SYSTÉM HOUBOVÝCH ORGANISMŮ
1. cvičení
Organizace podmínky zápočtu I.
•Studijní materiály:
•Seznam organismů k poznávačce – viz. dále
•Atlas houbových organismů: http://botany.upol.cz/atlasy/system/index.php
•Knihy: Váňa, J.: Systém a vývoj hub a houbových organismů. Karolinum, Praha, 1996.
Kalina, T.; Váňa, J.: Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum
Organizace podmínky zápočtu II.
•Docházka

– 100% účast

•Mikroskopické
•Opakování
•K

potřeby, plášť, přezůvky

– každé cvičení vypracované pracovní listy!!!; shrnutí ve 3. cvičení

zápočtu:

•I. Test
•II.

– 75% správně

Životní cyklus – 1) Zařazení po třídu:
•MYXOMYCETES
•PLASMODIOPHOROMYCETES
•OOMYCETES
•CHYTRIDIOMYCETES
•ZYGOMYCETES
•ASCOMYCETES
•HOMOBASIDIOMYCETES
•HETEROBASIDIOMYCETES

– Ustilaginales, Uredinales

- 2) Části cyklu: pohlavní/nepohlavní; n/2n příp. n+n
- 3) Popis procesů vedoucích ke vzniku jednotlivých struktur: plazmogamie, karyogamie, R!,
M, klíčení, infekce hostitele
•III. Poznávačka

– 10 fotografických položek – napsat LATINSKY rod a druh (dle seznamu) + doplňující otázky,
min. = 7položek správně
ROZVRH:
1. cvičení: ÚVOD + MYXOMYCOTA + PLASMODIOPHOMYCOTA + OOMYCOTA +
CHYTRIDIOMYCOTA + ZYGOMYCOTA
2. cvičení: ASCOMYCOTINA (HEMIASCO-; ASCOMYCETES = Eurotiales a Erysiphales) +
DEUTEROMYCOTINA + LICHENES
3. cvičení: BASIDIOMYCOTINA + OPAKOVÁNÍ
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HOUBOVÉ ORGANISMY
Jedná se o polyfyletickou skupinu, sdružující eukaryotické primárně heterotrofní stélkaté organismy z
různých taxonomických skupin.
STÉLKA = tělo hub, zajišťuje výživu, výměnu látek a energií s prostředím také růst, šíření, rozmnožování
–nemyceliální (nehyfové) – 1b.; myceliální (vláknité)
HETEROTROFNÍ ORGANISMY = konzumenti = organismy živící se organickou potravou, protože potřebné
uhlíkaté látky, nedokáží na rozdíl od autotrofních org., syntetizovat z anorganických látek
–potřebné organické látky získávají z autotrofních organismů: nepřímo – saprofyté a symbionti; přímo – parazité
–Saprofyté

rozkladem organické hmoty (odumřelých živočišných a R těl) = DESTRUENTI, REDUCENTI
–Symbionti - mnoha fototrofních organismů (s cévnatými rostlinami = mykorhiza, s bezcévnými = lichenismus);
příp. živočichů – hmyz (Scolitus) ambrosiové houby (= autotrofní, ale sekundárně)
–Parazité z jiných živých organismů: biotrofní (živí se obsahem buněk ale nezabíjí je) či nekrotrofní (způsobují
odumírání buněk)
–obligátní - závazní, fakultativní – příležitostní
–saproparazitismus – parazité přežívají na odumřelém hostiteli jako saprofyté
–způsob

příjmu organických látek: HOLOZOICKY (fagotrofně) NEBO OSMOTROFNĚ (celým povrchem těla)

POLYFYLETICKÁ SKUPINA – uměle vytvořená na základě společných znaků
ŽIVOTNÍ CYKLUS – ze dvou fází: anamorfa + teleomorfa = holomorfa
obě stádia mohou být realizována i současně (na různých hyfách)
–Anamorfa - vytváří se nepohlavní rozmnožovací struktury
–Teleomorfa - vytváří se pohlavní rozmnožovací struktury za vhodných podmínek se vytváří plodnice
•Dominantní způsob rozmnožování pomocí spor
Nepohlavní = mitospory – fragmentace mycelia, dělení b., pučení, (n → n)
•Podle vzniku: endogenně =>sporangiospory ve sporangiu; exogenně =>konidie na konidioforu (nosič);
•Podle pohybu - bičíkaté zoospory, bezbičíkaté – aplanospory
–Pohlavní = meiospory – splývání gamet (pohlavních buněk), gametangií (pohlavní orgány), somatických buněk
3 fáze = plazmogamie, karyogamie, meioza = jejich vznik je spojen se změnou ploidie! (n → 2n→ n)
•oospory, zygospory, askospory a bazidiospory
Způsoby pohlavního rozmnožování:
1. gametogamie – splývání gamet, Chytridiomycota
izogamie – morf. i fyz. stejné gamety různého původu (+) a (-)
oogamie – morf. a fyz. rozdílné

anizogamie – morf. a fyz. rozdílné

2. gametangiogamie – splývání gametangií,
izogametangiogamie = zygogamie - 2 morfologicky stejná gametangia Zygomycotina
anizogametangiogamie – rozlišená gametangia - (♂anteridium a ♀askogon s trichogynem), Ascomycetes
oogametangiogamie –samčí anteridium splývá se samičím oogoniem, Oomycota (říše Chromista!)
modifikací 1. a 2. je gameto-gametangiogamie = spermatizace u Ascomycotina, namísto anteridií oplodňují
askogon spermacie (aplanogamety), příp. konidie
3. somatogamie – hlavně Basidiomycotina, také Hemiascomycetes, splynutí dvou somatických hyf (hyfogamie),
nebo celých stélek u 1b. (hologamie)
Další modifikace:
somato-gametangiogamie – vzácná Ascomycotina, askogon je oplodněn přímo jádrem ze somatické hyfy –
anteridia se netvoří

Mgr. Bc. Jana Hübschová a kol., KB PřF UP v Olomouci, únor 2010

gameto-somatogamie – spermatizace u rzí – Basidiomycotina, splývá gameta a spermacie (somatická buňka +
přijímací hyfa)
autogamie – ojediněle Ascomycotina, párování jader uvnitř mnohojaderného askogonu, nebo mezi jádry askogonu
a trichogynu
SYSTÉM HOUBOVÝCH ORGANISMŮ – několik paralelních pojetí
Původně řazeny mezi nižší rostliny - některé znaky poukazují na příbuznost s živočichy (heterotrofní výživa, glykogen)

Postavení houbových organismů mezi ostatními organismy
Monera
(bakterie, sinice) →

Protozoa - hlenky,
Chromista - primitivní houby
Jednoduchá eukaryota

Prokaryota

Eukaryota

→
→
→

Plantae (rostliny)
Animalia (živočichové)
Fungi (houby)

Pozn. Houby a živočichové se liší stylem příjmu živin, houby absorpcí, živočichové mají trávicí aparát a polykají.
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH SYSTEMATICKÝCH KATEGORIÍ
Taxonomická kategorie

Koncovka

NADŘÍŠE
ŘÍŠE
ODDĚLENÍ (Division, Phyllum)
PODODDĚLENÍ (Subdivision)
TŘÍDA (Class)
PODTŘÍDA (Subclass)
ŘÁD (Order)
ČELEĎ (Family)

nemá
nemá
- mycota
- mycotina
- mycetes
- mycetidae
- ales
- aceae

HOUBOVÉ ORGANISMY v dnešním pojetí zahrnují organismy ze třech říší:
PROTOZOA, CHROMISTA, FUNGI
Rozlišují se dle tří základních charakteristik: typ stélky, složení BS, charakter bičíků.

říše PROTOZOA

říše CHROMISTA (Straminipila)

říše FUNGI

Stélka: 1b. sdružené v koloniích nebo
plazmodiích

1b. nebo vláknité org.

1b. nebo vláknité org.

BS: v trofické fázi bez BS

BS tvořena převážně celulózou

BS především chitin a β-glukan

Bičíky: bičíky pokud jsou přítomny,
nemají tuhá mastigonemata
(duté vlásky na bičíku)

bičíky, bývají dva a aspoň jeden má
tuhá mastigonemata
(= straminipilní vlášení)

bičíky, přít. pouze u sk.
Chytridiomycota nemají
mastigonemata
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Oddělení:
MYXOMYCOTA
(především saprofyti)
PLASMODIOPHOROMYCOTA
(výhradně biotrofní parazité)

Oddělení:
LABYRINTHULOMYCOTA
OOMYCOTA
(nejvýznamnější)
HYPHOCHYTRIOMYCOTA

Oddělení: CHYTRIDIOMYCOTA
EUMYCOTA

Říše: PROTOZOA; Oddělení: MYXOMYCOTA – hlenky
trofická fáze bez pevné buněčné stěny, pouze periplast bílkovinného původu
1 buněčné útvary: myxaméby / myxomonády
Mnohojaderné útvary: plazmodia/ pseudoplasmodia
reprodukční fáze - ROZMNOŽOVÁNÍ
- NEPOHLAVNÍ: schizotomické dělení myxomonád a myxaméb
- POHLAVNÍ: izogamie → karyogamie → vznik spor s BS! (chitin a celulóza)
- za příznivých podmínek se vytváří „plodničky“ – sorokarpy / sporokarpy
- za nepříznivých klidová stádia - mikrocysty, sférocysty nebo sklerocia
SPOROKARPY:
•přisedlá nebo stopkatá sporangia => z protoplazmodií nebo malých částí plazmodií

•nestopkatá, poduškovitá aethalia => z větších částí plazmodií.
celistvý útvar (sloučení řady sporangií se společnou peridií);
pseudoaethalium - zřetelné stěny sporangií
•plazmodiokarp => z velkých částí síťovitého plazmodia, uvnitř
částečně gelatinózní nebo celý síťovitý
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ZÁSTUPCI: Fuligo septica - slizovka práškovitá
Ceratiomyxa fruticulosa - válečkovka keříčkovitá
Lycogala epidendrum - vlčí mléko červené
Tubifera ferruginosa - zlepníček jahodovitý
Stemonitis fusca– pazderek hnědý
Arcyria denudata - vlnatka červená
Leocarpus fragilis - lesklík křehký
Trichia varia – vlasatka okrová
Hemitrichia serpula
ŽIVOTNÍ CYKLUS:
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Oddělení Myxomycota se od říše Fungi, kam byly dříve řazeny odlišují:
- absencí vláknité stélky
- vegetativní stadiem ve formě neoblaněných buněk s améboidním pohybem
- holozoickým (fagotrofním způsobem výživy – výjiměčně alternativně osmotrofní výživa – charakteristická
pro pravé houby, některé parazitují)
- odlišným způsobem tvorby spor
- biochemickými vlastnostmi
Říše: PROTOZOA; Oddělení: PLASMODIOPHOROMYCOTA
- ! silně specializovaní obligátních nekrotrofní endoparazité !
•

v životním cyklu je podstatná vegetativní fáze ve formě mnohojaderného paraplasmodia = masa
protoplazmy parazita uvnitř buněk hostitele
– podobnost s hlenkami (ale nevznikají splýváním menších plazmodií)

dva typy:
–sporangiogenní (haploidní) – vznik tenkostěnných sporangií (gametangií) se zoosporami (gametami)
–cystogenní (diploidní) – po R! se mění ve sporosorus tlustostěnných odpočívajících spor (cyst)
-přítomností parazita v buňkách dochází k jejich abnormálnímu zvětšení (hypertrofii) i k nezřízenému dělení a
patologickému zmnožení buněk (hyperplazii)
ZÁSTUPCI: hlavně parazité
někteří přenašeči virů Polymyxa – P. graminis (trávy), P. betae – kořeny cukrovky
- Plasmodiophora brassicae - nádorovka kapustová
- Spongospora subterranea – původce prašné strupovitosti bramboru, přísně karanténní
Říše: PROTOZOA; Oddělení: PLASMODIOPHOROMYCOTA; Třída PLASMODIOPHOROMYCETES
ŽIVOTNÍ CYKLUS:
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Říše : CHROMISTA
- vodní organismy, postupně přechod na souš
Oddělení: OOMYCOTA – houby vaječné
Dříve řazeny do říše Fungi - podobný myceliální růst a způsob výživy
–liší se: BS s celulózou a β-glukany, 2n vegetativní stádium = coenocytické mycelium

