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Abstrakt
Mykorhizní symbióza je jeden z nejběžnějších a nejstarších symbiotických vztahů na Zemi.
Rostliny a houby, které vytváří mykorhizní symbiózu nalezneme ve většině terestrických
ekosystémů. Alespoň 90 % rostlinných druhů vytváří za svůj život symbiotický vztah s houbou.
Společenstva mykorhzních rostlin a hub jsou tím pádem velmi zásadní pro vývoj ekosystému.
Vztah mikorhizních hub a rostlin je natolik intimní, že se nedá s přesností určit, jestli mají
rostliny větší vliv na vývoj společenstev mykorhizních hub nebo naopak. Vývoj mykorhizních
společenstev se pokoušíme vysvětlit pomocí několika mechanismů.
Porozumění mechanismů řídící vývoj mykorhizních hub a rostlin v průběhu primární
sukcese je velmi významné pro porozumění vývoje terestrických ekosystémů jejich ochrany a
rekultivaci krajiny zpustošené lidskou aktivitou.
Klíčová slova: mykorhizní symbóza, arbuskulární mykorhíza, ektomykorhiza, primární
sukcese, Driver hypotéza, Passenger hypotéza, Habitat hypotéza

Použité zkratky
BAS – z anglického „Branched Absorbing Structures“ – větvené fyziologické útvary tvořené
extraradikálním myceliem arbuskulárně mykorhizních hub
CMNs – z anglického „Common Mycorrhizal Networks“ – společné mykorhizílní sítě spojující
větší množství mykorhizních hub a rostlin
Pi – anorganicky vázaný fosfor
Po – organicky vázaný fosfor
PSB – „Phosphate-Solubilizing Bacterium“ - fosfor vyvazující bakterie

Abstract
Mycorrhizal symbiosis is one of the most common and oldest symbiotic relationships on Earth.
Plants and fungi form mycorrhizal symbiosis which can be found in the majority of terrestrial
ecosystems. Up to 90 % of plant species form symbiotic relationships with fungi. The
relationship between mycorrhizal plants and fungi is so intimate that it is impossible to
accurately determine whether plants have a greater influence on the development of
mycorrhizal fungal communities or vice versa. We try to explain the development of
mycorrhizal communities by several mechanisms.
Understanding the mechanisms determining the development of mycorrhizal
communities during primary succession is important for understanding the development of
terrestrial ecosystems, for their conservation and reclamation of land ravaged by human
activity.
Key words: mycorrhizal symbiosis, arbuscular mycorrhizis, ectomycorrhizis, primary
succession, Driver hypothesis, Passenger hypothesis, Habitat hypothesis

