gacheta, 

Cundinamarca 
COL 1952508 1974 Dumont, Haines & Idrobo  

Geaster sp* Zetek Trail, Barro Colorado, Panamá PAN R. D. Goos BCI-0039 1973 Goos G. aff. inpaense 

Geaster sp.* 
Van Tyne Trail-10, Barro Colorado, 

Panamá 
PAN NYGOOS1 1973 Goos G. saccatum 

Geaster sp.* 
Van Tyne Trail, Zetek Trail, Barro 

Colorado, Panamá 
PAN R. D. Goos BCI-0043 1973 Goos 

Geastrum sp., G. aff. 

echinulatum 

Tab. 6: Přehled herbářových položek z herbáře NY, poslední sloupec představuje mnou provedené revize 

 *položky nerevidované Ponce de Léonem (1966, 1985) 

 

Původní určení Lokalita Stát Kód položky Rok  Sběratel Revize (2017)  

Geastrum sp. AVA Trail, Barro Colorado, Panamá PAN 3579 1997 Ovrebo G. cf. albonigrum 

Geastrum sp. Barbour Lathrop, Barro Colorado, Panamá PAN 3697 1999 Ovrebo G. schweinitzii 

Geastrum sp. Fausto, Barro Colorado, Panamá PAN 3718 1999 Ovrebo G. saccatum 

Geastrum sp. Buena Vista, Gatun Lake, Panamá PAN 3757 1999 Ovrebo G. cf. velutinum 

Geastrum sp. Near old dining hall, Barro Colorado, Panamá PAN 4044 2001 Ovrebo G. saccatum 

Geastrum sp. Fausto Trail, Barro Colorado, Panamá PAN 4065 2001 Ovrebo G. cf. velutinum 

Tab. 7: Přehled herbářových položek z herbáře PMA, poslední sloupec představuje mnou provedené revize 

 

Původní 

určení 
Lokalita Stát Kód položky Rok Sběratel Revize (2017)  

Úspěšně 

osekvenované 

lokusy  

Geastrum sp. 
Respingo, Camino Cerro Brujo, Parque 

Nacional Volcán Barú, Chiriquí 
PAN PMH131 2013 Villarreal G. triplex s.l. ITS, LSU 

Geastrum sp. 
Paso Ancho, Parque Nacional Volcán 

Barú, Chiriquí 
PAN PA179 2014 Villarreal, Cáceres, Hofmann & Barrera G. aff. lageniforme ITS, LSU, RPB1 
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Geastrum sp. 
Paso Ancho, Parque Nacional Volcán 

Barú, Chiriquí 
PAN PA245 2014 Cáceres, Hofmann, Valdés & Barrera G. aff. lageniforme ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp. 
Paso Ancho, Parque Nacional Volcán 

Barú, Chiriquí 
PAN PA250 2014 Cáceres, Hofmann, Valdés & Barrera G. aff. lageniforme ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp. Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí PAN CBMAPH400 2014 
Villarreal, Barrera, Cáceres & 

Rodriguez 
G. aff. michelianum ITS, LSU 

Geastrum sp. 
Santa Cruz, Parque Nacional de Isla 

Coiba, Veraguas  
PAN PA720 2015 Hofmann & Cuevas G. triplex s.l. ITS, LSU 

Geastrum sp. 
Respingo, Camino Cerro Brujo, Parque 

Nacional Volcán Barú, Chiriquí 
PAN PMH140 2013 

Hofmann, Villarreal, Ríos, Rodríguez, 

Samudio, Serracín & Vazquéz 
G. aff. michelianum ITS, LSU, RPB1 

Geastrum sp. 
Aguacate, Parque Nacional Volcán 

Barú, Chiriquí 
PAN PMH36 2013 Villarreal & Ríos G. aff. lageniforme ITS, LSU 

Tab. 8: Přehled herbářových položek z herbáře UCH, předposlední sloupec představuje mnou provedené revize 
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