STÉLKA:
– primitivní druhy: 1b., převážně eukarpická (vyj. holokarpická), monocentrická, endobiotická (intercelulární,
intracelulární – amorfní stélka)
fylogeneticky starší žijí ve vodním (nebo vlhkém) prostředí, jako saprofyté nebo parazité
nejodvozenější Peronosporales na nadzemních částech suchozemských rostlin - primárně parazité a zahrnují
velmi důležité fytopatogeny
–
–

• evoluční tendence spojené s přechodem z vody na souš:
– menší počet pohyblivých stadií,
– přechod od saprofytismu k obligátnímu parazitismu,
– s tím spojená specializace vedoucí až k tzv. organotropii (specializace na určité orgány hostitele)
Říše : CHROMISTA, Oddělení: OOMYCOTA; Třída: OOMYCETES (PERONOSPOROMYCETES)
Podtř. PERONOSPOROMYCETIDAE
Řád: Pythiales
vodní a půdní saprofyté, ale také obligátní i fakultativní parazité
zahrnují velice důležité patogeny (Pythium a Phytophthora
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–Pythium debaryanum - způsobuje odehnívání kořenů mnoha rostlinných druhů, způsobuje padání klíčních R
(nebezpečí pro sadbu)
–Phytophthora infestans – plíseň bramborová - hniloba listů, stonků, kořenů brambor a rajčat
velmi invazivní patogen - po zavlečení do Evropy v 19. století, vypukl v Irsku hladomor
Říše : CHROMISTA; Oddělení: OOMYCOTA; Třída: OOMYCETES (PERONOSPOROMYCETES)
Podtř. PERONOSPOROMYCETIDAE
Řád: Peronosporales
obligátní vysoce specializovaní parazité rostlin
– nenapadají kořeny, ale většinou nadzemní části rostlin, tzn. že je zde patrný přechod od vodních k suchozemským
organismům
Rozmnožování
–Nepohlavní: většinou monosporická zoosporangia (Peronospora)
•jejich tvar společně s typem větvení sporangioforů charakterizuje jednotlivé rody
•Klíčení sporangia může probíhat v závislosti na druhu a podmínkách prostředí přímo = hyfou
(monosporická sporangia - někdy označována jako “konidie“) nebo se ze sporangia uvolňují zoospory
–Phytophtohora infestans za chladnějších a sušších podmínek je podporováno klíčení hyfou
Pohlavní: oogametangiogamie
Podle způsobu pohlavního rozmnožování rozlišujeme druhy homothalické (Plasmopara) a heterothalické
(Bremia, Phytophthora)
Homothalické – na stélce vyrostlé z jedné spory vznikají gametangia obojího pohlaví a jejich jádra ač geneticky
stejná splývají
Heterothalické – rozlišujeme dvě skupiny kmenů stélek – ozn. + / - mezi příslušníky stejného kmenu nemůže dojít
k pohl. procesu, i když se tvoří obojí gametangia – pohl. proces je bržděn homologickým párem genu
inkompatibility
Říše : CHROMISTA; Oddělení: OOMYCOTA; Třída: OOMYCETES
ŽIVOTNÍ CYKLUS:
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ZÁSTUPCI: Plasmopara viticola - vřetenatka révová
Peronospora destructor - plíseň cibulová
Pseudoperonospora cubensis - plíseň okurková
Bremia lactucae - plíseň salátová
Albugo candida - plíseň bělostná
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Říše FUNGI (houby pravé)
STÉLKA: vláknité mycelium, vyj. 1b./ pučivé pseudomycelium
BS - převážně chitin a ß-glukan
Bičíky pouze u zástupců Chytridiomycetes
Výživa: absorpční/ osmotrofní
zásobní látkou je glykogen
Plektenchymy
=„nepravá pletiva“ odlišná vláken tvořících myceliální stélku
prozenchym a pseudoparenchym
různé typy somatických a vegetativních struktur:
stroma (základ plodnice)
sklerocium (tvrdý útvar pro překonání nepříznivých
podmínek)
rhizomorfy (provazcovitá spleť hyf)

ŽIVOTNÍ CYKLUS
– převážně haploidní nebo dikaryotický, vzácně diploidní
během pohlavního rozmnožování - dvojjaderná fáze vývoje = dikaryofáze (u Zygomycotina jen náznaky)

SYSTÉM: 2 oddělení
CHYTRIDIOMYCOTA (primitivnější, ještě mají bičíkatá stadia)
EUMYCOTA (rozsáhlé, různé evoluční stupně)
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Říše FUNGI; Oddělení CHYTRIDIOMYCOTA; Třída: CHYTRIDIOMYCETES
STÉLKA: mikroskopická, 1b. / mnohojaderné coenocytické mycelium
bohaté myceliální systémy pravidelně členěny pseudosepty (polypeptidy)
septa (přehrádky) pouze pod reprodukčními orgány – úplné
Nejjednodušší 1b. endobiotická a holokarpická
Odvozenější 1b. eukarpická stélka (vytváří bezjaderné nevětvené rhizoidy – pro uchycení v substrátu a k výživě,
častěji rhizomycelium = bohatě větvené s jádry)
Nejodvozenější = coenocytické mycelium
BS: chitin a amorfní β-1,3- a β-1,6-glukan

ROZMNOŽOVÁNÍ:
nepohlavní: při dostatečné vlhkosti a teplotě zoosporami (jeden hladký bičík)
ze sporangia se uvolňují otvorem ve stěně = inoperkulátní sporangia (bez víčka)
anebo otevřením víčka (operkulum) = operkulátní sporangium
pohlavní rozmnožování: gametogamie, méně gametangiogamie/somatogamie
SYSTÉM: založen na ultrastruktuře zoospor, 4 řády
ZÁSTUPCI: asi 100 rodů s přibližně 1000 druhů.
saprofyté – převážně sladkovodní, příp. ve vlhké půdě
považováni za první organismy, osidlující čerstvě odumřelý org. materiál
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schopné využít nesnadno rozložitelné substráty= chitin, keratin, hemi- a celulóza
několik obligátně anaerobních druhů přirozenou součástí mikrobiálních společenstev velkých býložravců z různých
čeledí (rozkládají celulózu v zažívacím traktu)
parazité – obligátní, nekrotrofní
autotrofních - cévnaté rostliny, mechorosty a fytoplankton
mezi živočichy napadají háďátka, moskyty a některé brouky
na houbách – Chytridiomycota, Oomycota, Ascomycotina, Basidiomycotina
Ekonomicky významné škody na pěstovaných rostlinách:
Olpidium brassicae, řád: SPIZELLOMYCETALES
Physoderma maydis a Physoderma alfalfae, řád: BLASTOCLADIALES
Synchytrium endobioticum – rakovinec bramborový, Řád: CHYTRIDIALES endobiotická, holokarpní stélka,
nádory na hlízách, přísně karanténní
Říše FUNGI; Oddělení CHYTRIDIOMYCOTA; Třída: CHYTRIDIOMYCETES
ŽIVOTNÍ CYKLUS:

Mgr. Bc. Jana Hübschová a kol., KB PřF UP v Olomouci, únor 2010

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA
zahrnuje 3 pododdělení: Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina
nemají bičíkatá stádia
původ odvozován od předků oddělení Chytridiomycota

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ZYGOMYCOTINA (houby spájivé)
STÉLKA: mnohojaderné cenocytické mycelium
BS: chitin
ROZMNOŽOVÁNÍ
NEPOHLAVNÍ: sporangia se sporangiosporami
vývojová tendence od mnohosporických k monosporickým
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POHLAVNÍ: izogametangiogamie
= zygogamie
splynutím gametangií vzniká zygosporangium s 1 zygosporou
homothalické a heterothalické druhy
ZÁSTUPCI: rychle rostoucí druhy hub mikroskopických rozměrů
SYSTÉM: 2 třídy:
ZYGOMYCETES, TRICHOMYCETES

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododd.: ZYGOMYCOTINA; Třída: ZYGOMYCETES
ŽIVOTNÍ CYKLUS:
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododd.: ZYGOMYCOTINA; Třída: ZYGOMYCETES
Řád ENTOMOPHTHORALES
fakultativní nebo obligátní parazité hmyzu - hyfová tělíska
některé druhy mohou vyvolávat onemocnění u zvířat i lidí (kůže, podkožního vaziva); případně parazité rostlin
Entomophthora – hmyzomorka, entomofágní houba
E. muscae – hmyzomorka muší, původce mušího moru
sporangium vyklíčí na povrchu těla mouchy ve vlákno => vroste dovnitř => rozroste se a rozpadne na
hyfová tělíska; moucha uhyne => na povrchu těla vyrostou sporangiofory => monosporická sporangia („konidie“)
aktivně vystřelena (lepkavý povrch - další infekce)

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododd.: ZYGOMYCOTINA; Třída: ZYGOMYCETES
Řád MUCORALES
především půdní saprofyté
– rozkládají snadno využitelné substráty = max. škrob
někteří jsou parazité napadají oslabené rostliny
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Mucor – druhově početný rod
– mnohosporová sporangia, sporangiofory vyrůstají ze substrátu jednotlivě; především půdní saprofyté,
M. hiemalis; M. mucedo - plíseň hlavičková – koňský trus, tlející organické substráty
Rhizopus
– svazečky sporangioforů propojeny stolony
zkvašování cukrů = cukernaté substráty,
R. stolonifer - kropidlovec černavý – na zbytcích rostlin, sýra, chleba, skladované ovoce

•

PRACOVNÍ LIST 1

Myxomycoty, Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycotina
•

Myxomycota – zařazení v systému:

•

Mikroskopické pozorování: popiš trvalý preparát – Stemonitis

•

Makroskopické pozorování: napiš typy sporokarpů + zástupci

•

Oomycota - zařazení v systému:

•

Mikroskopické pozorování: naučte se rozlišovat pozorované zástupce oddělení dle
tvaru sporangioforu, zakreslete a popište
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Doplňující otázky:
1. Uveď tři základní říše, do kterých řadíme houbové organismy.