1. Úvod
Studium mykorhizní symbiózy se v posledních letech přesouvá od otázky, zda mykorhizní
houby ovlivňují vývoj rostlinných společenstev, k bádání, do jaké míry jsou rostlinná
společenstva utvářena mykorhizní symbiózou. Pochopit do jaké míry jsou provázány
mechanismy sukcese houbových a rostlinných společenstev je důležitý krok k efektivnější
obnově krajiny a úspěšnému ekologickému inženýringu (Klironomos 2010).
Mykorhizní symbióza (z řečtiny mýkēs, "houba" a rhiza "kořen") je symbiotický vztah
mezi půdními houbami a kořeny krytosemenných a nahosemenných rostlin. Hyfy mykorhizních
hub v kontaktu s hostitelským kořenem vytváří speciální anatomicko-morfologické orgány.
Mykorhizní symbiózu můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: na endomykorhizu a
ektomykorhizu. U endomykorhizních hub hyfa symbiotické houby prorůstá do buněčných
prostor kořene hostitelské rostliny, kde vytváří struktury určené pro výměnu látek s hostitelskou
rostlinou. Ektomykorhizní houby neprorůstají do buněk kořene hostitelské rostliny, ale
obrůstají hostitelský kořen hyfami. Mykorhizní houby transportují do hostitelského kořene
minerální živiny a vodu. Rostlina skrze kořeny transportuje do houby glukózu, kterou
asimilovala prostřednictvím fotosyntézy. (Smith a Read 2009). Vytvoření mykorhizní
symbiózy rostlinám pomáhá lépe tolerovat stres způsobený suchem, zasolením a těžkými kovy
(Miransari 2010).
Přes 90 % rostlinných druhů za dobu svého života vytváří nějaký druh mykorhizy, což
je tak vysoké číslo, že se na mykorhizní symbionty přestává nahlížet jen z hlediska výživy
rostlin, ale i z hlediska vlivu na vývoj a složení rostlinných společenstev v průběhu vývoje
ekosystému. Zbylých necelých 10 % rostlinných druhů spoléhá na jiné mechanismy přijmu
živin a nevytváří mykorhizní vztah (Brundertt 2009). Ve své bakalářské práci se budu
především věnovat významu arbuskulární mykorhizy a ektomykorhizy v průběhu primární
sukcese. Tyto dvě největší skupiny mykorhizních hub mají dominantní postavení ve
většině ekosystémů a tím pádem lze očekávat, že mají největší vliv na vývoj rostlinných
společenstev. Cílem bakalářské práce je tedy literární rešerše momentálně nejvíce uznávaných
modelů vývoje společenstev mykorhizních hub a rostlin během primární sukcese.
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2. Primární sukcese
Primární sukcese je jev, při kterém vzniká ekosystém de novo na lokalitách, které ještě nikdy
nebyly obsazeny žádným ekosystémem. Během primární sukcese se obnažuje nebo vzniká nová
matečná hornina, která je biologicky neaktivní. Během primární sukcese je matečná hornina
kolonizována živými organismy a postupem času a díky biologickým procesům se začne vyvíjet
půda. Nově obnažený substrát je obtížný na kolonizaci z důvodu velmi špatné dostupnost živin,
nepříznivého pH a špatným fyzickým vlastnostem půdy (Connell a Slatyer 1977).
Mezi prvními kolonizátory substrátu během primární sukcese jsou pionýrské
organismy, mezi nejdůležitější z nich patří N2-fixující organismy, které obohacují substrát o
dusík a uhlík, čímž usnadňují kolonizaci dalším kolonizujícím organismům. Postupem času na
lokalitě začnou být pionýrské druhy nahrazovány pozdněji sukcesními rostlinami. Tento
přechod je způsoben zvýšením dostupnosti živin ve vyvíjející se půdě, zejména akumulací
dusíku a organické hmoty. V substrátu bohatším na živiny nejsou pionýrské druhy schopny
kompetičně zvítězit nad pozdněji sukcesními druhy rostlin (Bellingham et al.2001). Tento
model primární sukcese respektující přechod od pionýrských rostlin po klimaxové stadium se
nazývá „Rely Floristic Model“. Jedná se o model deterministický, kde každý rostlinný druh má
v sukcesi přesně dané místo na základě svých ekologických vlastností. Druhý model je „Initial
Floristic Composition“, který bere v potaz stochastické vlivy na složení rostlinných
společenstev, jako jsou například migrující spásající savci nebo migrující ptáci, kteří mohou
šířit semena i pozdně sukcesních rostlin na nová stanoviště (Egler, F. E. 1954).
Největší vliv na vývoj chemismu půdy v počátcích primární sukcese mají N2-fixující
bakterie a pionýrské rostliny, které v kořenech často obsahují bakterie fixující dusík. V průběhu
primární sukcese půdu do větší míry také začínají ovlivňovat mykorhizní houby a rostliny,
uvolňující minerální látky z půdy do koloběhu živin, a to zejména fosfor a dusík, které
jsou nejvíce limitujícími prvky v prostředí (Walker a Syers 1976).
Lokality, na kterých můžeme sledovat primární sukcesi, vznikají sopečnou erupcí
(Wood a Moral 1987), ústupem ledovce (Richardson et al. 2004), ale i dokonce lidskou
aktivitou. Mezi lokality degradované lidskou aktivitou, kde lze sledovat primární sukcese, patří
hnědouhelné výsypky (Knoblochová et al. 2017), uměle vytvořené ostrovy (Nielsen et al. 2016)
a zasypané lomy. Na lokalitách, kde je primární sukcese způsobená člověkem, je státem
legislativně požadovaná rekultivace krajiny (Vráblíková 2010). Díky studiu primární sukcese
na těchto lokalitách můžeme zvýšit efektivitu rekultivace krajiny (Prach 2009).
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3. Arbuskulární mykorhiza
Nejrozšířenější typ endomykorhizy a mykorhizy obecně se nazývá arbuskulární mykorhiza, a
vytváří ji přibližně 74 % rostlinných druhů. Diverzita arbuskulárně mykorhizních hub dosahuje
k tisíci druhům (Brundertt 2009). Efekt kolonizace kořene arbuskulárně mykorhizní houbou je
znatelný zejména ze zvýšeného obsahu fosforu v rostlinných pletivech, a zesílení růstu oproti
rostlinám, které mykorhizní symbiózu nevytvořily (Smith et al. 2011). U arbuskulárně
mykorhizních hub jsou pro příjem uhlíku zcela zásadní hostitelské rostliny, protože
arbuskulárně mykorhizní houby nejsou schopné extraradikálním myceliem přijímat uhlíkaté
látky a bez nastolení funkční symbiózy nejsou schopny dokončit svůj životní cyklus.
Arbuskulárně mykorhizní houby jsou monofyletická skupina a patří do oddělení
Glomeromycota, sesterská skupina oddělení Zygomycota (Öpik et al. 2010).
Janse (1897) jako první identifikoval arbuskulární mykorhizu, ale pochopení fyziologie
těchto hub se začala věnovat pozornost až v padesátých letech dvacátého století (Smith a Read
2009). Jev arbuskulární mykorhizy je velmi starý a vznikl vzájemnou koevolucí hub s prvními
rostlinami, které kolonizovaly souš na konci ordoviku přibližně před 460 miliony let. První
rostliny, které vystoupily na souš, neměly kořeny adaptované na minerální půdu se špatně
dostupným zdrojem fosforu, a funkci kořene rozšířila symbióza zformovaná s arbuskulárně
mykorhizními houbami (Redecker 2000).
Arbuskulárně mykorhizní rostliny lze v základu rozdělit na tři funkčně odlišné oblasti:
na prýt, který obsahuje fotosyntetický aparát; kořen, který zajišťuje výměnu látek
s mykorhizním symbiontem, a extraradikální mycelium, které zvyšuje absorpční schopnosti
mykorhizní rostliny (Bago et al. 1996). Pro tento typ mykorhizy jsou charakteristické útvary
zvané arbuskuly. Hyfy, které vytváří arbuskul, se opakovaně dichotomicky větví uvnitř buněk
kořene hostitelské rostliny, a mají na starost transport látek mezi houbou a rostlinou. Arbuskule
nalezneme v kortikálních buňkách hostitelského kořene. Hyfa arbuskulárně mykorhizní houby
nikdy neporušuje plazmatickou membránu hostitelské rostliny, pouze prorůstá skrze buněčnou
stěnu. Kolonizaci kořene hostitelské rostliny arbuskulárně mykorhizní houbou můžeme rozdělit
na dva typy (Obr. 1.). První typ, Arum, je typ kolonizace, kde hyfa prorůstá apoplastickým
prostorem kořene rostliny; druhý typ, zvaný Paris, je kolonizace, kde hyfa prorůstá
symplastickým prostorem kořene rostliny (Smith a Read 2009).
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Obrázek 1. Schématické vyzobrazení dvou morfologicky odlišných typů kolonizace buněk
kořene arbuskulárně mykorhizní houbou. (převzato z Gryndler et al. 2004)
Hyfy extraradikálního mycelia se díky svému malému rozměru dostanou do půdních
póru naplněných půdním roztokem, které jsou pro kořeny rostlin nedosažitelné (Duddridge et
al. 1980). Po nastolení funkční symbiózy hyfy extraradikálního mycelia vytváří anatomické
struktury podobné arbuskulům. Tyto anatomické struktury se nazývají větvené absorpční
struktury („Branched Absorbing Structures“ – BAS) a mají důležitý význam z hlediska přijmu
živin a tvorby spor (Obr. 2.) (Bago et al. 1998).

