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Abstrakt 

Lesné ekosystémy predstavujú obrovský rezervoár uhlíku. Objem mŕtveho dreva sa v lesoch 

s manažmentom pohybuje v desiatkach m3 h-1, zatiaľ čo lesy bez manažmentu majú objem mŕtveho 

dreva v stovkách m3 ha-1. Mŕtve drevo predstavuje substrát s vysokým potenciálom na rozklad.  Je to 

však špecifický habitat, ktorý má vysoký pomer C/N a kvôli prebiehajúcemu rozkladu sa mení. Pomer 

C/N sa s narastajúcim časom tlenia znižuje. Okrem C/N pomeru sa mení aj pH počas procesu tlenia 

dreva, kvôli rozkladu rastlinnej biomasy hubami.  Zároveň má mŕtve drevo pomerne vysokú 

impermeabilitu. Hlavnými dekompozítormi mŕtveho dreva sú huby. Okrem nich k dekompozícií 

prispievajú aj baktérie, ktoré sú v mŕtvom dreve početné. Spoločenstvá baktérií rozkladajúce drevnú 

biomasu sú ovplyvnené týmito faktormi, navyše ich rozloženie je ovplyvnené aj druhom mŕtveho 

stromu. Cieľom tejto štúdie bolo popísať ako sa v priebehu tlenia menia bakteriálne spoločenstvá 

asociované s mŕtvym drevom. Najvýraznejším faktorom na rozloženie bakteriálnych spoločenstiev je 

doba tlenia. Baktérie vyskytujúce sa v krátko tlejúcom dreve (menej než 16 rokov) sú viac rozmanité 

než tie, ktoré sa nachádzajú v dlho tlejúcom dreve. V krátko tlejúcom dreve sú časté metylotrofné 

baktérie a baktérie fixujúce N. N fixujúce baktérie boli v tejto štúdií prítomné počas celej doby tlenia 

mŕtveho dreva. Zástupcom fixácie N bol rod Bradyrhizobium. V dlho tlejúcom dreve sa vyskytujú 

prevažne zástupci kmeňu Acidobacteria, ktorí preferujú kyslejšie podmienky, ktoré dlho tlejúce drevo 

ponúka. Naprieč všetkými vekovými skupinami boli prítomné rody Burkholderia, Conexibacter, 

Bradyrhizobium a Pseudomonas. Mŕtve drevo je však primárne rozkladané hubami, ktoré sa pre 

baktérie naskýtajú ako ďalší potenciálny substrát k rozkladu. Hubová biomasa má nižší pomer C/N 

než mŕtve drevo a predstavuje jednoduchšie rozložiteľný substrát. Baktérie preto kolonizujú 

mycélium aj plodnice húb a dochádza k ich rozkladu. Ďalším cieľom bolo popísať bakteriálne 

spoločenstvá asociované s plodnicami drevokazných húb Fomes fomentarius a Ganoderma 

applanatum, ktoré sa radili do dvoch vekových kategórií – mladá a stará plodnica. Na rozloženie 

spoločenstvá baktérií vyskytujúcich sa v plodniciach drevokazných húb Fomes fomentarius  

a Ganoderma applanatum rôzneho veku nevplýva významne žiadny faktor, ani vek plodnice, ani 

druhová špecifita plodnice. Medzi častých zastupiteľov patrili Frondihabitans, Pedobacter, 

Sphingomonas a Mucilaginibacter. Tieto baktérie už v minulosti boli asociované s hubovou biomasou. 

Baktérie Microbacterium, Frondihabitans, Pseudomonas a Pedobacter vykazovali vysoký potenciál na 

rozklad chitínu, kvôli vysokému počtu génov rozkladajúcich chitín.  

Kľúčové slová: baktérie; ekológia mikroorganizmov; rozklad; lesné pôdy; mŕtve drevo; celulóza; 

chitín; fixácia N   



 
 

Abstract 

Forest ecosystems represent a huge reservoir of carbon. The volume of deadwood in managed forests 

is in the tens of m3 h-1, while unmanaged forests have the volume of deadwood in hundreds of m3 ha-

1. Deadwood is a substrate with a high potential for decomposition. However, deadwood is a specific 

habitat that has a high C/N ratio and changes due to ongoing decomposition. The C/N ratio decreases 

with increasing decay time. In addition to the C/N ratio, the pH also changes during the wood pulping 

process, due to the decomposition of plant biomass by fungi. Moreover, deadwood has a high 

impermeability. The main decomposers of dead wood are fungi. In addition to them, bacteria, which 

are numerous in deadwood, also contribute to decomposition. Bacterial communities that decompose 

woody biomass are affected by these factors, and their distribution is also affected by dead tree 

species. The aim of this study was to describe how bacterial communities associated with deadwood 

change during decay. The most significant factor in the decomposition by bacterial communities is 

the time of decay. Bacteria found in short-decaying wood (less than 16 years old) are more diverse 

than those found in long-decaying wood. Methylotrophic bacteria and N-fixing bacteria are common 

in short-decaying wood as well. N-fixing bacteria were present in this study throughout the decay of 

deadwood. The N-fixation was represented by the genus Bradyrhizobium. In long-decaying wood, are 

mainly representatives of the strain Acidobacteria, which prefer the more acidic conditions that long-

decaying wood offers. The genera Burkholderia, Conexibacter, Bradyrhizobium and Pseudomonas were 

present across all age groups. However, dead wood is primarily decomposed by fungi, which can be 

colonized by bacteria as another potential substrate for decomposition. Fungal biomass has a lower 