2. Vysvětli pojmy:
myxomonáda

myxaméba

cystogenní paraplazmodium

sporangiogenní paraplazmodium.

dikaryofáze
3. Jak vypadá zoospora u zástupců oddělení Oomycota? Nakresli.

4. U zástupců oddělení Eumycota rozlišujeme dva druhy nepravých pletiv – plektenchymů:
………………… …………..a ……………………………….. Doplň!
5. Uveď základní charakteristiku nepohlavního a pohlavního rozmnožování u Zygomycotina (typ
rozmnožování a co při tom vzniká).

6. Jak se nazývá pohlavní typ rozmnožování u Plasmopara viticola?
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7. Popiš všechny typy stélek u Chytridiomycota.

8. Přiřaď!
1. Fuligo septica

A. Fungi, Eumycota, Zygomycotina, Zygomycetes, Mucorales

2. Bremia lactucae

B. Protozoa, Myxomycota, Myxomycetes

3. Rhizopus nigricans

C. Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

2. cvičení
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA (houby vřeckaté)
Nejpočetnější skupina - cca 60 % známých taxonů
Charakterizováno pohlavním rozmnožováním:
společným znakem skupiny = vznik vřecka – latinsky ascus, množné číslo asci
uvnitř askospory (po 8) = endogenní meiospory (po R! následuje M)
! dikaryotická fáze = askogenní hyfy
pouze v plodnicích (askomatech)
! u mnoha zástupců není teleomorfní stádium časté (u některých ani známé) – především u parazitů převažuje
anamorfa - řazeny do pomocného pododdělení Deuteromycotina
Vegetativní STÉLKA
haploidní přehrádkované mycelium
méně jednotlivé buňky nebo jejich kolonie, příp. pučivé pseudomycelium
septa (přehrádky) mají ve středu jednoduchý pór!
BS – hlavní složkou chitin
SYSTÉM: Třída: HEMIASCOMYCETES
Třída: ASCOMYCETES
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA
Třída: HEMIASCOMYCETES
STÉLKA: redukované nebo vláknité mycelium
přehrádky vytvořeny nebo ne, celistvé nebo s pórem, buňky jedno- nebo vícejaderné,
BS - 1vrstevná, převažující složkou jsou glukany a manany, některé skupiny i chitin nebo celulóza
ROZMNOŽOVÁNÍ - NEPOHLAVNÍ: pučení, tvorba blastospor
POHLAVNÍ: somatogamie (hologamie i hyfogamie), vzácně jiné typy (gametangiogamie, gametogamie)
! dikaryofáze vzniká pouze u řádu Taphrinales
! u této třídy se netvoří plodnice; vřecka nevznikají z askogenních buněk a nemají otevírací aparát
ZÁSTUPCI: hlavně půdní nebo epifytičtí/epizoičtí saprofyté (někteří žijí v trávicím traktu), někteří i parazité
rostlin
SYSTÉM: 2 řády: SACCHAROMYCETALES – kvasinky; TAPHRINALES
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA; Třída: HEMIASCOMYCETES
Řád: SACCHAROMYCETALES – kvasinky
STÉLKA:
samostatné buňky / pučivé pseudomycelium
ROZMNOŽOVÁNÍ převažuje NEPOHLAVNÍ: pučení - tvorba blastospor
ZÁSTUPCI: převážně saprofyté využití v biotechnologiích – fermentace cukrů a
syntéza organických látek
– Saccharomyces cerevisiae (kvasinka pivní)
– výroba piva, droždí
– haplo-diplobiotický cyklus
– v kultuře pohromadě haploidní i diploidní buňky
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA; Třída: HEMIASCOMYCETES
Řád TAPHRINALES
STÉLKA:
haploidní fáze – kvasinkové buňky nebo pučivé pseudomycelium
= saprofytická fáze
somatogamií vznik parazitického dikaryotického mycelia
způsobuje hypertrofie a hyperplazie, novotvary listů, plodů i letorostů
ZÁSTUPCI: cca 100 druhů jsou vysoce specifičtí parazité cévnatých rostlin
– Taphrina deformans
novotvary listů broskvoně - blastospory přežívají v pupenech, rašením listů se
aktivují
– Taphrina pruni
znetvoření plodů švestky => tzv. bouchoře
– Taphrina betulina
v letorostech bříz tvoří čarověníky
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA
Třída: ASCOMYCETES – houby vřeckovýtrusé
"pravé" vřeckaté houby
=> plodnic
přítomna dikaryotická fáze (askogenní hyfy)
Vegetativní STÉLKA: vláknité, větvené, přehrádkované mycelium v přehrádkách s jednoduchým pórem
BS: dvouvrstevná, základní složky: chitin a β-1,3-polyglukan
ROZMNOŽOVÁNÍ
NEPOHLAVNÍ: především konidiemi
POHLAVNÍ: základní typ gametangiogamie – gametangia = askogon a anteridium – obvykle vícejaderná
i modifikace: gameto-gametangiogamie, somato-gametangiogamie, somatogamie, autogamie
ŽC je haplo-dikaryotický s převažující haploidní fází !

VŘECKO (ASCUS)
= terminální buňky askogenních (n+n) hyf = vždy jednobuněčné, 2n
• místo, kde probíhá karyogamie a R!
• vzniká tzv. hákováním
– zajištěno rovnoměrné rozdělení jader do dceřiných buněk
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–

K nejvýznamnějším taxonomickým charakteristikám patří struktura stěny a vrcholové části
vřecka (= askoapikální aparát)

Podle stavby stěny rozlišujeme:
pro(to)tunikátní - s jednovrstevnou stěnou, bez otevíracího aparátu
– pasivní uvolnění spor – po rozpadu nebo zeslizovatění stěny vřecka
unitunikátní s dvouvrstevnou stěnou členěnou na exo- a endoascus
- obě vrstvy tenké a spojené = otevírají se současně
- víčkem (operkulátní)
- nebo pórem či štěrbinou (inoperkulátní)
bitunikátní se stěnou vícevrstevnou - rozdělenou na dvě funkčně rozdílné vrstvy - exoascus praská, endoascus
vyhřezne a prodlouží se a teprve ten se později otevírá (vždy inoperkulátní)
– spory vymršťovány aktivně - turgorem

PLODNICE (ASKOKARPY, ASKOMATA)
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•

Stavba:
– sterilní část plodnice = pletiva z haploidních (monokaryotických) hyf, na povrchu peridie (= stěna
plodnice)
– fertilní část (dikaryotické hyfy; vřecka u odvozenějších typů ve výtrusorodé vrstvě = theciu /
hymeniu

•

Členění plodnic:
– PODLE ONTOGENETICKÉHO VÝVOJE – vzniku:
• typ askohymeniální a typ askolokulární:
– PODLE MORFOLOGIE – tvaru
• I. askohymeniální typy: základní kleistothecium, perithecium , apothecium
• II. askolokulární typy plodnic pseudoapothecia, pseudoperithecia, hysterothecia

•

Členění plodnic PODLE ONTOGENETICKÉHO VÝVOJE:

– typ askohymeniální (a):
I. pohlavní proces
II. v tomto místě souběžně s růstem
askogenních hyf => plodnice
(uvnitř obvykle unitunikátní vřecka)
při vývoji plodnice na povrchu plodnice
nebo v primárních dutinách => parafýzy a perifýzy
= sterilní hyfová zakončení
– typ askolokulární (b):
I. základ plodnice (askostroma) => přímo na sterilním myceliu
jedná se o pseudoparenchymatický útvar
=> v něm gametangia
II. následuje pohlavní proces
lyzigenně => sekundární dutiny, do nichž prorůstají
již vytvořeným pletivem askogenní hyfy a
pseudoparafýzy
– obvykle => bitunikátní vřecka
– vlastní stěna plodnice se netvoří
•

Členění plodnic PODLE MORFOLOGIE - ASKOHYMENIÁLNÍ:
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Plodnice

Kleistothecium

Perithecium

Apothecium

Tvar

uzavřená plodnice

kulovitá nebo protáhlá –
uložená ve sterilní hmotě
= stromatu

miskovitá plodnice –
druhotně i jiné tvary

otevírá se rozpadem

Vřecka
Uspořádána

ne

v theciu dozrávají
postupně

v theciu
dozrávají současně

Sterilní hyfová
zakončení (n)

ne

parafýzy (u báze
plodnice)

parafýzy

perifýzy (v ostiolu)

Uvolnění askospor

rozpadem

vystřelovány z vřecek
ostiolem ven

vystřelovány (stimulem je
vnější podnět, např. světlo)

kromě základních typů rozlišujeme:
– protothecium – nejprimitivnější typ – seskupení vřecek obklopených spletí hyf = stěna plodnice
ještě není vytvořena
– gymnothecium – mezistupeň mezi prototheciem a kleistotheciem – seskupení vřecek obklopených
primitivní stěnou ze spletených hyf – nikoli pseudoparenchymatickou jako má kleistothecium
– tuberothecium – druhotně uzavřené apothecium – vytvořené komůrky a lišty
•

Členění plodnic PODLE MORFOLOGIE - ASKOLOKULÁRNÍ:
– myriothecium – uzavřená polštářovitá plodnice se sestavou dutin, v každé 1 vřecko
– pseudoapothecia – askolokulární paralela apotecia - morfologicky podobné; tvořeno jednou
dutinou a může být zpočátku překryto víčkem, které se později rozpadne či odklopí (vřecka
uspořádaná v hymeniu)
– pseudoperithecia – peritheciu podobná plodnice obsahující jednu nebo více dutin – v každé vždy
větší počet vřecek uspořádaných v hymeniu, nebo alespoň ve svazečcích
– thyriothecia – specifický typ pseudoperithecia – plochá, síťovitá se sekundárně vznikajícím
otvorem uprostřed
– hysterothecia – štěrbinovitě (lyrovitě) protáhlé pseudoapothecium, tvořené jednou dutinou –
otevírá se podélnou štěrbinou, vřecka jsou rovněž uspořádána v hymeniu
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•

NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ:
– dělením (vzácné)
– fragmentací stélky
–
konidiemi (makro i mikro)
•

dle způsobu vzniku:
arthrokonidie - hyfa rozdělí přepážkami a rozpadne
blastokonidie = vypučí z konidiogenní buňky