Obrázek 2. (a) Vyvinutý BAS na extraradkálním myceliu (měřítko 70 µm). (b) Spory vyvynuté
na BAS, vyvíjející se spora (šipka)(měřítko 50 µm). (převzato z Bago et al. 1998)
Arbuskulárně mykorhizní houby z oddělení Glomeromycota se rozmnožují asexuálně
vytvořenými sporami s velkým počtem haploidních jader, které se vyvíjí pod zemí. Mykorhizní
houby z rodu Glomus vytváří spory o velikosti 50 µm až do velikosti 800 µm, na druhou stranu
se spory liší tvarem, nejčastěji bývají kulovité, ale vyskytují se i eliptického nebo hruškovitého
tvaru (M. Giovannetti a Gianinazzi-Pearson 1994). Spory hub z rodu Glomus obsahují až 35000
haploidních jader, které se od sebe mohou výrazně lišit v obsahu genetické informace, a to
dokonce i v rámci jedné spory (Hosny et al. 1998).
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Houby jsou nemobilní organismy, a tak se musí spoléhat na své spory jako způsob disperze
na větší vzdálenosti (Wyatt et al. 2013). Velikost spor je důležitý faktor ovlivňující jakým
způsobem se spory budou transportovat na nová stanoviště. Spory arbuskulárně mykorhizních
hub se vytváří v podzemí a jsou moc velké na to, aby byly primárně přenášeny vzduchem (M.
Giovannetti a Gianinazzi-Pearson 1994). Arbuskulárně mykorhizní houby se na nová stanoviště
během primární sukcese dostávají zejména prostřednictvím endozoochorie, a to zejména díky
hlodavcům a vysoké zvěři, která se krmí přímo mykorhizními houbami, nebo spásá kořínky i
s mykorhizní houbou (Allen 1987). Endozoochorie je možná i prostřednictvím ptáků, kteří jsou
schopní přenášet spory na velké vzdálenosti (Nielsen et al. 2016). Arbuskulárně mykorhizní
houby se ovšem dokáží šířit i pomocí větru, a to zejména při větším rozrušení povrchu půdy a
odhalení spor. Allen (1987) ve své studii prokázal, že spory houby z rodu Glomus mohou být
šířeny za pomocí drobných savců, kteří si hloubí podzemní nory a spory hub se s vyhrabaným
substrátem společně dostávají do vzduchu.

4. Ektomykorhiza
Ektomykorhiza je jediný druh mykorhizy, který primárně nepenetruje buňky hostitelské
rostliny, ale obaluje buňky rhizodermis kořene hostitelské rostliny hyfovým pláštěm. Hyfový
plášť je jen jeden ze tří klíčových strukturních elementů ektomykorhizního kořene. Druhý
element ektomykorhizy je Hartigova síť, která je tvořena hyfami ektomykorhizních hub, které
prorůstají do prostoru mezi epidermální buňky kořene. Někdy hyfy prorůstají hlouběji, až
k buňkám endodermis kořene (u krytosemenných rostlin), a slouží k výměně látek
s hostitelskou rostlinou (Obr. 3.). Třetím elementem ektomykorhizy je extraradikální
mycelium, které má význam z hlediska přijmu živin a vody z okolí (Smith a Read 2009).

Obrázek 3. (a) Průřez kořenem Pisonia grandis po kolonzaci ektomykorhizní houbou. M –
hyfový plášť, C – kortikální buňky kořene. (b) Detail průřezu kořenem P. grandis po kolonzaci
ekomykorhizní houbou. H – Hartigova síť. (převzato z Ashford a Allaway 1982)
5

Extraradikální mycelium ektomykorhizních hub může zasahovat až do velkých
vzdáleností, odkud může získávat živiny a vodu pro svou hostitelskou rostlinu. Při překonávání
velkých vzdáleností se může mycelium agregovat a vytvářet anatomický útvar zvaný
rhizomorfa (Obr. 4.), který je viditelný i pouhým okem (Duddridge et al. 1980). Různé
distribuce extraradikálního mycelia v substrátu lze rozdělit na takzvané explorační typy, které
jsou typické pro jednotlivé taxonomické skupiny ektomykorhizních hub (Agerer 2001).