C/N ratio than dead wood and is a more easily degradable substrate. Bacteria therefore colonize the 

mycelium and fruiting bodies of fungi and decompose them. The second aim of this study was to 

describe the bacterial communities associated with the fruiting bodies of the wood-decomposing 

fungi Fomes fomentarius and Ganoderma applanatum, which were divided into two age categories - 

young and old fruiting bodies. The distribution of the community of bacteria occurring in the fruiting 

bodies of the wood-decomposing fungi Fomes fomentarius and Ganoderma applanatum of different 

age classes is not significantly influenced by any factor, neither the age of the fruiting body nor the 

species specificity. Frequent representatives included Frondihabitans, Pedobacter, Sphingomonas and 

Mucilaginibacter. Those bacteria were associated with fungal biomass in the past. Microbacterium, 

Frondihabitans, Pseudomonas and Pedobacter displayed a high potential for chitin degradation, due 

to the high number of chitin degrading genes. 



 
 

Key words: bacteria; ecology of microorganisms; decomposition; forest soils; deadwood; cellulose; 

chitin; N fixation 

 

 



8 
 

 

Obsah 

 
Abstrakt ........................................................................................................................................................................................ 5 

Abstract......................................................................................................................................................................................... 6 

Obsah ............................................................................................................................................................................................. 8 

Skratky ........................................................................................................................................................................................ 10 

1.Úvod.......................................................................................................................................................................................... 11 

2.Literárny prehľad ............................................................................................................................................................... 13 

2.1.Les ako dôležitý ekosystém ............................................................................................................................... 13 

2.2.Prvkové zloženie mŕtveho dreva .................................................................................................................... 13 

2.3.Zloženie bunky dreva ........................................................................................................................................... 14 

2.3.1.Celulóza .................................................................................................................................................................. 15 

2.3.2.Hemicelulóza ....................................................................................................................................................... 16 

2.3.3.Lignín ...................................................................................................................................................................... 16 

2.3.4.Pektín ...................................................................................................................................................................... 17 

2.4.Primárny kolonizátori dreva ............................................................................................................................ 17 

2.4.1.Huby bielej hniloby ........................................................................................................................................... 18 

2.4.2.Huby hnedej hniloby......................................................................................................................................... 19 

2.4.3.Huby mäkkej hniloby........................................................................................................................................ 19 

2.5.Dekompozícia dreva baktériami ..................................................................................................................... 19 

2.6.Faktory vplývajúce na bakteriálne komunity ............................................................................................ 20 

2.6.1.Prvkové zloženie ................................................................................................................................................ 20 

2.6.2.Doba rozkladu ..................................................................................................................................................... 21 

2.6.3.pH ............................................................................................................................................................................. 21 

2.6.4.Druh stromu ......................................................................................................................................................... 22 

 2.6.5.Manažment lesného ekosystému ................................................................................................................ 22 

 2.6.6.Vnútorné usporiadanie stromu .................................................................................................................... 22 

 2.6.7.Obsah vody ........................................................................................................................................................... 23 

 2.7.Enzymatické vybavenie baktérií ..................................................................................................................... 23 

 2.7.1.Celulolytické enzýmy ........................................................................................................................................ 23 

 2.7.2.Lignolytické enzýmy ......................................................................................................................................... 25 

2.7.3.Pektín rozkladajúce enzýmy ......................................................................................................................... 25 

2.8.Huby ako substrát rozkladu .............................................................................................................................. 25 



9 
 

2.9.Interakcie medzi hubami a baktériami ......................................................................................................... 27 

2.10.Možnosti živín a niky v rámci živej plodnice alebo mŕtvej plodnice ............................................. 29 

2.11.N fixujúce baktérie.............................................................................................................................................. 29 

3.Ciele práce .............................................................................................................................................................................. 31 

3.1.Ciele diplomovej práce ........................................................................................................................................ 31 

3.2.Hypotézy ................................................................................................................................................................... 31 

4.Metódy a materiál ............................................................................................................................................................... 32 

4.1.Lokalita štúdie ......................................................................................................................................................... 32 

4.2.Dizajn experimentu s mŕtvym drevom ......................................................................................................... 32 

4.2.1.Spracovanie vzoriek .......................................................................................................................................... 32 

4.2.2.Kvantifikácia bakteriálnej a hubovej biomasy ....................................................................................... 33 

4.2.3.Bioinformatická analýza ................................................................................................................................. 34 

4.2.4.Štatistické vyhodnotenie................................................................................................................................. 34 

4.3.Dizajn experimentu s komunitami v plodniciach húb ............................................................................ 36 

4.3.1.Kultivácia baktérií žijúcich v plodniciach ................................................................................................ 36 

4.3.2.DNA izolácia a potvrdenie bakteriálnej identity ................................................................................... 36 

4.3.3.DNA extrakcia a amplifikácia ........................................................................................................................ 37 

4.3.4.Kvantifikácia bakteriálnej biomasy ............................................................................................................ 38 