•
•

vznikají na konidioforech, somatických hyfách, v konidiomatech

KONIDIOMATA = konidiofory seskupené v útvary připomínající plodnice hub

Otevřená: koremium = synnema a sporodochium
• A) sporodochium – poduškovité – hustá palisáda konidioforů v ložisku vždy na povrchu substrátu –
parazitické houby
• B) koremium = synnema – svazek dlouhých vzpřímených navzájem slepených konidioforů, na vrcholku
stromkovitě rozvolněných
Uzavřená:
• C) acervulus – klubíčko, podobný sporodochiu, ale je pod pletivem hostitele (pod epidermis nebo aspoň
pod kutikulou – otevírají se po dozrání), parazité
• D) pyknida – kulovité nebo lahvicovité útvary s ostiolem = ústím na povrchu i vnořené, vnitřek vystlán
konidiofory (konidie bývají někdy spojeny slizovitou hmotou, ve zralosti jsou z pyknid vytlačovány ústím
v podobě slizovité pentlice)
SYSTÉM: původní členění dva pohledy:
• morfologický, členění podle typu plodnic
• podle vývoje plodnice - fylogeneticky věrnější systém členící vřeckaté houby. Postupující poznání tato
jednoduchá dělení komplikuje a od taxonomického použití těchto skupin se ustupuje.
•

řád: Eurotiales – tzv. „nepravé plísně“ - bohatý řád mikroskopických hub;
některé produkují různé mykotoxiny

ROZMNOŽOVÁNÍ: převažuje NEPOHLAVNÍ = konidie
POHLAVNÍ: gametangiogamie, plodnice kleistothecia, vřecka protunikátní
ZÁSTUPCI: převažuje anamorfa - běžné půdní saprofytické druhy - rozkládající
organické látky, dále parazité rostlin, živočichů i člověka
Využití v průmyslu – farmaceutický (výroba antibiotik), chemický a potravinářský – výroba sýrů salámů
– Aspergillus – kropidlák; konidiofory rozšířené na konci v měchýřek, hustě pokrytý konidiemi
= anamorfa – jednotlivé druhy mají teleomorfy řazené k rodům: např. Europium, Emericella, Fennellia,
aspergilózy = choroby zvířat i lidí (dýchací cesty, rohovka, střední ucho) - A. fumigatus, A. flavus, A. niger
produkce mykotoxinů (např. zapařené plody podzemnice olejné) - A. versicolor, A. flavus (produkce zvláště
nebezpečného a karcinogenního aflatoxinu B1)
produkce enzymů pro výrobu organických kyselin (citronové, glukonové…) - A. niger, A. itaconicus A. ochraceus
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některé kmeny A. flavus a A. niger se používají při úpravě a fermentaci kávy – hlavně v Orientu
– Penicillium – štetičkovec; konidiofory vytvářejí štětičku (penicillus) - svazčitě či přeslenitě uspořádané buňky na
nich => konidiogenní b.; u většiny druhů není teleomorfa známa - jednotlivé druhy jsou nejčastěji anamorfami rodů
Eupenicillium a Talaromyces
nejvýznamnější zástupci:
producenti antibiotik - P. chrysogenum (= P. notatum) penicilin; P. griseofulvum – griseofulvin (proti
dermatomykózám)
zrání sýrů – P. roquefortii, P. camembertii, salámů – P. nalgiovense
běžné patogenní druhy – P. italicum, P. digitatum – na ovoci - hlavně citrusových plodech P. expansum – jablka
• řád: Erysiphales – padlí - Obligátní vysoce specializovaní parazité cévnatých rostlin z čeledí:
Asteraceae, Betulaceae, Fabaceae, Fagaceaea, Polygonaceae, Rosaceae, Salicaceae
MYCELIUM - extramatrikální (povrchové) do b. hostitele pronikají haustorii
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ: oidie – arthrokonidie (postupně zrající (nejstarší na konci)
POHLAVNÍ: gametangiogamie
plodnice = kleistothecia s apendixy (přívěsky), vřecka unitunikátní
někdy označována jako „erysifální perithecia“ nebo chasmothecia
ZÁSTUPCI:
– Podosphaera leucotricha – padlí jabloňové
– Podosphaera xanhii (Sphaerotheca fusca) – padlí tykvovitých
– Golovinomyces cichoracearum – padlí okurkové
– Erysiphe cichoracearum – padlí čekankové – Asteraceae
– Sphaerotheca pannosa – padlí růžové
– Sphaerotheca mors-uvae – americké padlí angreštové – hlavně angrešt, méně rybíz
– Microsphaera grossulariae – evropské padlí angreštové
– Microsphaera alphitoides – padlí dubové
– Blumeria graminis - padlí travní
– Uncinula necator – padlí révové
•

řád: Dothideales - početně velký řád zahrnující většinu askolokulárních hub

tmavé MYCELIUM - členěno na vícejaderné buňky
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ rozmanité, u některých není známo
POHLAVNÍ: gametangiogamie, spermatizace, somatogamie
– plodnice: askolokulární vývoj; morfologicky = pseudoperithecia a odvozené typy
VŘECKA bitunikátní
ZÁSTUPCI: řád zahrnuje ekologicky různé skupiny
– Mycosphaerella – terčovka, anamorfy Cladosporium, Phoma, Cercospora
– významní parazité rostlin M. fragariae
– Venturia – strupatka, anamorfa Fusicladium;
– strupovitost na ovocných stromech
V. inaequalis (F. pomi) – jabloně; V. pirina (F. pyrorum) – hrušně
• řád: Ophiostomatales
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ: spory vznikají pučením na rozvětvených konidioforech – ty srůstají v
synnemata (koremia)
• plodnice: askohymeniální, milimetrová tmavě zbarvená perithecia – protažená v dlouhé rostrum v něm ústí
(ostiolum) vystlané perifýzami
VŘECKA prototunikátní
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ZÁSTUPCI: saprofyté; nespecializovaní parazité kořenů; vysoce specifičtí nekrotrofní parazité stromů tracheomykózy dřevin , symbionti tzv. "ambrosiové houby"
– Ophiostoma novo-ulmi (anamorfa Graphium ulmi) - původce grafiózy jilmů
•

řád: Xylariales

MYCELIUM: vytváří pevná stromata (často tmavě zbarvená) → stromatické tvrdohouby (pyrenomycety)
plodnice askohymeniální, černá perithecia vnořená do stromat
VŘECKA unitunikátní, inoperkulátní
ZÁSTUPCI: většinou saprofyté na dřevě, někdy i na živých stromech
– Xylaria hypoxylon – dřevnatka parohatá
– Ustulina spp. – spálenka; parazit dřevin - šedá, zaschnutím černající stromata
• řád: Hypocreales
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ: převažuje = blastokonidie, často ve sporodochiích; sklerocia
plodnice: živě zbarvené; askohymeniální; masitá stromata uvnitř perithecia
VŘECKA: inoperkulátní, unitunikátní; spory dvou i vícebuněčné – po rozpadu zdánlivě 16 spor
ZÁSTUPCI: saprofyté, fakultativní parazité na rostlinách i živočiších
– Claviceps purpurea – paličkovice nachová; parazit zrn žita i jiných trav = námel – přezimující sklerocium
– Claviceps paspali – výroba kyseliny lysergové (=> LSD)
– Nectria cinnabarina (rážovka umělková) na dřevě: rumělkově červené stroma – uvnitř perithecia; vlevo
pleťově růžová sporodochia; anamorfa Tubercularia vulgaris
• řád: Helotiales - nejpočetnější řád
často tvoří sterilní útvary – sklerocia, příp. stromata (zde se pak tvoří apothecia)
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ: časté: blastokonidie v pyknidách nebo acervulech
POHLAVNÍ: spermatizace
plodnice: askohymeniálního typu, morfologicky – přisedlá nebo stopkatá apothecia
VŘECKA unitunikátní inoperkulátní
ZÁSTUPCI: půdní a dřevní saprofyté, ale i specializovaní parazité rostlin
– Monilia fructigena – hlízenka ovocná teleom. Monilinia; napadá větve a plody jabloní
- charakteristické koncentrické skupiny sporodochií na plodech,
- některé černají a mění se na pseudosklerocia („černá hniloba“)
– Botrytis cinerea – plíseň šedá; teleom. Botrytionia fuckeliana - napadá plody různých rostlin (jahody)
cibéby – tokajské víno
– Helotium
•

řád: Pezizales

MYCELIUM podzemní jedno- i vícebuněčné, někdy se tvoří sklerocia, nikdy však stromata!
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ: pomocí arthro- a blastokonidií není běžné
POHLAVNÍ: u většiny druhů známa jen teleomorfa
gameto-gametangiogamie (spermatizace), gametangiogamie, somatogamie i jiné
plodnice - tzv. operkulátní discomycety – často pestře zbarvená apothecia,
VŘECKA unitunikátní operkulátní
ZÁSTUPCI: saprofyti na půdě, dřevě nebo jiných organických zbytcích, trusu, příp. na spáleništích
– Peziza (řasnatka) - hnědé miskovité plodnice na zemi či dřevě
– Morchella (smrž) - klobouk jamkatý, výborné jedlé houby
– Gyromitra esculenta (ucháč obecný) - jedovatý druh s mozkovitě zprohýbaným kloboukem
– Aleuria (mísenka) – jedlá houba na lesní půdě
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některé mykorhizní - Tuber
•

řád: Rhytismatales

MYCELIUM: intracelulární – hlavně na listech a jehlicích a způsobuje jejich předčasné opadávání
tvoří stromata v asimilačním pletivu rostlin
ROZMNOŽOVÁNÍ: NEPOHLAVNÍ: konidie v pyknidách zanořené ve stromatech
POHLAVNÍ - netvoří se anteridia - oplození spermacií, somatogamicky nebo jádry z trichogynu (autogamie)
plodnice - askolokulární - zanořená pseudoapothecia nebo štěrbinovitá hysterothecia s jednou dutinou
VŘECKA unitunikátní, inoperkulátní
ZÁSTUPCI: většinou parazité, některé druhy saprofyté na větévkách a odumřelých listech
– Rhytisma acerinum (svraštělka javorová) - černá stromata na listech javorů
– Lophodermium pinastri (sypavka borová) - černá stromata (uvnitř hysterothecia) na jehlicích, působí
usychání a předčasný opad

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pomocné pododdělení: DEUTEROMYCOTINA
(FUNGI IMPERFECTI)
• nejde o přirozenou taxonomickou jednotkou => pro účely klasifikace hub v anamorfní fázi
dle vlastností mycelia jsou to především Ascomycotina (= monokaryotické přehrádkované mycelium s
jednoduchými póry)
• dle šíře pojetí:
– 1) zahrnuje pouze druhy, kde se teleomorfa nevytváří nebo není známa - po objevení spojitosti jsou
takovéto druhy zařazeny do přirozeného systému a z takto pojatého systému Fungi imperfecti
vypadnou
– 2) souběžná klasifikace = zahrnuje anamorfy všech druhů = vzácnější vznik teleomorfy, anamorfa
převládajícím stadiem
•
•