Obrázek 4. Schématické znázornění průřezu kořenů ektomykorhizních rostlin a vyzobrazení
exploračních strategií ektomykorhizních hub (převzato z Agerer 1987-1998)
Oproti arbuskulárně mykorhizním houbám jsou spory ektomykorhizních hub primárně
přenášeny větrem. Ektomykorhizní houby vytváří obrovské množství spor, které se liší velikostí
(do 10 µm) v závislosti na druhu, a spory o této velikosti mohou být přeneseny větrem na velké
vzdálenosti (Peay et al. 2012; Yamamoto et al. 2012). Ektomykorhizní houby z oddělení
Basidiomycota z řádu Boletales, Russulales a Agaricales vytváří velké nadzemní plodnice,
které jsou typické produkcí velkého množství bazidiospor s krátkou životností, které se šíří
větrem. Oproti tomu ektomykorhizní houby z rodu Rhizopogon z řádu Boletales vytváří
podzemní plodnice s bazidiosporami šířenými pomocí mykofágních organismů (Nara 2009),
jako jsou například drobní savci (Maser a Maser 1988) a nebo dokonce i vysoká zvěř (Izzo et
al. 2005). Schopnost disperze je jeden z nejdůležitějších mechanismů, díky kterému jsou
ektomykorhizní houby schopné obsazovat nová stanoviště, a zvýšit tak svoji šanci na nalezení
vhodného rostlinného partnera.
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Ektomykorhizní rostliny vykazují vyšší hostitelskou specifitu než arbuskulárně
mykorhizní rostliny; i přesto ektomykorhizní rostliny vytváří vztah s velkým množstvím i
vzdáleně příbuzných ektomykorhizních hub (Smith a Read 2009). Nevelká hostitelská specifita
rostlin je výhodou z hlediska zvýšení dostupnosti živin a vyšší šance přežití semenáčků,
z důvodu většího počtu kompatibilních houbových parterů na stanovišti (M. Allen 1992).
Existují ovšem i ektomykorhizní rostliny, které vykazují alespoň nějakou úroveň hostitelské
specifity – například rostliny z rodu Alnus vykazují vysokou hostitelskou specifitu a vytváří
symbiotický vztah pouze s omezeným počtem ektomykorhizních hub (Tedersoo et al. 2009).
Vyšší hostitelská specifita je výsledkem omezené fyziologické kompatibility zapříčiněné
společnou specializací houbového a rostlinného partnera (M. Allen 1992). Vyšší hostitelskou
specifitu můžeme nalézt i u houbových partnerů. Suilloidní skupina je monofiletická skupina
hub, která zahrnuje ekologicky významné rody Suillus, Rhizopogon a Truncocolumella, které
vykazují silnou hostitelskou specifitu s rostlinami z čeledi Pinaceae (Bruns 2002).
Ektomykorhizní houby se v evoluci objevily více než třicetkrát, největší zastoupení
druhů dnes nalezneme v oddělení Basidiomycota a méně početně v oddělení Ascomycota a
Zygomycota; mezi ektomykorhizní rostliny patří většina vytrvalých dřevin (Smith a Read
2009). Nejstarší fosilní nálezy datují vznik ektomykorhizních hub na 130 milionů let, na začátek
křídy, do doby vývoje krytosemenných rostlin. Ektomykorhizu tvoří necelá 2% všech
rostlinných druhů, ale většinou se jedná o druhy s dominantním zastoupením v ekosystému
(Brundertt 2009).

5. Vývoj mykorhizních společenstev
Vývoj mykorhizních společenstev se řídí několika mechanismy. Driver hypotéza popisuje
mykorhizní houby jako hlavní hybatele sukcese rostlinných společenstev, zatímco Passenger
hypotéza popisuje vývoj rostlinných společenstev jako vedlejší produkt rostlinné sukcese (Hart
et al. 2001). V případě Habitat hypotézy je vývoj mykorhizních hub i rostlin závislý na prostředí
(Zobel a Öpik 2014). Tato kapitola se tedy zaměří na tyto tři hypotézy popisující vývoj
mykorhizních společenstev.

5.1.

Driver hypotéza

Driver hypotéza, prvně formulována Hart et. al. (2001) předpokládá, že vývoj rostlinných
společenstev je v první řadě závislý na složení společenstev půdních mikroorganismů, zejména
mykorhizních hub. Driver hypotéza předpokládá vysokou hostitelskou specifitu mykorhizních
rostlin na své houbové partnery. Mykorhizním houbám se připisuje čím dál větší role z hlediska
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vlivu na minerální výživu rostlin a složení rostlinných společenstev. Rostlinná společenstva
jsou mykorhizními houbami ovlivněna dvěma způsoby. První způsob je diverzifikace zdrojů
dostupných pro rostlinu, vycházející z široké škály enzymů, kterými disponují mykorhizní
houby a zpětnovazebné mechanismy mykorhizních hub a rostlin. Zpětnovazebné mechanismy
můžeme rozdělit na pozitivní (diverzita společenstev se zvyšuje) a negativní (brzdí diverzifikaci
společenstev) (Reynolds et al. 2003).
Mykorhizní houby zásadním způsobem ovlivňují vývoj půdy během sukcese. Eksudáty
hyf mykorhizních hub dohromady fyzicky spojují půdní částice, enzymy, které jsou vypouštěny
houbami, pomáhající k zvětrávání mateřské horniny a k uvolnění látek nezbytných pro správný
vývoj rostlinných společenstev a půdy (Dickie et al. 2013).

