
EKOLOGIE LIŠEJNÍKŮ VE VZTAHU S FUNKČNÍ 
DIVERZITOU A VELIKOSTÍ GENOMU

Lichen ecology in the relationship to functional 
diversity and genome size

Eliška Konečná

Abstract: 
The relationship between functional traits and diversity is an 
interesting topic in lichenology. Although it has been addressed by 
only a few studies, some interesting patterns have already been 
observed. There are only scant data on the genome size of lichen 
symbionts, but future studies might reveal a similar ecological 
pattern as have already been found for other groups of organisms.
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ÚVOD

Stejně tak jako u jiných skupin organismů se i u lišejníků v rámci 
ekologických studií někdy využívá pozorování jejich funkčních znaků, a to 
zpravidla v kontextu prostředí, ve kterém rostou. Funkčním znakem se 
většinou rozumí dobře popsatelná vlastnost organismu, která je 
proměnlivá mezi jedinci nebo druhy a má přímý vliv na fungování 
organismu či jeho interakci s prostředím (Díaz & Cabido 2001, McGill et al. 
2006). S fungováním organismu se dále pojí pojem funkční diverzita, která 
zkoumá rozmanitost funkčních znaků v populaci nebo společenstvu v ur-
čitých ekosystémech (Tillman 2001). V porovnání se studiem cévnatých 
rostlin je ovšem u lišejníků míra prozkoumání tohoto tématu na daleko 
nižší úrovni (Prieto et al. 2017). Přesto se v již uskutečněných studiích 
ukázalo sledování funkčních znaků (potažmo funkční diverzity) v liche-
nologii přínosné, skýtající nové možnosti v porozumění procesům 
ovlivňujících ekologii lišejníků (Lewis & Ellis 2010). Další metodou, která 
by mohla být ve výzkumu ekologie lišejníků použita tak jako u jiných 
skupin organismů (Thompson 1990), je zahrnutí informace o velikosti 
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genomu. Samotná metodika měření je ovšem v lichenologii na samém 
počátku (Armaleo & May 2009), natož aby již byla využita v ekologických 
studiích. Je to proto téma skýtající potenciál pro budoucí výzkumy.

Jako podklad tohoto článku posloužila bakalářská práce „Ekologie 
lišejníků ve vztahu s funkční diverzitou a velikostí genomu“, obhájená na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2018.

FUNKČNÍ ZNAKY LIŠEJNÍKŮ

Nejčastěji studovaným funkčním znakem lišejníků je typ stélky. Ten může 
být například spojen svým výskytem s určitými vlhkostními podmínkami, 
kdy vysoký poměr povrchu vůči objemu u keříčkovitých lišejníků vede      
k rychlejšímu vysychání a zavodňování stélky, pročež může být jejich 
výskyt spojen s vlhkým prostředím nebo s vlhkostí proměnlivou (Nash 
2008). Lišejníky s vyvinutým prothalem mohou pomocí něho zadržovat 
vodu i ji lépe přijímat do stélky (Lakatos et al. 2006). Rychleji rostoucí 
stélka (například keříčkovitá) může být výhodou v kompetici o světlo, 
ovšem znevýhodněná ve stresových podmínkách oproti odolnějšímu, 
pomaleji rostoucímu (např. korovitému) typu (Rogers 1990).

Jako funkční znak je také některými autory (Koch et al. 2013, Bässler 
et al. 2016, Benítez et al. 2018) označován typ fotobionta. Například 
některé cyanolišejníky potřebují pro správné fyziologické fungování 
přítomnost vody v tekutém stavu (Lange et al. 1986). Také bylo pozorová-
no, že lišejníky s trentepohlioidním fotobiontem se vyskytují v místech      
s vyšší teplotou oproti těm s fotobiontem trebouxioidním (Aptroot & van 
Herk 2007, Marini et al. 2011) a také v nižších nadmořských výškách 
(Giordani et al. 2012, Bässler et al. 2016).

Pro různé typy rozmnožování, které lišejníky využívají, byl pozorován 
vztah s ekologickými strategiemi (Rogers 1990). Ve vyšší nadmořské výšce 
je častěji pozorován výskyt druhů s převažujícím asexuálním rozmnožová-
ním (sorédiemi nebo izídiemi) oproti níže položeným stanovištím (Giordani 
et al. 2012).

Jako funkční znak je u lišejníků někdy používána přítomnost 
sekundárních metabolitů (Hauck & Jürgens 2008) nebo morfologie spór   
a askomat (Bässler et al. 2016). Někteří autoři považují za funkční znaky 
také třeba měřitelné charakteristiky fotosyntézy, množství obsažených 
látek i prvků apod. (Asplund & Wardle 2017), které však nepatří mezi 
funkční znaky v jejich úzkém pojetí.

VELIKOST GENOMU LIŠEJNÍKŮ

Doposud bylo publikováno jen pár dat o velikostech genomů lišejníkových 
fotobiontů (Armaleo & May 2009). Také znalosti velikosti genomu 
mykobiontů se pohybují kolem desítky údajů (Kullman et al. 2005). 
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Několikero údajů pochází z celogenomového sekvenování, např. druhy 
Cladonia grayi, Endocarpon pusillum, Xanthoria parietina nebo Tri-
pethelium elutariae  (Kullman et al. 2005, Wang et al. 2014, Anonymus 
2018). Většina údajů však byla naměřena pomocí průtokové cytometrie, 
kterou je možné používat způsobem, jak jej upravila Kullman et al. (2005) 
pro houby. Známé velikosti haploidních genomů se u lichenizovaných hub 
pohybují mezi 15–80 Mb (tj. milionů párů bází). 

Velikost genomu má přímý vliv na fungování buňky. Organismy s vět-
ším genomem mají větší jádro a dělení jejich buněk probíhá pomaleji v dů-
sledku množství informace (Hof & National 1963) a také mají větší buňky 
(Cavalier-Smith 1982). Ekologické dopady různých velikostí genomů jsou 
známy u cévnatých rostlin (Grime et al. 1985, Thompson 1990, 
MacGillivrail & Grime 2009) i u hub (Kauserud et al. 2008, Veselská & 
Kolařík 2015). Lišejníky však na výzkum vztahu mezi ekologií a velikostí 
genomů teprve čekají.
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