ROZMNOŽOVÁNÍ – NEPOHLAVNÍ: různé typy konidií,
=> přímo na myceliu/ konidioforech – ty se tvoří jednotlivě nebo jsou uspořádána v konidiomata
ke genetickým kombinacím dochází prostřednictvím parasexuálního procesu
= zabezpečení genetické proměnlivosti a tím i přizpůsobivosti ke změnám podmínek
– Průběh: styk dvou haploidních mycelií => vytvoření můstků => jimi přejdou jádra =>
heterokaryotické mycelium => v něm může dojít ke splývání jader (různých i shodných genotypů)
=> diploidní jádra => během jejich dělení nastane mitotický crossing-over => tvoří se diploidní
mycelium a konidie => haploidizace bez meiozy - v anafázi chromosomy nerovnoměrně rozděleny
k pólům => některé haploidní konidie odlišné od rodičovských

•
•

VÝSKYT: ve všech možných biotopech - suchozemských i vodních
ZÁSTUPCI: saprofytičtí i parazitičtí (většinou fakultativně, ale i obligátně, někteří dokonce
hyperparazité), i významné patogenní houby
• SYSTÉM: nesnaží se o přirozené uspořádání a v pojetí rodů a druhů se nekryje se systémem přirozeným,
proto jeden teleomorfní rod může mít druhy ve více anamorfních rodech a naopak
<= dáno tím, že jeden teleomorfní rod i druh může tvořit více typů konidií a naopak různé teleomorfní rody tvoří
konidie, příp. konidiomata stejného typu)
•

historicky systém založen na morfologii konidií, dnes podle tvorby mycelia a konidiomat:
pomocná třída Blastomycetes - nesporogenní kvasinkovitá stadia

•
•

Stélka – jednobuněčná, maximálně pučivé pseudomycelium, vzácně tvoří vláknité mycelium
Zástupci – Asco- i Basidiomycotina primárně saprofyté, některé druhy fakultativně parazitické i patogenní
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–

od dermatomykóz po vážné systémové choroby organismu - Cryptococcus, Candida albicans
pomocná třída Hyphomycetes - myceliální

•
•
•
•

•

konidie vznikají: přímo na myceliu, konidioforech nebo ve volných konidiomatech
často chlamydospory
Zástupci: nejpočetnější skupina většina druhů má známy teleomorfy Ascomycotina, saprofyté i parazité
Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces (Eurotiales), Graphium (Ophiostomatales), Oidium (Erysiphales),
Monilia, Botrytis (Leotiales), Tubercularia, Fusarium (Hypocreales), Cladosporium, Cercospora
(Dothideales), Alternaria
pomocná třída Coelomycetes - myceliální
=> uzavřená konidiomata
mohou => stromatické útvary – do nich zanořeny pyknidy; nebo talířovité pseudopyknidy
Zástupci: saprofyté, fytopatologicky významné druhy (Phoma, Septoria apii, Ascochyta aj.)
pomocná třída Agonomycetes - bývalá Mycelia sterilia

•
•
•

– myceliální bez fruktifikačního stadia
Sclerotium - sklerociové útvary, které mohou patřit vřeckovýtrusým i stopkovýtrusým houbám
Rhizomorpha - zřejme anamorfa Basidiomycotina
Cystocoleus, Racodium - lichenizované typy, kde fotobiontem je zelená řasa Trentepohlia
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA
Pomocné pododdělení: LICHENES – lišejníky

DEFINICE = morfologicko-fyziologická jednotka, ve které je obligátně vázán určitý druh houby (mykobiont) s
určitým druhem řasy nebo sinice (fotobiont)
•

•

mykobiont = houbová složka v lišejníkové stélce převládá,
přes 90 % z pododd. Ascomycotina (vysoký stupeň specializace - celé řády)
10 % Basidiomycotina (nanejvýš rody často v rámci rodu ne – i lichenizované druhy –
Omphalina)
fotobiont = fotosyntetizující složka - řasová (fykobiont) nebo sinicová (cyanobiont)
nejčastěji zelené řasy (Trebouxia, Tentepohlia, Chlorella aj.)
dále sinice (Nostoc, Chroococcus, Gleocapsa aj.)
ojediněle různobrvky a chaluhy

– v lišejnících se vyskytuje 25 rodů (asi 100 druhů)
– nejčastěji zelené řasy = Trebouxia (samostatně 70 % druhů lišejníků - nebyly zjištěny volně žijící,
v kombinaci s dalšími druhy řasyTentepohlia a se sinicí Nostoc v 90% druhů lišejníků), Chlorella
aj.
– dále sinice = Nostoc, Chroococcus, Gleocapsa aj.
– ojediněle různobrvky a chaluhy
– jeden druh řasy nebo sinice může být fotobiontem mnoha lichenizovaných hub (i systematicky zcela
nepříbuzných)
– žádná lichenizovaná houba nebyla dosud nalezena samostatně volně žijící, aniž by nebyla v lišejníkové stélce,
naopak některé z asociovaných řas mohou růst nezávisle
•
•

k rozpoznání vhodného partnera slouží specifické vazebné bílkoviny na povrchu řasy
obě složky se mohou vyskytovat v různě těsném spojení
– od fyzického po fyziologické
– příkladem fyzického kontaktu, kdy se nevytváří speciální duální struktury = kryptoendolitické
lišejníky
(pod povrchem pískovců v suchých pustinách Antarktidy i tropů a subtropů)
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•

– většina lichenizovaných hub však tvoří složitější stélku, v níž jsou oba partneři ve fyziologickém
kontaktu a dochází mezi nimi k výměně živin
toto spojení se dá definovat jako:
– mutualistická symbióza = oba partneři nejsou navzájem omezováni a všechny aspekty soužití jsou
oběma prospěšné
– saprofytismus - houba žije saprofyticky na odumřelých buňkách fotobionta
– parazitismus (= helotismus – ujařmení fotobionta)
– komensalismus = jeden partner má větší prospěch ze soužití, nikoli za cenu újmy druhého
– kontrolovaný parazitismus - míra kontroly je měřítkem fylogenetického stáří lišejníku

•

při soužití vyššího počtu složek v symbioze vzniká:
– parasymbióza současná symbióza více mykobiontů s jedním fotobiontem
– cefalodie - setkání jednoho mykobionta s více fotobionty
= výběžky na povrchu stélky, ve kterých je další fotobiont lokalizován
– polysymbióza - stav, kdy s lišejníkem žije v symbióze
Azotobacter

•

Stélka – PODLE ANATOMIE (stavby) rozlišujeme dva typy:
– stélka homeomerická
– buňky fotobionta a vlákna
mykobionta volně rozptýleny

– stélka heteromerická
– diferencovaná na jednotlivé vrstvy
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•
•

STÉLKA PODLE MORFOLOGIE
tvar homeomerických určuje spíše fotobiont
– rosolovitá (vzrůstem podobné korovitým, keříčkovitým, lupenitým stélkám, liší se ale slizovitou
konzistencí po navlhčení = díky slizu cyanobionta)
– vláknitá (velmi jemné – vlákno fotobionta, opletené hyfami mykobionta)
– leprariová (práškovitá, morfologicky nediferencované)
– tvar heteromerických stélek určuje mykobiont:
Ascolichenes
– korovitá - celou svou plochou při- až vrostlá na substrát, obvykle bez spodní kůry
– lupenitá - plošně rozložená, k podkladu přirůstá jen několika místy, okraj stélky zlaločnatělý může
od podkladu odstávat; na spodní straně stélky bývají vytvořeny tzv. rhiziny - "kořenující" svazky
hyf vrůstající do substrátu
– keříčkovitá - vystoupavá nebo naopak visící ("vousatá" u epifytických druhů), se substrátem v
kontaktu jen svojí "bází", charakteristická radiální stavbou (na průřezu jsou jednotlivé vrstvy v
soustředných kruzích)
– přechodným typem = stélka dimorfická - část stélky je lupenitá (thallus horizontalis) a část
keříčkovitě vystoupavá (thallus verticalis) – u některých druhů vytvořena podecia, která na svém
vrcholu nesou plodnice (Cladonia)
Basidiolichenes: klasifikace podle plodnic = pohlavního rozmnožování mykobionta
– kortikoidní – podle kortex = kůra = odpovídá zhruba korovité – pokrývá povrch, je rozlitá
– klavarioidní – vzácnější, kyj Herkulův
– agarikoidní – Agaricus – třeň a klobouk

Nejjednodušší korovité lišejníky nemají organizovanou stélku – kolonie řas obklopují a uzavírají
nediferencované shluky hyf
– práškovité stélky r. Lepraria
– endolitické lišejníky hyfové shluky a řasy na skalách či těsně pod povrchem
Většina korovitých lišejníků má jasně diferenciovanou stélku těsně přitisklou a těžko oddělitelnou = jednotlivé
vrstvy pronikají do podkladu
okraj stélky často bez řasy = prothalus
rostou na povrchu skal a stromů, listů (= foliikolní lišejníky pouze na povrchu nikdy nepronikají epidermis)
• specializovanější – rozpraskané nebo dvůrkaté stélky (r. Rhizocarpon)
• u pokročilejších typů okraj stélky vytváří laloky těsně přitisklé k podkladu (r. Dimelaena, Diploicia), ale
stále bez spodní kůry
• nejpokročilejší druhy – stélka tvořena drobnými hustými šupinkami
jednotlivé laloky částečně odkloněny od podkladu stále bez spodní kůry
– lišejníky rostoucí na zemi = r. Cladonia, Catapyrenium a Psora
– u rodu Cladonia z této primární stélky vyrůstají útvary s radiální stavbou
= podecia (nesoucí často apothecia)
Lupenité lišejníky = dorziventrální stélka s jasně rozlišenou spodní a svrchní stranou různých tvarů a velikostí
• lístečkovité nebo jazykovité laloky nejsou pevně přirostlé k podkladu = stélka volná a přichycená rhiziny
• hlavně r. Cetraria, Parmelia, Physcia a Xanthoria
Keříčkovité lišejníky - vystoupavé nebo poléhavé
• větvené vlasovité chomáče nebo prstovité útvary různé velikosti:
– drobné druhy r. Cladonia jsou vysoké až 10 cm a 1-2 mm silné
– naopak druhy r. Usnea mohou být až 5 m dlouhé při podobné tloušťce
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•

! vnitřní stavba je radiální

Morfologie lišejníků u Basidiomycotina
• kortikoidního typ – r. Cora (Dictyonema) - hojný tropický druh rostoucí na skalách, půdě nebo kůře, často
i vysoko nad mořem
– plodnice je konzolovitá a kožovitá
– zřetelná vnitřní vrstva řas r. Chlorococcus nebo sinic r. Scytonema
– na spodní straně stélky bazidie a spory
• klavarioidní typ – r. Botrydia a Multiclavula
• agarikoidní typ – r. Omphalina - stélka tvořena plodnicí mykobionta - řasy r. Coccomyxa jsou při bázi
plodnice, kde je na podkladu mycelium houby
ROZMNOŽOVÁNÍ
• pohlavní pouze záležitostí mykobionta (asko/bazidiosporami), hymeniální gonidie
= v plodnicích mykobionta spory + buňky fotobionta => nové stélky
•

nepohlavní společné šíření obou složek
– nejjednodušší fragmentace stélky = růst nových stélek z úlomků
– soredie = částečky stélky obsahující b. fotobionta propletené hyfami houby => nahodile na povrchu
stélky, nebo na určitých okrajových částech zvaných sorály = šíření odlomením
– isidie - válcovité výrůstky z povrchu stélky, v nichž je zachována heteromerická stavba všech tří
vrstev => taktéž mohou sloužit k šíření lišejníku
– lupenitá obdoba = fylidie
– schizidie (odtržení povrchu stélky s fotobiontem)