5.1.1 Vliv arbuskulárně mykorhizních hub na ekosystém
Arbuskulárně mykorhizní houby vytváří rozsáhlé hyfální sítě známé jako „Common
Mycorrhizal Networks“ (CMNs), kterými dokáží propojit více rostlinných hostitelů.
Arbuskulárně mykorhizní houby jsou díky nízké hostitelské specifitě schopné navázat
symbiotický vztah s větším počtem arbuskulárně mykorhizních rostlin. Skrze tyto sítě dokáží
arbuskulárně mykorhizní houby přerozdělovat minerální látky svým hostitelům, a tím regulovat
tok látek mezi hostitelskými rostlinami a CMNs (Simard a Durall 2004). Hyfy arbuskulárně
mykorhizních hub, které vytváří CMNs, mohou být propojeny anastomózami (Obr. 5.). Za
pomoci anastomóz může být propojeno více CMNs a potenciálně může být vytvořeno
nekonečně velké protoplazmické kontinuum arbuskulárně mykorhizních hub a rostlin
v ekosystému (Manuela Giovannetti et al. 2004).
Když arbuskulárně mykorhizní houby disponují relativním nadbytkem minerálních
látek, nebo hostitelské rostliny disponují relativním nadbytkem uhlíkatých sloučenin, je
výhodné tyto látky vyměnit skrze CMNs za více limitující látky (E. Kiers a Heijden 2006).
CMNs ovlivňují růst rostlin skrze odlišně benefitující kombinace arbuskulárně mykorhizních
hub a rostlin, kdy určitá rostlina může přesouvat více uhlíkatých sloučenin do CMNs než jiná.
Odlišná kompatibilita arbuskulárně mykorhizních hub a rostlin se projevuje na odlišně
výhodném poměru výměny uhlíkatých sloučenin za minerální látky (Walder et al. 2012).
Arbuskulárně mykorhizní houby jsou schopny omezit přísun fosforu svému rostlinnému
partnerovi v momentě, kdy se sníží přísun uhlíku z rostliny (Hammer et al. 2011). Veiga et al.
(2013) ve studii prokázali, že AM jsou schopné kolonizovat a ovlivňovat nemykorhizní rostliny,
až do té míry, že symbiotická houba transportuje živiny z nemykorhizních rostlin do svých
symbiotických rostlin.
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Obrázek 5. Fotografie ze světelného mikroskopu znázorňující fúze hyf (anastomózy)
extraradikálního mycelia arbuskulárně mykorhizních hub. (a) anasomózy vytvořené mezi CMNs
Allium porrum (plné šipky) a Gossypium hirsutum (prázdné šipky) (měřítko 600 µm). (b)
anastomozy vytvořené CMNs G. Hirstum (meřítko 200 µm). (c) anastomózy vytvořené mezi
CMNs A. porrum a Lactua sativa (měřítko 300 µm). (d) anastomózy vytvořené mezi CMNs A.
porrum a Dacus carrota (měřítko 300 µm). (e) anastomózy mezi CMNs A. porrum a D. carrota
(meřítko 120 µm). (f) detail anastomózy u CMNs A. porrum (měřítko 20 µm). (převzato z
Giovannetti et al. 2004)
Skrze CMNs se netransportují jen živiny a voda, ale dokonce i signální molekuly. Díky
CMNs se zvyšuje efekt signálních molekul ovlivňujících okolní rostliny, které by bez transportu
mykorhizních sítí měly menší efekt a více by podléhaly degradaci v půdě. Tento efekt se nazývá
„Network Enhanced Bioactive Zones“ (NEBaZ) a zvyšuje efektivitu transportu signálních
molekul (Barto et al. 2012).
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5.1.2. Vliv ektomykorhizních hub na ekosystém
Ektomykorhizní houby, oproti arbuskulárně mykorhizním houbám, jsou svým extraradikálním
myceliem schopny rozkládat i složitější organické molekuly. Jsou toho schopny díky tomu, že
jsou vybaveny širokou škálou enzymů. Za pomoci svých enzymů jsou ektomykorhizní houby
schopné rozložit složitější organické molekuly, jako jsou například celulóza nebo lignin
(Lindahl a Tunlid 2015). Některým ektomykorhizním houbám se v průběhu evoluce snížil
počet kopií genů, které kódují ligninocelulolytické enzymy v důsledku vývoje mykorhizní
symbiózy. Snížení počtu kopií lignicelulotických genů snižuje schopnost ektomykorhizních
hub rozkládat organický materiál, což je taxonomicky specifická vlastnost (A. Kohler et al.
2015).
Rozdílná enzymatická aktivita ektomykorhizních hub se projevuje na jejich schopnosti
a rychlosti dekompozice organických látek. V průběhu vývoje ekosystému se hromadí v půdě
organická hmota díky rostlinnému opadu. Živiny navázané v opadu jsou špatně dostupné pro
hostitelské rostliny. Díky své rozdílné enzymatické aktivitě dokáží ektomykorhizní houby
ovlivnit dostupnost živin pro hostitelskou rostlinu (Lindahl a Tunlid 2015). Rychlost
dekompozice organických látek v půdě společně s relativně nízkou hostitelskou specifitou dává
vzniknout kompetici o zdroje a hostitelské rostliny. Vyšší rychlost kolonizace substrátu a
kořenů semenáčků hostitelských rostlin může mít značnou výhodu díky přednostnímu získání
zdrojů při kompetici s pozdněji příchozími ektomykorhizními houbami. Tato kompetice o
zdroje může vyústit až v takzvaný „Priority Effect“ (efekt zakladatele). „Priority Effect“ je
nepřímý a náhodný efekt, kdy velké množství rovnocenných druhů ektomykorhizních hub
soupeří o kořen semenáčku hostitelské rostliny. Důsledkem „Priority Effect“ je dominance
jednoho druhu ektomykorhizní houby v hostitelském kořeni semenáčku (P. Kennedy et al.
2009). Ektomykorhizní houby jsou schopné přímé interakce s konkurenční houbou. Tato
interakce mezi ektomykorhizními houbami zahrnuje antagonistické chování. Jde například o
behaviorální chování, kdy mykorhizní houby soupeří o kořen hostitelské rostliny, nebo
chemické inhibice, při kterém houba vypouští inhibitory růstu kompetitora. Tento typ interakce
nazýváme interferenční kompetice (P. Kennedy 2010).
Schopnost mykorhizně symbiotických hub rozkládat složitější organické molekuly
ovlivňuje koloběh živin (Lindahl a Tunlid 2015). Mykorhizní houby pomocí těchto
mechanismů mohou ovlivnit diverzitu druhů na lokalitě. Tyto mechanismy, ať přímo nebo
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nepřímo, ovlivňují dynamiku vývoje houbových a rostlinných společenstev v průběhu primární
sukcese (Reynolds et al. 2003).

