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1 Data

Velikost výtrus· (udávaná obvykle v µm) pat°í u hub k významným ur£ovacím znak·m, mnohdy
se dva druhy makromycet· li²í dokonce pouze touto veli£inou. Od doby, kdy si uchovávám v²echna
data nam¥°ených velikostí, se mi povedlo nashromáºdit 1 500 soubor· m¥°ení, p°i£emº jeden soubor
zahrnuje pr·m¥rn¥ 38 jednotlivých m¥°ení (obvykle se udává, ºe dosta£ující je soubor 30-ti m¥°ení)
velikostí výtrus· daného exikátu. V souboru dat p°evládají v°eckovýtrusné houby (askomycety,
813 m¥°ení, tj. 54,2%), m¥°ení od stopkovýtrusných hub - bazidiomycet· - je mén¥ (687 m¥°ení, tj.
45,8%). V datech jsou zastoupeny nejr·zn¥j²í skupiny hub a to ze 74 £eledí.

2 Výsledky m¥°ení velikostí

V²echna nam¥°ená data jsou zachycena na obrázku 1, kde jsou barevn¥ odli²eny askomycety a
bazidiomycety. U askomycet· je jasn¥ viditelný mnohem v¥t²í rozsah velikostí a´ co do délky, tak
do ²í°ky. Rovn¥º pr·m¥rná velikost výtrusu u askomycet· je podstatn¥ v¥t²í neº u basidiomycet·.
Pr·m¥rná velikost výtrusu u basidiomycet· v datech je 9, 02 × 5, 34µm, zatímco u askomycet·
je 21, 18 × 7, 50µm. Pr·m¥rná délka výtrus· u askomycet· je tudíº více neº dvojnásobná neº
u basidiomycet·, ²í°ka je v¥t²í zhruba o 50%. Výsledek je pochopiteln¥ ovlivn¥n skupinami hub,
které mikroskopuji nej£ast¥ji (zejména £ele¤ Xylariaceae, Patellariaceae), ale i tak z°eteln¥ ukazuje
obecn¥ známý fakt, ºe askomycety mají v pr·m¥ru v¥t²í výtrusy neº basidiomycety.

Nejv¥t²í £ást m¥°ení se nachází v levé dolní £ásti grafu, pro v¥t²í názornost je proto tato oblast
zv¥t²ena na obrázku 2. Z obou graf· je rovn¥º viditelné, ºe askomycety nedrºí pomyslný rekord jen
co do maximálních velikostí jak délky tak ²í°ky výtrus·, ale i v p°ípad¥ minimální ²í°ky výtrusu.
Spousta askomycet· má pom¥rn¥ dlouhé, ale úzké výtrusy (nap°. £eledi Diatrypaceae, Nitschkiaceae
a dal²í) a ty se hromadí v dolní £ásti grafu.

Zdaleka nejvíce zastoupenou skupinou hub v grafu je £ele¤ Xylariaceae, která zahrnuje rody
jako Biscogniauxia, Daldinia, Hypoxylon, Rosellinia, Xylaria a jiné. Celkov¥ jde tém¥° o 1/5 v²ech
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Obrázek 1: V²echna nam¥°ená data s barevným rozli²ením askomycet· a bazidiomycet·.

dat. Následuje £ele¤ Patellariaceae, obojí pat°ící mezi askomycety. T°etí nejvíce zastoupenou sku-
pinou jsou bazidiomycety z £eledi Inocybaceae. Graf nam¥°ených dat p¥ti nejvíce zastoupených
£eledí je na obrázku 3. Po£et nam¥°ených dat a jejich procentuální zastoupení je pak uvedeno v
tabulce 1.

Z grafu na obrázku 3 je vid¥t, ºe ob¥ £eledi basidiomycet· (Inocybaceae a Agaricaceae) jsou aº na
n¥kolik málo výjimek pom¥rn¥ homogenní a tém¥° v²echna nam¥°ená data se kupí v úzkém rozmezí
a to i p°es to, ºe podle fylogenetických studií mnohdy zahrnují vzhledov¥ dosti odli²né rody. Nap°í-
klad v p°ípad¥ £eledi Inocybaceae jsou to krom¥ rodu Inocybe, také Crepidotus nebo Phaeosolenia.
�ele¤ Agaricaceae je v tomto sm¥ru je²t¥ heterogenn¥j²í, protoºe krom¥ "klasických"lupenatých
hub (Agaricus, Coprinus s.l., Lepiota ad.) zahrnuje rovn¥º b°ichatky (rody Disciseda, Lycoperdon,
Tulostoma ad.).

T°i £eledi askomycet· zaujímají mnohem ²ir²í rozsah velikostí. V p°ípad¥ Pyronemataceae a
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Obrázek 2: Vý°ez z obrázku 1

Xylariaceae jde o kontinuální zastoupení od malých velikostí výtrus· aº po pom¥rn¥ velké. V
p°ípad¥ £eledi Patellariaceae je zdaleka nejv¥t²í £ást soust°ed¥ná kolem velkých hodnot (hlavn¥
co do délky výtrusu), 6 m¥°ení je pak v levé dolní £ásti grafu, kde jsou výtrusy podstatn¥ men²í.
Vzhledem k tomu, ºe z této £eledi v²ak soubor dat obsahuje pom¥rn¥ málo druh·, jde zde o
výb¥rový efekt. Malá skupinka bod· v levé dolní £ásti grafu pat°í jedinému druhu (Karschia
lignyota (Fr.) Sacc.), na druhé stran¥ v¥t²í výtrusy pat°í z velké v¥t²iny druhu Patellaria atrata
(Hedw.) Fr..