VÝSKYT: díky
spojení houby a řasy/sinice (autotrofní organismy) rostou od rovníku k pólům na nejrůznějších, i extrémních
stanovištích
= suchá stanoviště, čistě minerální podklady apod.
– prvotní sukcesní stádium – odumřelé stélky tvoří první organickou složku půdy
– v tropických oblastech lišejníky se sinicemi důležité pro fixaci dusíku
–
– ačkoli jim jejich pomalý růst snižuje konkurenceschopnost (některé pozorované stélky velice staré nejstarší podle odhadů 4 500 let)
– korové lišejníky přirůstají řádově v 10-1 mm za rok
keříčkovité rostou rychleji – i několik mm za rok
– VYUŽITÍ VE VÝZKUMU: lichenometrie; při výzkumech ve vesmíru
VYUŽITÍ: nemají přímý ekonomický význam pro člověka
– v nepatrném měřítku a lokálně zdroje barviv, v parfumérii a medicíně
• zdroj potravy
• potravou pro mnoho živočichů
– krmivo:
• dobré indikátory čistoty ovzduší
• díky hromadění radioaktivních látek ve stélkách – sledování zamoření oblastí jejich výskytu
• produkce "lišejníkových látek"
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• zásobní látky
• odpuzující býložravce – hořké látky = ochrana před spásáním
• jen "odpad" metabolismu
– některé - antibiotické účinky – farmakologie – proti gram pozitivním baktériím nebo jiným houbám
k. usnová (i protinádorové působení), k. protolichesterinová, deriváty orcinolu
– jedovaté látky – deriváty kyseliny vulpinové, působící na nervovou soustavu – ve Skandinávii k
hubení vlků
• případně mohou vyvolat kontaktní dermatitidy
– (k. usnová z r. Alectoria, Evernia, Usnea)
– alergické reakce vyvolávají i soredie těchto druhů
– fungistatické účinky a omezují klíčení semen rostlin
• používány k léčení nemocí
• na kmenech stromů mají negativní vliv na jejich růst
• poškozují stavby a umělecká díla
• zdroj pigmentů - před objevem syntetických barviv
• pro extrakci olejů využívaných v parfumerii
SYSTÉM: dnes lichenizované houby řazeny do systému hub podle svého mykobionta
– Ascolichenes - řády Lecanorales, Verrucariales a pár dalších, řády obsahují jen některé
lichenizované zástupce (Ostropales, Leotiales)
– Basidiolichenes - jen zástupci podtřídy Agaricomycetidae - Thelephoraceae, Corticiaceae,
Clavariaceae, Tricholomataceae
ZÁSTUPCI: Xanthoria parietina, Parmelia (Hypogymnia) physodes, Cladonia sp., Cetraria islandica,
Rhizocarpon geographicum, Usnea spp.

•

PRACOVNÍ LIST 2

Ascomycotina, Deuteromycotina, Lichenes
•

S použitím atlasů a obrázků se naučte makroskopicky poznávat následující druhy:
Oddělení: Chytridiomycota
Synchytrium endobioticum
Oddělení: Eumycota
Pododd. Ascomycotina
Tř. Hemiascomycetes
Taphrina deformans
Taphrina pruni
Taphrina betulina

•

Mikroskopické pozorování:
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Naučte se rozlišovat pozorované druhy, napište jejich zařazení v systému, zakreslete a popište
Třída: Hemiascomycetes: Pozorování kvasinek (Saccharomycetes cerevisiae)
Lze je nalézt všude tam, kde je vylučován cukr, např. ve šťávě poraněných stromů, v květním nektaru apod.
Žijí i v trávicím ústrojí živočichů a člověka a v půdě, kde také přezimují. Ve velkém množství žijí v kvasícím víně
a pivu. Lze je pěstovat v tekutých živných roztocích i na pevných půdách.
Zařazení do systému:
Jak se převážně rozmnožují kvasinky, které řadíme do třídy Hemiascomycetes?
Postup: Přeneseme kapku suspenze na podložní sklíčko a připravíme preparát. Pozorujeme v mikroskopu při
silném zvětšení. Nakreslíme kolonie kvasinek i jednotlivé kvasinky, z nichž některé pučí.
Nákres:

Třída Ascomycetes zahrnuje zhruba polovinu všech známých druhů hub. Český název se vztahuje k tvorbě
vřecek (1 vřecko – ascus). Vřecko se tvoří jako výsledek pohlavního procesu. Mnoho vřeckovýtrusých hub tvoří
plodnice, ve kterých jsou shromážděna vřecka v podobě výtrusorodé vrstvy – výtrusorodého rouška
(thecium/hymenium). Tyto plodnice bývají většinou na coenocytickém myceliu. Kromě toho se mohou
vřeckovýtrusé houby rozmnožovat pomocí výtrusů vzniklých nepohlavním procesem – konidií.

•

Pozorování zástupců r. Penicillium a Aspergillus a Rhizopus (Zygomycetes!)

Rozkládají organické zbytky. Jejich povlaky najdeme na nejrůznějších potravinách, uskladněném ovoci a
zelenině.

Zařazení do systému:
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Postup a pozorování: Pomocí preparační jehly přeneseme část mycelia do kapky vody na podložním skle a
zhotovíme preparát. Podhoubí bývá různě zbarvené, mnohobuněčná mnohojaderná vlákna se větví v pravidelných
intervalech a jsou rozdělena přepážkami. U rodu Penicillium (štětičkovec) se nosič štětičkovitě větví. Na
koncových buňkách jsou řetízky konidií. U rodu Rhizopus je mycelium nepřehrádkované. Tvoří se sporangium se
sporangiosporami.

Nákres:

•

Pozorování
Erysiphales

kleistothecií zástupců řádu

Jedná se o obligátní vysoce specializované parazity cévnatých rostlin. Pohlavním rozmnožováním
(gametangiogamií) vznikají plodnice = kleistothecia, charakteristická svými apendixy (přívěsky).
Zařazení do systému:
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Postup a pozorování: Pomocí jehly, nebo skalpelu přeneste OPATRNĚ kleistothecia do kapky vody. Připravte
preparát. Pozorujte po mikroskopem. Podle klíče určete.
Naučte se rozlišovat tyto druhy podle morfologie kleistothecií, napište zařazení do systému, zakreslete,
popište
S použitím atlasů a obrázků se naučte makroskopicky poznávat zástupce řádu Erysiphales
Nákres: zakreslete a popište minimálně dva typy apendixů
• Doplňující otázky:
9. Kde a jak vznikají výtrusy u zástupců pododdělení Ascomycotina?

10. Napiš typ plodnice dle ontogeneze a morfologie a příklad zástupce, který je tvoří. Zařaď do systému.

11. Napiš alespoň jednoho zástupce řádu Eurotiales, Erysiphales a Hypocreales.
Eurotiales:……………………………………………………………………………….
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Erysiphales: ……………………………………………………………………………..
Hypocreales:…………………………………………………………………………….
12. Přiřaď!
4. Taphrina pruni
5. Monilia fructigena
6. Penicillium

A. Fungi, Eumycota, Ascomycotina, Ascomycetes,
Helotiales
B. Fungi, Eumycota, Ascomycotina, Ascomycetes,
Eurotiales
C. Fungi, Eumycota, Ascomycotina, Hemiascomycetes,
Taphrinales

13. Co je to pyknida a u které skupiny hub se s ní můžeme setkat?

14. Jaký proces zajišťuje vysokou genetickou variabilitu u zástupců pododdělení Deuteromycotina?

15. Vysvětli pojem fotobiont.

16. Popiš všechny typy nepohlavního rozmnožování u lišejníků.
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17. Napiš typ stélky dle anatomie a morfologie a popiš.

18. Popiš:
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19. Přiřaďte správná jména k vybraným druhům a napište typ stélky dle morfologie:
Xantoria parietina (terčovník zední), Parmelia physodes (terčovka bublinatá), Cladonia spp. (dutohlávka),
Cetraria islandica (pukléřka islandská), Usnea (provazovka)
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3. cvičení
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA – houby stopkovýstrusé
• Pododdělení opět charakterizováno pohlavním procesem = somatogamie
• karyogamie a meioza probíhá v meiosporangiu = BAZIDII
• haploidní meiospory = BAZIDIOSPORY => EXOGENNĚ!
– na rozdíl od pododdělení Ascomycotina
na sterigmatech (stopečkách), vyrůstajících na bazidii, nejčastěji po 4
• VEGETATIVNÍ STÉLKA
– primitivní zástupci: mají v haploidní fázi jednobuněčné
kvasinkovité stélky nebo pučivé pseudomycelium
– většina zástupců: vláknité dobře vyvinuté mycelium
přehrádkované - u většiny zástupců s doliporem !
chybí u Uredinales a Ustilaginales (převážně jednoduchý pór)
spletením více myceliálních vláken vznikají pevné provazcovité rhizomorfy nebo sklerocia
hlavní složkou vícevrstevné BS je chitin
• ŽIVOTNÍ CYKLUS - dikaryotický!
značně omezena je délka života haploidního primárního mycelia
diploidní fázi představuje jediná buňka
• ROZMNOŽOVÁNÍ:
NEPOHLAVNÍ – méně významné, obvykle na dikaryotickém myceliu
→ fragmentace stélky
→ exogenně konidie (blastospory, aj. typy)
POHLAVNÍ – gametangia zcela chybí
→ somatogamie
→ příp. gameto-somatogamie
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Primární mycelium => přímým klíčením bazidiospory
u primitivnějších z kvasinkovitých b., sekundárních spor a mikrokonidií
→ jednojaderné, haploidní, větvené, přehrádkované
→ u většiny zástupců existenčně omezeno na krátký časový úsek (vyjma Uredinales)
příp. nahrazeno kvasinkovitými buňkami, pseudomyceliem, nebo zcela chybí (Tilletiales – kopulace přímo
bazidiospor)
Sekundární mycelium => somatogamicky splynutím dvou hyf primárního mycelia
→ dikaryotické
→ u většiny zástupců převažující fáze životního cyklu
→ probíhají v něm konjugované mitózy spojené s tvorbou přezek = zajišťují rovnoměrné rozdělení jader do
dceřiných buněk (ne všech skupin)
→ tvorba plodnic, není časově a prostorově vázána na místo somatogamie !
- naopak, dikaryotické mycelium může růst řadu let bez => plodnic!
• BAZIDIE = terminální buňky dikaryotické hyfy – oddělená příčnou přehrádkou
vyrůstají:
přímo na myceliu
častěji soustředěny do omezené vrstvy – hymenia (= výtrusorodá vrstva plodnice)
na povrchu nebo uvnitř plodnice v glebě (teřichu)
probíhající karyogamie a meióza bezprostředně navazuje v téže buňce
pokud je R! zpožděna je odlišena probazidie (karyogamie) a metabazidie (R!)
dělení podle stavby:
holobazidie = nepřehrádkovaná (1b nese 4 bazidiospory)
fragmobazidie přehrádkami rozdělená
(podélně nebo příčně - 4b každá nese 1bazidiosporu)
podle postavení vřeténka při meióze:
chiastická (vřeténko v příčné poloze - "tlusté")
stichická (vřeténko v podélné poloze - štíhlé, protáhlé)
• BAZIDIOSPORY:
Tvorba: haploidní jádra po meióze projdou sterigmaty, na jejichž vrcholu se
vytvoří bazidiospory
Stavba: různý tvar i velikost
vždy jednobuněčné, většinou jednojaderné
determinace barevnou reakcí na chemická činidla (např. cyanofilní, amyloidní)
Uvolňování:
aktivní (balistospory) = z hymenomycetoidních bazidií
pasivní = z gastroidních bazidií
klíčení:
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hyfou = základní typ (=> primární mycelium)
jednotlivými buňkami (kvasinkovité, sekundární spory)
ZÁSTUPCI: suchozemští vyjímečně vodní organismy
saprofyté (půdní mikroflóra) - někteří zástupci enzymatickou činností rozkládají celulózu a lignin = dřevokazné
houby (napadají i živé stromy)
fakultativní i biotrofní parazité (rostlin, hmyzu i člověka)
symbionti – ekto/endomykorhiza s cévnatými rostlinami, s dalšími skupinami rostlin a hmyzu (termiti, blanokřídlý
hmyz)
minimum lichenizovaných hub, jen některé druhy
Využití: vyhledávané jedlé houby, ale i nebezpečné jedovaté houby
u některých jsou využívány halucinogenní látky = farmaceutický průmysl (cytostatické látky, léky na žaludeční
vředy, hnisavé rány, otoky)