4.3.5.Kultivácia vybraných bakteriálnych izolátov v tekutom médiu ..................................................... 38 

4.3.6.Extrakcia DNA a overenie identity bakteriálnych izolátov ............................................................... 39 

4.3.7.Celogenómová sekvenácia ............................................................................................................................. 39 

4.3.8.Stanovenie enzymatickej aktivity baktérií v plodniciach húb ......................................................... 39 

4.3.9.Bioinformatická analýza ................................................................................................................................. 40 

4.3.10.Štatistické vyhodnotenie výsledkov z plodníc .................................................................................... 40 

5.Výsledky .................................................................................................................................................................................. 42 

5.1.Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom...................................................................... 42 

5.2.Druhové zloženie bakteriálneho spoločenstva asociovaného s mŕtvym drevom ...................... 45 

5.3.Bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami húb ....................................................................... 52 

5.4.Charakteristika baktérií asociovaných s plodnicami hub ..................................................................... 60 

6.Diskusia ................................................................................................................................................................................... 63 

6.1.Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom...................................................................... 63 

6.2.Bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami húb a ich charakterizácia ............................ 66 

7.Zhrnutie .................................................................................................................................................................................. 69 

8.Zoznam použitej literatúry ............................................................................................................................................. 70 

 



10 
 

Skratky 

.fastq súbor sekvencie z MiSeq sekvenovania a jej zodpovedajúceho skóre kvality 

BLASTn nucleotide Basic Local Alignment Search Tool  

bp pár báz 

C uhlík 

DMSO  dimethylsulfoxid  

GH glykozyl hydroláza 

MUF  metylumbellyferol  

MUFA 4-Metylumbelliferyl α-L-arabinopyranozid 

MUFaG 4-Metylumbelliferyl α-D-glukopyranozid 

MUFC 4-Metylumbelliferyl β-D-cellobiopyranozid 

MUFG 4-Metylumbelliferyl-β-D-glukopyranozid 

MUFL 4-Metylumbelliferyl β-D-galaktopyranozid 

MUFN 4-Metylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glukosaminid 

MUFP 4-Metylumbelliferyl fosfát 

MUFS 4-Metylumbelliferyl soli síranu draselného 

MUFU 4-Metylumbelliferyl β-D-glukuronid 

MUFX 4-Metylumbelliferyl β-D-xylopyranozid 

N dusík 

NGS sekvenovanie novej generácie 

NMDS Non-metric multidimensional scaling 

OTU operačná taxonomická jednotka 

PCR polymerázová reťazová reakcia 

qPCR kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia 

TAE tris-acetát-EDTA  
 

  



11 
 

1. Úvod 

Lesný ekosystém predstavuje obrovský rezervoár uhlíku a vo forme napadaného dreva obsahuje viac 

ako 73 miliárd ton uhlíka (Pan et al., 2011). Ten je vďaka rozkladu organických látok sprístupnený 

k ďalšiemu cyklovaniu. Čerstvé drevo je však nepriepustné ku kolonizácií mikrobiálnymi 

rozkladačmi, preto najväčší potenciál má mŕtve drevo. V prirodzených lesoch Európy sa objem 

mŕtveho dreva pohybuje v stovkách m3 ha-1 , dosahujúci objemy až 1200 m3 ha-1 (Stokland et al., 

2012). Zatiaľ čo lesy podliehajúce manažmentu sa pohybujú len v rovine desiatok m3 ha-1 . Lokalitou 

nášho experimentu bol Žofínsky prales v Novohradských horách, ktorý predstavuje bez zásahové 

prostredie od roku 1838. Jeho rozloha je 102,71 ha a objem živých stromov predstavuje  690 m3 ha-1, 

pričom mŕtve drevo reprezentuje 6-41% celkového objemu dreva v Žofínskom pralese, čo odpovedá 

102-310 m3 ha-1 (Král et al., 2014). 

Najväčší podiel na rozklade drevnej biomasy majú nepochybne saprotrofické huby, ktoré vďaka 

hyfálnemu rastu dokážu drevo dobre prerastať a tiež z neho dokážu translokovať živiny (Kubartová 

et al., 2012). Okrem húb k rozkladu prispievajú aj baktérie. Úloha bakteriálnych spoločenstiev 

v rozklade mŕtveho dreva bola dlho málo preskúmanou. Bolo tomu tak kvôli náročnému procesu 

kultivácie bakteriálnych druhov, ktoré sú mnohokrát náročné na substrát, okolité podmienky, 

prípadne potrebujú interakcie s inými bakteriálnymi či hubovými druhmi (Folman et al., 2008). 