Krom¥ velikosti výtrusu je p°i ur£ování makromycet· (spí²e u bazidiomycet·) n¥kdy d·leºitý
parametr Q, který je de�nován velmi jednoduchým vztahem

Q =
w

h

,kde w je délka výtrusu a h jeho ²í°ka. Jde tedy o bezrozm¥rnou veli£inu, kde minimální hodnoty

3



£ele¤ po£et dat %
Xylariaceae 270 18.0
Patellariaceae 114 7.6
Inocybaceae 72 4.8

Pyronemataceae 66 4.4
Agaricaceae 54 3.6

Tabulka 1: Po£et a procentuální podíl nam¥°ených dat od £eledí nejvíce zastoupených v souboru.

jsou Q = 1, maximální hodnoty jsou v °ádu desítek (v souboru dat je maximum Q = 35, ale u
hub se lze setkat i s vy²²ími hodnotami). Z de�nice je vid¥t, ºe Q = 1 znamená kulové výtrusy.
Typickými zástupci makromycet· s kulovými nebo tém¥° kulovými výtrusy jsou gasteromycety
(nap°. rody Geastrum, Lycoperdon, Tulostoma aj.).

Graf závislosti po£tu m¥°ení na pom¥ru délky k ²í°ce je na obrázku 4. Nejvíce hodnot je pro
malá Q, kde jsou po£etn¥ zastoupené jiº zmín¥né gasteromycety. Mimo nich je zde nemálo dal²ích
rod·, p°ípadn¥ jen druh·, vesm¥s s v¥t²ími kulovitými výtrusy neº je tomu u gasteromycetr·. Jde
nap°íklad o zástupce rod· Clavulina, Crepidotus, Mycena, Pluteus, Russula, Tricholoma a mnohé
dal²í. Z velké £ásti jde o bazidiomycety. Naopak askomycety mají spí²e protáhlej²í výtrusy. Mezi
ty s velkými hodnotami Q, pat°í t°eba zástupci £eledí Diatrypaceae, Hysteriaceae, Patellariaceae,
ale dají se zde najít i zástupci bazidiomycet·, nap°. z £eledi Corticiaceae (v datech jde nap°. o
po£etn¥ zastoupený rod Vuilleminia) nebo £ele¤ Phanerochaetaceae.

N¥klik zcela extrémních hodnot je pak z grafu vylou£eno, p°i£emº zdaleka nejv¥t²í hodnoty
Q = 30−35 pat°í druhu Lophodermium arundinaceum. Dal²ími nepo£etnými zástupci, kde je v²ak
Q uº podstatn¥ men²í (Q = 8 − 10), je nap°íklad Melogramma spiniferum nebo Hymenoscyphus
dearnessii.

Vý²e zmín¥ný fakt, totiº ºe askomycety mají obecn¥ v¥t²í hodnoty Q neº basidiomycety, je
viditelný i v grafu na obrázku 2. Pro v¥t²í názornost jsou proloºeny regresní p°ímky zvlá²´ pro
askomycety a zvlá²´ pro basidiomycety a tyto jsou znázorn¥ny na obrázku 5. Rovnice lineárních
regresí jsou

f(x) = (0.155± 0.009)x+ (4.2± 0.2) (1)
g(x) = (0.28± 0.02)x+ (2.77± 0.16) (2)

,kde rovnice (1) je rovnicí pro askomycety a rovnice (2) rovnicí pro bazidiomycety. Sm¥rnice u
bazidiomycet· je tém¥° dvojnásobné velikosti, tudíº ²í°ka výtrusu roste v závislosti na délce rychleji,
z £ehoº plynou práv¥ men²í hodnotyQ a tedy i pr·m¥rn¥ "kulat¥j²í"výtrusy. Absolutní £len sm¥rnic
je naopak vy²²í pro askomycety, z £ehoº plyne fakt, na který jiº bylo opakovan¥ poukázáno, tedy,
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Obrázek 3: Graf velikostí výtrus· p¥ti nejvíce zastoupených £eledí v souboru dat.

ºe askomycety mají v pr·m¥ru v¥t²í velikosti výtrus·. V grafu je rovn¥º vykreslena lineární regrese
pro p°esn¥ kulové výtrusy.

3 Záv¥r

I kdyº je soubor nam¥°ených dat dosti ovlivn¥ný výb¥rem hub, které mikroskpuji, je z uvedeného
patrný známý fakt, ºe askomycety mají v¥t²í pr·m¥rnou velikost výtrus· neº bazidiomycety a také
mají pr·m¥rn¥ o n¥co protáhlej²í výtrusy.

5



 0

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 1  2  3  4  5  6  7

N

Q

Obrázek 4: Histogram rozd¥lení £etností parametru Q. Z grafu bylo vypu²t¥no 18 hodnot s Q > 7,
kdy pro kaºdý interval byla jen jedna £i dv¥ hodnoty.
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Obrázek 5: Graf velikostí výtrus· se sm¥rnice pro askomycety a bazidiomycety.
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