5.2. Passenger hypotéza
Passenger hypotéza (Hart et al. 2001) bere jako hlavního hybatele vývoje houbových
společenstev vývoj rostlinných společenstev. Vývoj houbových společenstev lze tedy brát jako
vedlejší produkt sukcese rostlinných společenstev. Podle mikrobiální teorie Baase Beckinga
(1937) „všechno je všude, ale prostředí vybírá“, tedy i mykorhizní houby nejsou disperzně
limitované, což je jedna z klíčových myšlenek Passenger hypotézy. Disperzi mykorhizních
rostlin můžeme tedy považovat za hlavní faktor určující vývoj houbových společenstev (Zobel
a Öpik 2014). Vývoj rostlinného společenstva během primární sukcese je nejvíce limitován
disperzní limitací rostlin, a relativní úspěšností druhů na lokalitě. Relativní úspěšnost
rostlinných druhů na lokalitě během primární sukcese záleží na schopnosti získat živiny z půdy
a konkurenceschopnosti daného druhu (Meiners et al. 2015). Jeden z nejdůležitějších
mechanismů určující vývoj rostlinných společenstev jsou zpětnovazebné mechanismy mezi
hostitelskou rostlinou a půdou (Bever et al. 1997).

5.2.1. Zpětnovazebné mechanismy mezi rostlinou a půdou
Zpětnovazebné mechanismy mezi rostlinou a půdou zahrnují interakce mezi rostlinami stejného
druhu (intraspecifická) nebo jiného (interspecifická) a půdou, a to abiotickými podmínkami
(koncentrace minerálních látek, pH, dostupnost vody) nebo biotickými podmínkami (půdní
mikroorganismy) (Bever et al. 1997). Abiotickým vlivům prostředí se text bude věnovat
v kapitole 5. 3. Základní princip zpětnovazebných mechanismů každopádně spočívá ve vlivu
rostlin na půdu (včetně půdních mikroorganismů), která se vlivem rostliny změní a zpětně
ovlivní rostliny (Brinkman et al. 2010). Rostliny ovlivňují vlastnosti půdy spotřebou
minerálních látek a imobilizací látek do složitějších organických molekul prostřednictvím
vypuštění kořenových eksudátů a tvorbou nik pro půdní mikroorganismy (van der Putten et al.
2013).

5.2.2. Vliv rostlin na houbová společenství
Hostitelské rostliny ovlivňují složení svých mykorhizních hub, a to buď pozitivní diskriminací
kompatibilnějších mykorhizních hub, nebo negativní diskriminací méně optimálních
symbiontů (E. T. Kiers et al. 2011). Nejsilnější efekt identity hostitelské rostliny je patrný při
rané sukcesi. Během ekosystémové progrese je efekt hostitelských rostlin slabší a dominantní
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roli ve vývoji společenstev hostitelských rostlin a mykorhizních hub hraje stav půdy (viz.
kapitola 5. 3.) (Martínez-García et al. 2015).
Arbuskulárně mykorhizní rostliny produkují ve svých kořenových buňkách
seskviterpeny, které vylučují kořenovými eksudáty a slouží jako větvící faktor („Branching
Factor“), který napomáhá větvení arbuskulí v kořenových buňkách (Akiyama et al. 2005).
Na hnědouhelných výsypkách na Sokolovsku jsou pozorované aleopatické efekty S.
Carpea L., které snižují schopnost růstu C. Epigejos L., a tím nepřímo snižuje fitness
arbuskulárně mykorhizních symbiontů, které asociují s C. epigejos L. Listový opad S. Carpea
L. podporuje růst ektomykorhizních symbiontů, které asociují se S. Carpea L. (Knoblochová
et al. 2017). Čerstvý listový opad S. Carpea L. má nejsilnější aleopatický efekt na bylinné patro,
naproti tomu listový opad přispívá k tvorbě humusové vrstvy, a tím se odemykají nové niky pro
půdní mikrobiota v průběhu primární sukcese (Mudrák a Frouz 2012). Přímé inhibice
společenstev arbuskulárně mykorhizních hub způsobuje příbuzný Populus trichocarpa, který
produkuje fenolické látky ve svém opadu a inhibuje klíčení spor a elongaci hyf arbuskulárně
mykorhizních hub (Piotrowski et al. 2008).
Ve studii (McHugh a Gehring 2006) prokázali vliv arbuskulo mykorhizní traviny na
ektomykorhizní mladé semenáčky pinyových borovic v období sucha. Semenáčky piniových
borovic mají pod vlivem arbuskulárně mykorhizních travin kratší kořeny, a dokonce i jehlice,
protože v období sucha jsou arbuskulárně mykorhizní traviny silnější při kompetici o zdroje
než ektomykorhizní borovice. V období sucha je také obtížnější pro ektomykorhizní houby
tvořit sporokarpy, které jim umožňují disperzi a větší možnost kolonizovat hostitelské rostliny.