K väčšiemu rozvoju štúdia došlo až v posledných dvoch desiatkach rokov, s rozvojom molekulárne-

biologických metód. Vďaka technikám NGS a izolácií DNA zo substrátu bolo umožnené identifikovať 

jednotlivé druhy a ich génové vybavenie aj bez nutnosti kultivácie (Kubartová et al., 2012; Rajala et 

al., 2011). Dnes je známych niekoľko druhov baktérií podieľajúcich sa na rozklade mŕtveho dreva 

(Hoppe et al., 2015; Tláskal et al., 2017). Toto spektrum bakteriálnych rozkladačov je široké a líši sa 

v závislosti na podmienkach v mŕtvom dreve, ktoré nie je homogénnym substrátom. Mŕtve drevo sa 

počas rozkladu mení. Je tomu tak najmä kvôli pôsobeniu húb, ktoré zvyšujú pôvodne nízky pomer 

C/N a kvôli rozkladu dreva dochádza k znižovaniu pH (Baldrian, 2017b). Dĺžka tlenia dreva teda hrá 

dôležitú úlohu pri vplyve na rozloženie bakteriálnych spoločenstiev (Hoppe et al., 2015; Tláskal et al., 

2017). Okrem toho ďalšími faktormi pri kolonizácií drevného substrátu sú aj fyzikálne 

a environmentálne faktory.  

Kvôli blízkemu výskytu baktérií a húb v mŕtvom dreve, prirodzene prichádza k interakciám medzi 

nimi. Medzi popísané interakcie patria symbiózy, komenzálizmus či parazitizmus, ale sú však náročne 

definovateľné (Johnston et al., 2016). Tým pádom sa dá očakávať, že bakteriálne spoločenstvá budú 

rozkladať aj biomasu húb prítomných pri rozklade. Hubová biomasa predstavuje pre baktérie 
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jednoduchšie rozložiteľný zdroj C než je samotné mŕtve drevo, kvôli jej špecifickým vlastnostiam, ako 

priepustnosť a bohatosť na zdroje C (Fernandez & Koide, 2014). V súčasnosti sú známe niektoré 

bakteriálne druhy, ktoré sa podieľajú na rozklade mycélií (Brabcová et al., 2016, 2018) či hubových 

plodníc (Pent et al., 2017, 2020), no však tieto vzťahy zatiaľ nie sú preskúmané do hĺbky. 

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať vplyv doby tlenia na bakteriálne spoločenstvá vyskytujúce sa 

v mŕtvom dreve v priebehu štvorročného tlenia dreva. A zároveň popísať bakteriálne spoločenstvá 

asociované s drevokaznými hubami a charakterizovať ich genómový potenciál pre rozklad hubovej, 

prípadne rastlinnej biomasy. 

  



13 
 

2. Literárny prehľad 

2.1.  Les ako dôležitý ekosystém 

Lesy predstavujú veľmi veľký a dôležitý rezervoár uhlíku (C). Obsahujú veľké množstvo 

rekalcitrantného C vo forme rastlinných biopolymérov ako celulóza, hemicelulóza alebo lignín. Tento 

zdroj C je prístupný na rozklad najmä v mŕtvom dreve a v rastlinnom opade na rozdiel od živých 

stromov, ktoré sú pred rozkladom z časti chránené. Mŕtve drevo ako zdroj C poskytuje teda ohromné 

množstvo C ako zdroja energie, rovnako sprostredkúva dôležitý objem C do globálneho cyklu C, ktorý 

sa zachytáva v pôde (Baldrian, 2017b). Množstvo C, ktorý je dostupný v mŕtvom dreve na rozklad 

záleží od typu lesa, celkové množstvo C v mŕtvom dreve na Zemi sa odhaduje na 36 – 72 Pg C 

(Magnússon et al., 2016) . Objem mŕtveho dreva v temperátnych lesoch, najmä tých bez zásahu,  sa 

väčšinou pohybuje v niekoľkých stovkách m3 ha-1  a môže dosahovať až objem 1200 m3 ha-1, čo 

odpovedá objemu živých stromov (Stokland et al., 2012). 

 

2.2. Prvkové zloženie mŕtveho dreva 

Mŕtve drevo predstavuje habitat s vysokým potenciálom pre rozklad živín, pretože obsahuje veľmi 

vysoké množstvá C ako možného zdroja energie. Rýchlosť takéhoto rozkladu je však veľmi nízka. 

Opad stromov je z 50% rozložený do 6 mesiacov (Osono & Takeda, 2005), ale kompletný rozklad 

môže trvať aj niekoľko desiatok rokov (Král et al., 2010). Rýchlosť dekompozície dreva záleží na 

mnohých faktoroch. Medzi tieto faktory patrí druhové zaradenie stromu, zloženie dreva ako 

zastúpenie jednotlivých polymérov, ktoré sú druhovo špecifické (Zell et al., 2009). Vysoké množstvo 

týchto ťažko rozložiteľných polymérov, nízke koncentrácie N a nepriepustnosť mŕtveho dreva 

dekompozíciu spomaľujú najmä v počiatočných fázach (Baldrian, 2017a). Okrem týchto faktov ďalšie 

faktory ovplyvňujúce dekompozíciu sú klíma, pôdne podmienky, množstvo expozície slnečného 

žiarenia, teda variabilita prostredia (Seibold et al., 2015).  