Třída: HETEROBASIDIOMYCETES
primitivnější, heterogenní skupina:
různé typy pórů v přehrádkách hyf
řády tvořící kvasinkovité buňky a sekundární spory - tvoří se klíčením bazidiospor
všechny řády s fragmobazidií, ale i část s holobazidií
morfologicky variabilní bazidie vznikají: v hymeniu, přímo na myceliu nebo na sekundárních sporách
primární mycelium může být déletrvající (u mikrocyklických rzí = jediná forma vegetativní stélky)
=> sekundárního mycelia:
somatogamická hyfogamie; splývání bazidiospor (Tilletiales) nebo gameto-somatogamie (Uredinales)
mohou a nemusí mít plodnice
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Řád UREDINALES – rzi
mikroskopické parazitické stopkovýtrusné houby:
jednoduché póry v přehrádkách; hyfy bez přezek; dlouhá (n) fáze
gameto-somatogamie – plodnice se nevytváří
=> několik typů nepohlavních spor
složitý životní cyklus – makrocyklické nebo mikrocyklické = ŽC zkrácený o jednu / více fází
podle hostitele - heteroecické (dioecické = dvoubytné) střídají hostitele x autoecické (monoecické = jednobytné)
Zástupci: obligátní biotrofní parazité cévnatých rostlin
intercelulární mycelium vysílá haustoria do buněk hostitele
=> způsobují hypertrofie, hyperplazie

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA
Třída: HETEROBASIDIOMCETES
ŽIVOTNÍ CYKLUS:

Mgr. Bc. Jana Hübschová a kol., KB PřF UP v Olomouci, únor 2010

Zástupci:
• Phragmidium mucronatum - rez růžová – autoecický druh (jen rod Rosa), makrocyklický druh
• Gymnosporangium sabinae – rez hrušňová heteroecická = H jalovce (Juniperus spp.); MH hrušeň
(Pyrus spp.); mikrocyklický – netvoří uredia
• Cronartium ribicola – rez vejmutovková makrocyklickýheteroecický druh = H: borovice vejmutovka,
b. limba MH: rybíz, angrešt
• druhy rodů Puccinia - na travách aj., různí mezihostitelé
– P. graminis – rez travní - makrocyklický druh heteroecický druh = H: trávy MH: dřišťál
Berberis
• Uromyces pisi – rez hrachová, makrocyklický druh; heteroecický druh – H: Fabaceae (hl. hrách);
MH: pryšec (Euphorbia)
• Tranzschelia pruni-spinosae – rez švestková heteroecická = MH: sasanka (Anemone); H: švestka
(Prunus)
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA
Třída: HETEROBASIDIOMYCETES
Řád USTILAGINALES - sněti prašné
Stélka:
primární mycelium silně redukované (příp. je úplně nahrazováno kvasinkovitými stadii)
převládá sekundární mycelium:
=> kopulací primárních mycelií nebo primárního mycelia s bazidiosporou nebo dvou sekundárních spor
(vypučivších z bazidiospory)
má jednoduché póry
tvoří přezky
je intercelulární s haustorii (řidčeji intracelulární)
netvoří se plodnice
ROZMNOŽOVÁNÍ:
NEPOHLAVNÍ - hyfy prorážející na povrch hostitele odškrcují dikaryotické blastospory => další infekce
Zástupci: obligátní parazité s vysokou specificitou (na H) a jsou vysoce organotropní (jen na některé nadzemní
orgány - listy, květy aj.)
Ustilago tritici – prašná sněť pšenično-ječná
Ustilago avenae – prašná sněť ovesná
Ustilago maydis – prašná sněť kukuřičná

ŽIVOTNÍ CYKLUS:
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA
Třída: HETEROBASIDIOMYCETES
Řád TILLETIALES - sněti mazlavé
Životní cyklus snětí je podobný
– napadené orgány se mění v sorus (masu) tlustostěnných chlamydospor (teliospor) v nich dojde ke
karyogamii po klidové fázi klíčí promycel (bazidie) v něm dochází k meioze vytváří se sporidie (bazidiospory)
jejich kopulací vzniká dikaryotické mycelium – to zajišťuje infekci hostitele
Na rozdíl od snětí prašných (Ustilaginales):
nevytváří se primární mycelium, ani kvasinkovitá saprotrofytická stádia
na sekundárním myceliu primitivní doliopory (ale i jednoduché póry)
mají holobazidie
hostitele infikuje dikaryotická hyfa nejčastěji v půdě při klíčení rostliny (infekce není předem v embryu!
Zástupci: obligátní parazité cévnatých rostlin, v napadených orgánech často vytváří při tvorbě chlamydospor
páchnoucí ložiska se zbytky hyf
Tilletia caries – mazlavá sněť pšeničná (přenosná osivem)
Tilletia controversa – zakrslá sněť pšeničná
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA
Třída: HETEROBASIDIOMYCETES
– řády tvořící plodnici:
Vývojový typ plodnice: hymeniální = mají bazidie v hymeniu (výtrusorodá vrstva) povléká celý povrch
plodnice, nebo pouze část = hymenofor
Podle morfologie (tvaru) rozlišujeme:
Holothecium
– bez klobouku (pileus) a třeně (stipes)
– hymenium povléká celý povrch (rozlitá, kyjovitá, keříčkovitá)
Pilothecium – jednoletá plodnice jednorázový vývoj
– dělená na klobouk a třeň
– hymenofor na spodní straně klobouku (jsou zde plachetky)
Krustothecium – víceletá/jednoletá postupně se vyvíjející (přirůstající, koncentrická)
– může/nemusí být členěna na klobouk a třeň
– hymenofor pokrývá spodní část klobouku/nerozlišené plodnice
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Řád TREMELLALES – rosolovkotvaré
Mycelium: hyfy mají dolipóry a tvoří přezky
Rozmnožování:
nepohlavní: konidiemi
pohlavní: somatogamie
plodnice (pilothecia, holothecia, krustothecia) rosolovité konzistence, na povrchu hymenium s fragmobazidiemi;
bazidiospory klíčí hyfou, konidiemi nebo sekundárními sporami
Zástupci: většinou dřevní saprofyté, parazité s nízkou specificitou
Tremella foliacea – rosolovka listovitá,
Tremella mesenterica – rosolovka kozlovitá
Řád AURICULARIALES – bolcovitkotvaré
Mycelium: tvoří se i kvasinkové buňky, na sekundárním mohou a nemusí být přezky a doliopory
Rozmnožování:
nepohlavní – malý význam – konidiemi
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plodnice různých typů, konzistence rosolovitá nebo chrupavčitá (jednoduché typy netvoří plodnice, jen myceliální
povlaky s tvorbou bazidií), na jejich povrchu hymenium
fragmobazidie různých typů, (mohou být i nepravidelně dělené, vyjímečně chybí
bazidiospory klíčí hyfou, konidiemi nebo sekundárními sporami
Zástupci: především saprofyté, vzácněji parazité na orgánech rostlin (Hirneola - ucho, Auricularia - boltcovitka,
Exidia - černorosol, Pseudohydnum - rosolozub)
Řád DACRYMYCETALES – kropilkotvaré
Mycelium: sekundární – tvorba přezek a dolioporů
Rozmnožování:
nepohlavní – konidie, fragmentace hyf
plodnice (různého typu), žluté nebo oranžové (obsahují β- karoten),
bazidie => v hymeniu na povrchu plodnice, holobazidie specifického typu - rozvětvené ve dvě prosterigmata,
nesoucí sterigmata se sporami
bazidiospory klíčí mikrokonidií nebo sek. hyfou
Zástupci: dřevní saprofyté - Dacrymyces (kropilka, bochánkovité plodnice), Calocera (krásnorůžek, keříčkovité
pl.) Calocera viscosa – krásnorůžek lepkavý

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA
Třída: HOMOBASIDIOMYCETES
–
–
–
–
–
–

netvoří kvasinkovitá stadia ani sekundární spory
sekundární dikaryotické mycelium vzniká somatogamií
klíčení bazidiospor vždy pomocí hyfy
pouze řády s holobazidií
makroskopické plodnice - často třeň a klobouk
alespoň v mládí často kryty obaly, u hymeniálních typů se nazývají velum, u geastrálních peridie
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SYSTÉM: podle vývoje plodnic rozlišujeme
houby rouškaté podtřída Hymenomycetidae
břichatky podtřída Gasteromycetidae
Plodnice - ANATOMIE:
plektenchymatická pletiva = trama
– sterilní část „dužnina“ plodnice, nebo hymenoforu
(lupeny)
Subhymenium
Hymenium (výtrusorodá vrstva)
sterilní zakončení hyf: bazidioly, cystidy,
hyfidie = obdoba parafýz u vřeckatých hub

PLODNICE DLE VÝVOJE:
hymeniální
hymenomycetoidní typ bazidií = až na výjimky balistospory
= uloženy v hymeniu - buď povléká celý povrch plodnice,
nebo pouze část = hymenofor - specializovaná část povrchu
plodnice vyrůstající z tramy a nesoucí hymenium
pórovitý, lupenitý, lištovitý, hrotnatý, hladký...