5.3. Habitat hypotéza
Habitat hypotéza (Zobel a Öpik 2014) dává do souvislosti vývoj rostlinných společenstev a
vývoj společenstev mykorhizních hub. Vývoj rostlinných a houbových společenstev v průběhu
primární sukcese je do velké míry ovlivněn abiotickými podmínkami stanoviště, zejména
počátečními vlastnostmi matečné horniny. Vývoj půdy je závislý na vývoji vegetace,
mineralizaci rostlinného opadu a akumulaci organického uhlíku. Akumulace uhlíku, dusíku a
dostupných forem fosforu je důležitý proces pro vývoj ekosystému během primární sukcese
(Šourková et al. 2005). Dostupnost fosforu v půdě je závislá na pH a na materiálu, ze kterého
je tvořená matečná hornina (Walker a Syers 1976). Přísun organického uhlíku a N2-fixující
organismy mají největší vliv na akumulaci dusíku v půdě během primární sukcese (Šourková
et al. 2005). Uhlík se na novém stanovišti akumuluje zejména prostřednictvím organického
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opadu (Gholz a Fisher 1982). Translokace uhlíkatých sloučenin z hostitelské rostliny do
mykorhizních hub je další způsob, kterým se zvyšuje koncentrace uhlíku v substrátu
(Rygiewicz a Andersen 1994).
Během primární sukcese se biologickými procesy zvyšuje koncentrace dusíkatých látek
v substrátu z počátečně nízkých hodnot. Limitace dusíkem je nejznatelnější v raných fázích
vývoje ekosystému (Bago et al. 1996). Fosfor je ve velkém množství obsažen v matečné
hornině a limitujícím se stává v pozdnější fázi ekosystému. Koncentrace fosforu v substrátu se
během vývoje ekosystému snižuje postupným vyluhováním matečné horniny, nebo je velké
množství fosforu imobilizováno v organických sloučeninách (Walker a Syers 1976). Přechod
z limitace

dusíkem

po

limitaci

fosforem

je

doprovázen

změnou

v

druhovém zastoupení rostlinného a houbového společenstva (Vitousek a Farrington 1997).
Fosfor a dusík jsou nejčastějšími limitujícími prvky během vývoje ekosystému, a proto
jim bude bakalářská práce věnovat více pozornosti.

5.3.1. pH
PH je jeden z nejzásadnějších faktorů ovlivňující chemismus půdy. Hladina pH je důležitá
z hlediska mobility iontů, které jsou nezbytné pro správný vývoj houbových i rostlinných
společenstev v průběhu primární sukcese. Hodnota půdního pH se během primární sukcese
snižuje z počátečních zásaditých hodnot. Příkladem poklesu hodnoty půdního pH v průběhu
primární sukcese může být studie Turner a Laliberté (2015), ve které naměřili počáteční
hodnoty pH 9,2 a v průběhu sukcese pokleslo až na hodnotu 5,2. Hodnota půdního pH je jeden
z nejdůležitějších faktorů určující strukturu společenstev během primární sukcese (Prach,
Pyšek, a Jarošík 2007).
Mykorhizní houby, jako řada dalších půdních organismů, produkují organické kyseliny
jako je například kyselina citronová, kyselina šťavelová a kyselina glukonová, které okyselují
mateřskou horninu a uvolňují kationty minerálů za výměnu protonů (Xiao et al. 2012).

5.3.2. Fosfor
V úplných začátcích primární sukcese je půda velmi chudá na dusík a organický materiál. Na
druhou stranu je bohatá na fosfor navázaný v minerálních látkách. Fosfor je jedním z hlavních
prvků půdní organické hmoty a je dodáván téměř výhradně matečnou horninou raně sukcesních
půd. Fosfor se ve většině případů nachází navázaný v minerálních látkách, jako jsou například
apatit a jeho deriváty (Walker a Syers 1976).
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Fosfor, který je navázaný v půdě, můžeme rozdělit podle dostupnosti pro organismy
na anorganicky vázaný fosfor (Pi) a na fosfor vázaný v organické sloučenině (Po) (Obr. 6.).
Anorganicky vázaný fosfor (Pi) se vyskytuje navázaný s atomy vápníku, železa, hliníku a na
površích jílových částic. Půdní Pi dále můžeme rozdělit na labilní a vázaný. Labilní fosfor je
snadno dostupný zdroj Pi a nejlépe je přístupný při pH 6,5. Vázaný fosfor je navázaný ve
sloučeninách, které nejsou dostupné pro organismy (Smith a Read 2009). Organicky vázaný
fosfor (Po) nalezneme v organických zbytcích rozkládajících se v půdě, kde je Po navázán ve
fosfolipidech, nukleových kyselinách a zásobních látkách.

Obrázek 6. Schématické vyzobrazení forem fosforu v půdě, které jsou
dostupné pro rostliny. (převzato z Reynolds et al. 2003)
Důsledkem vymývání fosforu z mateřské horniny a translokace fosforu do
nereaktivních forem sekundárních minerálů nebo organického materiálu se vysoká počáteční
koncentrace fosforu v půdě během sukcese snižuje (Turner et al. 2013).
Rostliny schopné vytvořit mykorhizu přijímají fosfor dvojím způsobem. Přímou cestou,
kdy buňky rhizodesmis přijímají fosfor z půdy, nebo nepřímou cestou zahrnující arbuskulárně
mykorhizího symbionta (Obr. 7.). Arbuskulárně mykorhizní houby zvyšují příjem fosforu a
snižují dopad vyčerpávání fosforu v rizosféře (Smith et al. 2011).
Absukulárně mykorhizní houby vytváří komplexní síť podhoubí, kterým získávají velké
množství fosforu (Pi) ze substrátu za pomoci fosfátových transportáz (Smith et al. 2011).
Arbuskulárně mykorhizní houby nejsou schopny tvořit fosfatázy, kterými by byly schopny
mineralizace organického fosforu (Po). Neschopnost mineralizace fosforu vynahrazují
spoluprací s fosfor-vyvazujícími bakteriemi (PSB), které obývají povrch extraradikálního
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mycelia a využívají širokou škálu enzymů k mineralizaci fosforu v půdě. Na oplátku PSB
získávají uhlíkaté sloučeniny vytvořené hostitelskou rostlinou skrze extraradikální mycelium
partnerské houby (Zhang et al. 2016). Dostupnost fosforu v půdě je jedním z nejdůležitějších
faktorů ovlivňující složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub. V počátečním stadiu
sukcese, kdy je fosfor v půdě relativně dostupný pro arbuskulárně mykorhizní houby, je jejich
diverzita relativně vysoká. S vývojem ekosystému se hladina fosforu v půdě snižuje a začíná
být hlavní limitující faktor pro složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub (Krüger et
al. 2015).