Mŕtve drevo ako habitat má isté špecifiká. Drevo má rigidnú štruktúru a je relatívne impermeabilné 

(Baldrian, 2017b). Ďalším kritériom pri dekompozícií mŕtveho dreva je pomer C/N. Pomer C/N je 

v čerstvom dreve veľmi vysoký a je tiež druhovo špecifický  (Kirk, 1989), lenže chemické zloženie 

dreva sa počas rozkladu mení a počiatočný vysoký pomer C/N sa postupne znižuje (Baldrian et al., 

2016; Hoppe et al., 2015). K tomuto posunu pomeru C/N dochádza najmä kvôli zvýšeniu relatívneho 

obsahu N kvôli mineralizácií a respirácií C, translokácie N z pôdy niektorými hubami a fixáciou 
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atmosférického N baktériami (Rinne et al., 2017). V priebehu dekompozície mŕtveho dreva dochádza 

k akumulácii hubovej biomasy, kvôli čomu sa v pokročilých štádiách rozkladu tiež mení pomer C/N 

a pribúda obsah chitínu (Brabcová et al., 2016, 2018). Hubová biomasa tak predstavuje ďalší zdroj 

živín v mŕtvom dreve. Prítomnosť húb v mŕtvom dreve ďalej ovplyvňuje zmenu podmienok tohto 

habitatu, ich činnosťou sa napríklad znižuje pH. Tento fakt ovplyvňuje zloženie spoločenstva 

dekompozítorov podieľajúcich sa na rozklade mŕtveho dreva(Baldrian et al., 2016; Colpaert, 1996). 

 

2.3.  Zloženie bunky dreva 

Bunkové steny rastlinných buniek dreva sú zväčša tvorené celulózou, pektínom a hemicelulózou. 

Dokopy s lignínom, aromatickým heteropolymérom, tvoria vrstvu, ktorá je odolná voči rozkladu a 

poskytuje pevnosť a odolnosť voči útokom mikróbov. Bunky mŕtveho dreva sú tvorené zväčša tromi 

vrstvami – vonkajšou vrstvou je stredná lamela, vrstva bohatá na obsah pektínu a má funkciu 

prepájania medzi jednotlivými rastlinnými bunkami (Obr. 1). Primárnou bunkovou stenou, ktorá 

býva tenká, flexibilná vrstva, ktorá sa dokáže rozťahovať počas rastu. Ďalšou vrstvou je sekundárna 

bunková stena, ktorá sa tvorí vnútri primárne bunkovej steny a má hrubšiu, silnejšiu štruktúru než tá 

primárna. U buniek, ktoré majú funkciu vodivých pletív v xyléme, ich sekundárna bunková stena 

obsahuje lignín, ktorý posilňuje stenu. Taktiež sekundárna bunková stena môže mať tri vrstvy – S1, 

S2, S3. Rozdielom medzi jednotlivými vrstvami je ich hrúbka a množstvo celulózových vlákien. S1 a S3 

vrstva zaisťujú mechanickú odolnosť v priečnom  smere a prevažuje v nich lignín. Vrstva S2 zase 

zabezpečuje odolnosť v pozdĺžnom smere a prevažuje v nej celulóza a hemicelulóza (Gibson, 2012; 

Rytioja et al., 2014).  
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Obrázok 1: Schematický obrázok rastlinnej bunky. A – obaly rastlinnej bunky – stredná lamela, primárna vrstva, sekundárna 

vrstva (S1, S2, S3), lumen bunky. B – štruktúrna schéma vlákien pektínu, celulózy a hemicelulózy. C – štruktúrna schéma 

vlákien celulózy, hemicelulózy a lignínu (Rytioja et al., 2014). 

2.3.1. Celulóza 

Celulóza sa skladá molekúl glukózy, ktoré sú pospájané do dlhých karbohydrátových reťazcov. Tieto 

karbohydrátové reťazce môžu obsahovať niekoľko tisíc molekúl glukózy, kde každá druhá molekula 

glukózy je rotovaná o 180° vzhľadom na vedľajšiu molekulu (Obr. 2). Tieto dve spojené molekuly 

glukózy s rotáciou 180° sa nazývajú celobióza. Táto rotácia molekúl glukózy spôsobí, že celulóza je 

symetrická a dokáže sa priečne spájať s ďalšími molekulami celulózy a tvoriť tak kryštalické 

mikrofibrily, ktoré sú základnými jednotkami organizácie celulózy. Tieto vyššie organizované 

jednotky celulózy potom môžu asociovať s hemicelulózou alebo lignínom, a tak tvoriť veľmi odolnú 

štruktúru. Celulóza tvorí približne 40-50% suchej hmotnosti dreva u oboch ihličnatých aj listnatých 

stromov (Kolpak & Blackwell, 1976) .  
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Obrázok 2: Chemický vzorec celulózy (Ravi Kumar, 2000) 

2.3.2. Hemicelulóza 

Hemicelulóza je karbohydrát ako celulóza, ale líši sa od nej svojou štruktúrou. Je zložená z viacerých 

typov cukrov dokopy pospájaných do kratších reťazcov než tvorí celulóza. Ďalším rozdielom je jej 

schopnosť tvoriť vetvy, ktoré majú iné zloženie cukrov než hlavný reťazec. Hemicelulóza asociuje 

s vláknami celulózy a kryštalizuje spolu s nimi. Navyše spolu s lignínom tvorí nekryštalickú štruktúru, 

v ktorej je uložená celulóza (Sjöström, 1993). Hemicelulóza má rozličný výskyt u ihličnatých 

a listnatých stromov. V ihličnanoch sú jej reťazce tvorené najmä glukomananmi, ktoré sú tvorené 

najmä glukózou a manózou (Scheller & Ulvskov, 2010). Druhým typom zloženia u ihličnanov je xylan, 

ktorého štruktúra je tvorená xylózou. U listnatých stromov je dominantným typom hemicelulózy 

xylan. Podiel hemicelulózy zo suchej hmotnosti je u ihličnatých stromov 25-30% a u listnatých 25-

40% (Stokland et al., 2012). 