PLODNICE DLE KRYTÍ HYMENIA:
gymnokarpní - od počátku bez obalu
hemiangiokarpní - v raných stádiích uzavřena 1 nebo 2 obaly
obaluje-li pouze část plodnice (hymenium)
= velum partiale (závoj),
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pozůstatky = prstenec, pavučina, manžeta /mezi třeněm a okrajem klobouku
obaluje-li celý základ plodnice
= velum universale (plachetka),
pozůstatky = pochva na bazi třeně a útržky na klobouku
v užším pojetí jsou hemiangiokarpní pouze ty, které mají velum universale (např. Agaricales),
plodnice s velum partiale se nazývají pseudoangiokarpní

Řád POLYPORALES - "choroše"
plodnice: většinou gymnokarpní krustothecia – bokem přirostlá a víceletá
"květákovité" plodnice Sparassis (kotrč)
s dobře odlišeným třeněm a kloboukem s pórovitým hymenoforem = Polyporus (choroš)
s lamelovitým hymenoforem - Daedalea (síťkovec); Lentinus (houževnatec)
– vznik paralelně s lupeny hub řádu Agaricales - příklad evoluční konvergence)
případně ostnitý hymenofor
rozlité plodnice s hymeniem na povrchu; hymenofor hladký - příkladem je rodu Corticium (kornatec)
většinou nejedlé příp. mladé plodnice (Laetiporus (sírovec)
Zástupci: dřevní saprofyté nebo fakultativní (i obligátní) parazité
Řád APHYLLOPHORALES
plodnice: 1 nebo víceleté gymnokarmní krustothecia, hymenofor hladký, rourkovitý, ostnitý
zástupci: dřevní saprofyté, kteří mohou přejít k parazitismu
Serpula lacrymans - dřevomorka domácí
Stereum hirsutum - pevník chlupatý
Řád AGARICALES - nejpočetnější řád
plodnice: hemiangiokarpní pilothecia (u různých druhů různá tvorba obalů)
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hymenofor u naprosté většiny zástupců lupenitý
důležitým znakem pro rozdělení do čeledí je barva výtrusného prachu
zástupci: saprofyté, slabí parazité
vyhledávané jedlé houby: Macrolepiota (bedla), Agaricus (žampion), Armillaria (václavka), některé druhy
rodů Tricholoma, Lepista (čirůvky) aj.
jedovaté houby z rodů Amanita (muchomůrka), Entoloma (závojenka), Inocybe (vláknice) nebo
Cortinarius (pavučinec)
nejdůležitější čeledi:
Agaricacaeae (žampionovité) - sem patří žampiony (pečárky) a bedly
Coprinaceae (hnojníkovité) - mají gastroidní bazidie
Tricholomataceae (čirůvkovité) - v širším pojetí sem patří čirůvky, strmělky, špičky, helmovky, václavky
Cortinariaceae (pavučincovité) - nejrozsáhlejší a na určování nejobtížnější skupina, řada jedovatých druhů
pavučinců a vláknic
Řád BOLETALES – hřibotvaré
plodnice: hemiangio- (vytvořeno velum partiale) nebo gymnokarpní pilothecia s hymenoforem rourkatým,
vzácněji lupenitým (snadno se odděluje od dužniny klobouku)
zástupci: saprofyté, ale převážně mykorhizní houby (s listnáči i jehličnany)
největším rodem je Boletus (hřib), pod který jsou často zařazovány i rody Suillus (klouzek), Xerocomus
(suchohřib) nebo Leccinum (kozák); z lupenitých mají význam Gomphidius (slizák) nebo Paxillus
(čechratka)
Řád RUSSULALES
plodnice: pilothecia hemiangiokarpní (ale s vzácně vyvinutým velem), hymenofor lupenitý
☺!charakteristickým znakem řádu je přítomnost sférocyst - kulovitých buněk, vzniklých přeměnou buněk
hyf (hyfy zde netvoří přezky); dužnina je pak křehká, lámavá
zástupci: převážně mykorhitické druhy, u nás zástupci dvou velkých rodů - Russula (holubinka) a
Lactarius (ryzec) - jenž je kromě sférocyst charakteristický ještě ☺!roněním mléčné tekutiny při poranění
(přítomnost mléčnic v pletivu - u holubinek jsou také vytvořeny, ale bez obsaženého "mléka")
Řád CANTHARELLALES – liškotvaré
plodnice: gymnokarpní holo- nebo pilothecia s různým typem hymenoforu (hladký, lamelovitý, ostnitý,
rouškatý, žilnatý, příp. povléká celou plodnici)
zástupci: buď mykorhizní houby nebo dřevní saprofyté až fakultativní parazité
Hydnum (lošák)
Ramaria (kuřátka)
Cantharellus cibarius (liška obecná)
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA;
Třída: HOMOBASIDIOMYCETES; Podtřída GASTEROMYCETIDAE
Bazidie: gastroidního typu
tvorba: volně v celém teřichu nebo na hymeniu, které pokrývá povrch jeho vnitřních prostor
(komůrek), během zrání se tvoří kapilicium, k uvolnění spor dojde po rozrušení peridie a obnažení teřichu
PLODNICE - angiokarpní vývoj – uzavřená po celou dobu vývoje
na povrchu okrovka (peridie), vnitřek = teřich (gleba); sterilní část (subgleba; někdy
přítomno receptakulum (neplodný nosič)
podzemní (hypogeická), částečně podzemní (subepigeické) nebo pozemní (epigeická)
PLODNICE DLE MORFOLOGIE:
plektothecium - plodnice s roztroušenými bazidiemi v glebě
lysothecium, schizothecium - uvnitř plodnice jsou dutiny vystlané hymeniem
(vznikající lyzí pletiva u lysothecií nebo jeho roztrháním u schizothecií)
aulaiothecium - plodnice, do jejíhož nitra vrůstají lamely, pokryté hymeniem
klathrothecium - gleba je rozdělena větvenými lamelami a v době zralosti vynesena nahoru přídatným
nosičem - receptakulem („třeň“)
Řád PHALLALES – hadovkotvaré
plodnice = hypogeické klathrothecia na rhizoidálním myceliu,
tlakem rostoucího receptakula praská peridie a zůstává jako pochva. Na povrch se dostává
dozrávající teřich => mazlavá páchnoucí hmota, lákající mouchy aj, hmyz - šíření spor
zástupci: půdní saprofyté - Phallus (hadovka)
Řád GEASTRALES - hvězdovkotvaré
plodnice: subhypogeická schizothecia krytá 3vrstevnou - exoperidií (okrovkou) záhy praská, hvězdicovitě
se rozestupuje a obnažuje teřich krytý tenkou endoperidií (ta praská za zralosti); v glebě je kolumela
zástupci: teplomilné druhy, především saprofyté na lesních i nelesních stanovištích
Geastrum (hvězdovka)
Řád SCLERODERMATALES – pestřecotvaré
plodnice - sub/epigeická plektothecia na rhizoidálním myceliu, s tuhou peridií – otevírá se nepravidelným
roztržením na vrcholu, nebo hvězdicovitě.
gleba je členěna na menší části nebo se skládá z několika částí přisedlých na stromatu
zástupci: saprofyté v lesích i mimo ně, některé druhy mykorhizní
Scleroderma (pestřec)
Řád LYCOPERDALES – pýchavkotvaré
plodnice: hypo- / epigeická schizothecia,
exoperidie se brzy rozpadá, endoperidie se otvírá až za zralosti pórem nebo praská, někdy spodní část
plodnice zůstává sterilní (tzv. subgleba)
zástupci: saprofyté na nelesních stanovištích, vzácněji rostou i na dřevě
Lycoperdon (pýchavka)
Bovista (prášivka)
Řád NIDULARIALES – hnízdovkotvaré
plodnice - epigeická schizothecia,
v mládí kulovitá krytá tenkou blankou (epifragmou);
v dospělosti nálevkovitá
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uvolnění spor => epifragma praská a obnažuje teřich na dně "nálevek", ten se mezitím rozpadl na několik
tělísek = ☺!peridiol - každá obsahuje jednu komůrku teřichu (nedochází k tvorbě kapilicia), je přichycena
ke stěně (= peridii) vláknitým poutkem (funikulus) => za deště nasáknou => vymrštění peridioly

PRACOVNÍ LIST 3

Basidiomycotina
•
•

Připravte mikroskopické preparáty spor zástupců řádu Uredinales a Ustilaginales.
Naučte se rozlišovat pozorované druhy, napište jejich zařazení v systému, zakreslete a popište.
•

Doplňující otázky:

1. Doplň!
Hlavním typem pohlavního rozmnožování u zástupců pododdělení Basidiomycotina je …………………..
Dochází ke splývání primárních mycelií, poté vzniká ………………… mycelium. Na tomto myceliu se tvoří
basidiomata neboli………………..Ve výtrusorodé vrstvě plodnice dochází na koncových buňkách – bazidiích
– ke karyogamii a meioze. Vznikají tak haploidní …………………..
2. Nakresli obrázek bazidie a popiš.

3. Vysvětli pojmy a zařaď skupinu do které tyto druhy patří:
mikrocyklický druh

heteroecický druh

4. Popiš a doplň:
Řád: Uredinales
Na jaře vznikají na mezihostiteli:
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Letní ložiska a spory, které slouží k šíření během vegetační sezóny se nazývají
Ložiska:
Spory:

5. Popiš a doplň:
TYP PLODNICE DLE VÝVOJE:
TYP PLODNICE DLE KRYTÍ HYMENIA:
TYP PLODNICE DLE MORFOLOGIE:
NAPIŠ PŘÍKLAD ZÁSTUPCE, KTERÝ TUTO PLODNICI TVOŘÍ + ZAŘAĎ DO SYSTÉMU
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6. Napiš alespoň jednoho zástupce řádu Cantharellales, Polyporales a Uredinales.
Cantharellales:…………………………………………………………………………..
Polyporales: ……………………………………………………………………………..
Uredinales:………………………………………………………………………………

7. Přiřaď!

1. Amanita muscaria

A. Fungi, Eumycota, Basidiomycotina, Heterobasidiomycetes,
Ustilaginales

2. Ustilago tritici

B. Fungi, Eumycota, Basidiomycotina, Homobasidiomycetes,
Gasteromycetidae, Lycoperdales

3. Lycoperdon perlatum

C. Fungi, Eumycota, Basidiomycotina, Homobasidiomycetes,
Hymenomycetidae, Agaricales

Mgr. Bc. Jana Hübschová a kol., KB PřF UP v Olomouci, únor 2010