Obrázek 7. Schématické vyzobrazení dvou možných způsobů
přijmu fosforu kořenem. (převzato z Smith et al. 2011)
Ektomykorhizní houby využívají fotosyntetické produkty hostitelské rostliny ke
zvětrávání mateřské horniny, zejména apatitu, který je za přítomnosti ektomykorhizní houby
zvětráván až třikrát rychleji. (Smits et al. 2012). Fosfor (Po) navázaný v rostlinném opadu jsou
ektomykorhizní houby schopné mineralizovat pomocí kyselých fosfatáz, oproti arbuskulárně
mykorhizním houbám, které tohoto schopné nejsou. Hydrolýzou vyvázaný fosfor transportují
do hostitelské rostliny výměnou za uhlíkaté sloučeniny vytvořené fotosyntézou (Fox a
Comerford 1992).

5.3.3. Dusík
Ranně sukcesní půdy jsou obvykle velmi chudé na dusíkaté látky. Zdrojem dusíku v těchto raně
sukcesních půdách je atmosférická depozice nebo dusík fixující organismy, které mají značnou
výhodu při kolonizaci lokality během primární sukcese (Vitousek a Farrington 1997). Rostliny
velkou částí přispívají ke zvyšování půdního dusíku díky listovému opadu a kořenovým
symbiontům schopným vázat atmosférický dusík (Teste a Dickie 2017). Dynamika koloběhu
dusíku v půdě je řízena dvěma mechanismy. První mechanismus je translokace dusíku z půdy
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do složitějších organických molekul vytvořených rostlinou, jako jsou například DNA a lignin.
Druhý mechanismus je mineralizace rostlinného opadu, díky kterému se uvolní navázaný dusík
zpět do půdy a je k dispozici pro další využití (obr. 8.) (Melillo et al. 1989).

Obrázek 8. Schématické vyzobrazení forem dusíku v půdě, které jsou
dostupné pro rostliny. (převzato z Reynolds et al. 2003)
Dusík dostupný pro mikroorganismy se v půdě vyskytuje ve formě amoniaku (NH4+) nebo
ve formě dusičnanu (NO3-). Dusičnany jsou v půdě mobilnější než amoniak a proto je to
preferovaný zdroj dusíku pro mykorhizní houby a rostliny. Arbuskulárně mykorhizní houby
jsou schopné svým extraradikálním myceliem ovlivnit hladinu pH a získávat dusík ve formě
NH4+ nebo i ve formě NO3- z půdy. Změna pH je výsledkem snížení koncentrace nitrátů v půdě
vlivem mycelia (Bago et al. 1996).
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6.

Závěr

Vývoj společenstev během primární sukcese je velmi dynamický proces, který je řízen určitými
mechanismy. V předchozích kapitolách byly popsány mechanismy vývoje mykorhizních
společenstev (Driver, Passenger a Habitat hypotézu), které určují jejich strukturu a kooperují
na různých úrovních. Na základě ekologického kontextu má každý mechanismus své místo v
primární sukcesi (Teste a Dickie 2017).
Passenger a Driver hypotézy se vzájemně nevylučují a mohou pracovat souběžně na
vývoji mykorhizních společenstev, nebo může jedna z nich za určitých podmínek převládat
(Zobel a Öpik 2014). Příchod jedné rostliny může ovlivnit strukturu složení komunity
mykorhizních hub a ta následně ovlivní složení celé vegetace a osud vývoje ekosystému
(Harantová et al. 2017; Knoblochová et al. 2017). Podmínky okolí, zejména koncentrace
minerálních látek a stáří lokality, ovlivňují diversitu mykorhizních společenstev (Sikes et al.
2014). Koncentrace dusíku v půdě může z krátkodobého hlediska reprezentovat pre-existující
stav půdy limitující vývoj mykorhizních společenstev. Z dlouhodobého hlediska může být
koncentrace dusíku vnímána jako výsledek biotických procesů v průběhu vývoje ekosystému
(Näsholm et al. 2013).
Teste a Dickie (2017) se ve své studii snaží konceptuálně propojit všechny tři mechanismy
(Passenger, Driver a Habitat hypotézy) do jedné ucelené teorie. Ta se nazývá „Interacting
Drivers Hypothesis“ a reprezentuje všechny tři hlavní mechanismy sjednocené do
časoprostorového kontextu. Jednotlivé mechanismy vývoje ekosystému (Driver, Passenger a
Habitat hypotézy) nepracují samostatně, a postupná integrace těchto mechanismů do jedné
ucelené teorie nám pomůže lépe porozumět vývoji ekosystému během primární sukcese. Otázka
jak a v jakém časoprostorovém meřítku pracují mechanismy vývoje mykorhizních společenstev
v průběhu primární sukcese se zdá být dobrým předmětem pro další bádání.
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