2.3.3. Lignín 

Lignín je tvorený aromatickými podjednotkami a nie molekulami cukru ako tomu je pri celulóze či 

hemicelulóze. Lignín vzniká polymerizáciou troch alkoholov kyseliny škoricovej (kumarylalkohol, 

koniferilalkohol, sinapylalkohol). Je tvorený podjednotkami H, G a S, ktoré tvoria heterogénnu 

štruktúru spojenú éterickými väzbami a C-C väzbami. Toto usporiadanie ho robí vysoko odolným voči 

degradácií a v spojitosti s hemicelulózou tvorí ešte silnejšiu štruktúru voči dekompozícií. Zastúpenie 

jednotlivých podjednotiek lignínu závisí od rastlinných skupín. Medzi ihličnanmi je zložený z  G 

podjednotiek s malým obsahom H zložiek. U listnatých stromov je lignín zložený z G a S zložiek s 

nízkym obsahom H jednotiek (Boerjan et al., 2003; Frei, 2013; Freudenberg & Neish, 1968). 
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2.3.4. Pektín 

Ďalšou menej zastúpenou zložkou rastlinnej biomasy je pektín, nie je však zastúpený v tak vysokom 

množstve ako celulóza či hemicelulóza. Pektín je homopolymér zložený z kyseliny D-galaktouronovej 

a spojený α-1-4 väzbami. Je tiež súčasťou strednej lamely a primárnej bunkovej steny rastlinnej 

bunky, kde zvyšuje odolnosť. Pektín viaže molekuly vody (Raven, 1999). 

 

2.4. Primárny kolonizátori dreva 

Huby hrajú veľkú rolu v lesnom ekosystéme pri rozklade rastlinnej biomasy a teda aj mŕtveho dreva. 

Tiež majú hlavnú úlohu pri cyklovaní živín a prvkov, ktoré sú v rastlinnej biomase uložené. Rovnako 

zastávajú dôležitú úlohu v sprostredkovaní živín do pôdy z koreňov rastlín vďaka druhom 

sprostredkovávajúcim mykorízu. Hubová biomasa predstavuje nezanedbateľnú súčasť lesného 

ekosystému. Objemy mycélia sa pohybujú v rozmedzí 100 až 600 kg ha-1 (Ekblad et al., 2013). 

Kvôli vlastnostiam, ktoré mŕtve drevo zastáva, bolo vždy predpokladané, že jeho rozklad je 

sprostredkovaný najmä saprotrofickými hubami, kvôli ich filamentárnemu rastu, nižším nárokom na 

N a schopnostiam translokovať živiny a produkovať enzýmy, ktoré rozkladajú biopolyméry 

nachádzajúce sa v dreve (Kubartová et al., 2012; Rajala et al., 2011). Okrem saprotrofických húb 

k rozkladu mŕtveho dreva prispievajú aj bezstavovce. Mnoho druhov hmyzu prispieva k rozkladu 

mŕtveho dreva či už enzymaticky, alebo mechanicky. Enzymatický rozklad je zabezpečený buď 

enzymatickou výbavou hmyzu v rámci tráviacej sústavy, ktorý nie je častý, alebo extracelulárnymi 

enzýmami húb, ktoré sú v mŕtvom dreve prítomné. Druhou možnosťou enzymatického rozkladu sú 

symbiotické baktérie alebo kvasinky nachádzajúce sa v tráviacej sústave hmyzu. Mechanický rozklad 

mŕtveho dreva je sprostredkovaný ohryzovaním dreva alebo hĺbením cestičiek do mŕtveho dreva, 

ktoré je príčinou rozdrvenia biomasy na menšie časti, čiže substrát je jednoduchšie dostupný pre 

iných rozkladačov, ako napríklad huby. Rovnako tieto kanáliky umožňujú jednoduchšie prenikanie 

húb do substrátu (Stokland et al., 2012). 

Hlavné typy húb, ktoré rozkladajú mŕtve drevo sú huby bielej, hnedej a mäkkej hniloby. Každý typ má 

inú enzymatickú výbavu potrebnú na rozklad jednotlivých zložiek bunky dreva na získavanie 

potrebných živín (Boddy, 2000). 
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2.4.1. Huby bielej hniloby 

Huby bielej hniloby rozkladajú všetky štruktúrne zložky dreva, teda lignín, celulózu i hemicelulózu. 

Nie však všetky huby bielej hniloby rozkladajú všetky zložky, i keď väčšina z nich rozkladá postupne 

všetky tieto komponenty. Mycélium preniká cez lumen buniek dreva a postupne rozkladá jednotlivé 

vrstvy, k rozkladu dochádza simultánne. Vo svojej genetickej výbave majú enzýmy na štiepenie 

celulózy – endoglukanázy, exoglukanázy a beta-glukozidázy, ktorú postupne štiepia celulózu na 

cukorné zvyšky, ktoré je huba schopná prijať. Na rozklad hemicelulózy musí produkovať xylanázy 

alebo glukomananázy. K štiepeniu lignínu je využívaný proces s prítomnosťou enzýmu lignín 

peroxidázy za prítomnosti oxidázy, ktorá produkuje peroxid vodíka. Ďalší možným enzýmom, ktorý 

sa podieľa na rozklade lignínu je mangánová peroxidáza. V prípade húb bielej hniloby, ktorú 

selektívne rozkladajú iba lignín, dochádza k rozkladu v malých vačkoch najmä v priečnom smere. 

Huby bielej hniloby spôsobia, že mŕtve drevo dostáva bielu farbu (Obr. 3). Je tomu tak kvôli 

rozkladaniu lignínu. Tieto huby sú hlavnými rozkladačmi v tropických lesoch a lesoch mierneho 

pásma. Medzi huby bielej hniloby patria napríklad Ganoderma applanatum, Pleurotus spp. či Fomes 

fomentarius (Eriksson et al., 1990b, 1990a). 

 

Obrázok 3: Porovnanie húb hnedej a bielej hniloby a pozostatkov po ich rozklade. a) pozostatok po hnedej hnilobe; b) huba 

hnedej hniloby, Fomitopsis pinicola (Polyporales, Fomitopsidaceae); c) pozostatok po bielej hnilobe; d) huba bielej hniloby, 

Fomes fomentarius (Polyporales, Polyporaceae). (Krah et al., 2018) 
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2.4.2. Huby hnedej hniloby 

Huby hnedej hniloby sú schopné rozkladať iba celulózu a hemicelulózu prítomnú v štruktúre 

mŕtveho dreva. Rovnako huby bielej hniloby prestupujú mŕtvym drevom cez lumen buniek, lenže 

k tomu, aby mohli rozkladať celulózu a hemicelulózu musia najprv prekonať S3 vrstvu sekundárnej 

vrstvy, ktorá je bohatá na lignín. K tomu majú mechanizmus pomocou, ktorého začnú produkovať 

kyselinu šťaveľovú a chelátory, ktoré sú dostatočne malé, aby prestúpili cez vrstvu bohatú na lignín. 

Dochádza tu k neenzymatickému rozkladaniu celulózy a hemicelulózy, pretože zmena pH spôsobená 

kyselinou šťaveľovou a dohromady s chelátormi dochádza k vyväzovaniu železa, táto reakcia sa 

nazýva Fentonová reakcia. Dochádza tu taktiež k tvorbe hydroxylových radikálov a tie následne 

rozkladajú celulózu a hemicelulózu na oligosacharidy, ktoré je mycélium schopné prijať. Aj mŕtve 

drevo rozložené hubami hnedej hniloby má charakteristický zjav. Toto drevo má hnedú farbu (Obr. 

3), dôvodom je nerozložený lignín a drevo má drolivú štruktúru kociek. Huby hnedej hniloby 

rozkladajú mŕtve drevo najmä v lesoch mierneho pásma a preferujú listnaté dreviny, no nájdu sa aj 

také, ktoré preferujú ihličnany rovnako ako listnaté stromy (Fomitopsis pinicola). Medzi ďalších 

predstaviteľov patrí Serpula lacrymans alebo Piptoporus betulinus (Monrroy et al., 2011)  . 

2.4.3. Huby mäkkej hniloby 

Treťou skupinou húb rozkladajúcich mŕtve drevo sú huby mäkkej hniloby. Tieto huby sú pomaly 

rastúce na rozdiel od húb bielej a hnedej hniloby, pretože nekolonizujú lumen buniek, ale prerastajú 

cez steny buniek. Rozkladajú najmä celulózu a hemicelulózu. Sekrécia ich enzýmov je iba v blízkosti 

hýfy a počas rozkladu tvoria v mŕtvom dreve malé dutinky. Huby mäkkej hniloby sú schopné 

rozkladať drevo v extrémnejších podmienkach, napríklad v teplejších oblastiach alebo s nedostatkom 

kyslíku, čo huby bielej a hnedej hniloby nedokážu – potrebujú kyslík k rozkladu. Medzi huby mäkkej 

hniloby patrí napríklad Kretzschmaria deusta (Goodell et al., 2008; Stokland et al., 2012).  

 

2.5. Dekompozícia dreva baktériami 

Rozklad mŕtveho dreva bol sprvu dobre charakterizovaný iba prostredníctvom húb, ktoré sa na jeho 

rozklade podieľali. Totiž huby dokážu vďaka svojej enzymatickej výbave využiť jednotlivé polyméry 

vyskytujúce sa v mŕtvom dreve, ich nižšie nároky na obsah N v prostredí a samozrejme ich 

filamentárny rast. Baktérie však boli omnoho neskôr preskúmané, i keď ich prítomnosť bola 

potvrdená už dávno (Tláskal et al., 2017). Veľkou nevýhodou boli kultivačné techniky, a teda 
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neschopnosť správne vykultivovať mikroorganizmy asociované s týmto habitatom. Napríklad, 

v experimente mikrokozmov pri absencií húb rozkladajúcich drevný substrát, bolo možné 

vykultivovať 61% baktérií kolonizujúcich drevené bločky. No však v prítomnosti húb rozkladajúcich 

biomasu dreva sa množstvo vykultivovaných baktérií znížilo na 1% (Folman et al., 2008). Neskôr sa 

vďaka charakterizácií pôdnych baktérií, u ktorých boli nájdené enzýmy na rozklad celulózy či 

hemicelulózy začali skúmať aj baktérie, ktoré by rozkladali mŕtve drevo, rovnako aj vďaka rozvoju 

NGS metód (Kubartová et al., 2012; Rajala et al., 2011). 

Vzhľadom na štádium rozkladu mŕtveho dreva, môže byť drevo kolonizované primárnymi, 

sekundárnymi, neskorými sekundárnymi kolonizátormi či neskorými kolonizátormi. K prvotným 

kolonizátorom patria huby, ktorých spôsob rastu – tvorba hýf, je veľmi výhodná na kolonizovanie 

a prerastanie mŕtveho dreva. Baktérie sa pri kolonizácií mŕtveho dreva vyskytujú vo všetkých 

štádiách, napríklad baktérie rodu Firmicutes alebo Bacteoridetes. Bakteriálny kolonizátori sú však 

najčastejší pri neskorších fázach rozkladu mŕtveho. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce baktérie 

v mŕtvom dreve sa radia kmene Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, 

Acidobacteria a Actinobacteria. Tieto kmene prevažne predstavujú spektrum chemoorganotrofov 

alebo fakultatívne anaeróbnych baktérií (Hoppe et al., 2015; Tláskal et al., 2017). 

 

2.6.  Faktory vplývajúce na bakteriálne komunity 

Na zloženie bakteriálnych komunít v mŕtvom dreve vplýva veľa dôležitých faktorov. Patria medzi ne 

pH prostredia, druh stromu, zastúpenie živín v dreve – pomer C:N ale miera rozkladu dreva, či 

lokalita, alebo vlhkosť mŕtveho dreva a typ pôdy (Hoppe et al., 2015; Sun et al., 2014) 

2.6.1. Prvkové zloženie 

Počiatočný pomer C/N v mŕtvom dreve je vysoký, ale s plynúcim časom klesá (Baldrian et al., 2016; 

Hoppe et al., 2015). Nárast množstva N je dôsledkom C mineralizácie a jeho straty, translokácie N 

z pôdy hubami (Tlalka et al., 2008), ale najmä fixáciou atmosférického N2 baktériami (Rinne et al., 

2017). 
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2.6.2. Doba rozkladu 

Ďalší faktor, ktorý môže mať vplyv na bakteriálne komunity v mŕtvom dreve, je miera rozkladu dreva. 

Čím je drevo staršie, tým má inšie vlastnosti než malo na začiatku. Špecificky je jednoduchšie 

priestupné, ale za to množstvo dostupných živín je už nízke a rovnako čím viac je drevo rozložené, 

tým má nižšie pH. Tieto faktory už však boli opísané. Z druhého pohľadu sa teda zloženie bakteriálnej 

diverzity s pribúdajúcim vekom výrazne nemení (Tláskal et al., 2016). Toto je rovnako konzistentné 

aj so zložením hubových komunít v rôzne starých tlejúcich drevách (Baldrian et al., 2016). 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi kmeňmi baktérií naprieč všetkými vekovými skupinami boli 

Acidobacteria, Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Bacteroidetes a Verrucomicrobia. Tvorili 

viac ako 10% najzastúpenejších bakteriálnych druhov (Tláskal et al., 2016). Členovia kmeňu 

Acidobacteria – Telmatibacter, Acidicapsa, Acidiphila a Candisatus Solibacter sa často vyskytujú  najmä 

v starších vekových skupinách (Tláskal et al., 2016), ale všeobecne sa členovia tohto kmeňa objavujú 

medzi najčastejšími druhmi v mŕtvom dreve v temperátnych zmiešaných lesoch (Hoppe et al., 2015). 

Ďalším častým druhom v starom mŕtvom dreve rod Steroidobacter  (Tláskal et al., 2017), ktorý sa 

často objavuje v pôde (Baldrian et al., 2012) alebo mykorizosfére (Uroz et al., 2012), či autotrofická 

baktéria Bradyrhizobium, a Rhodoplanes – častá pôdna fototrofická baktéria (Baldrian et al., 2012; 

Tláskal et al., 2017).  

Kvôli vysokej dobe rozkladu dreva dochádza k jeho pokročilému rozkladu a teda mnohokrát aj k jeho 

výraznému fyzickému rozpadu (Fraver et al., 2013), čo pravdepodobne vedie aj k miešaniu drevnej 

biomasy s pôdou. Práve kvôli tejto skutočnosti sa skupiny baktérií z jednotlivých habitatov začínajú 

v tomto štádiu prekrývať (Tláskal et al., 2016). 

2.6.3. pH 

Hlavný faktorom, ktorý vplýva  na zloženie bakteriálnych komunít je hodnota pH. V priebehu 

rozkladu dreva totiž dochádza k jeho okysľovaniu kvôli prítomnosti húb hnedej hniloby, ktoré 

produkujú kyselinu šťaveľovú a ovplyvňujú celé prostredie. Bakteriálne komunity sú nízkym alebo 

meniacim sa pH ovplyvnené viac než huby (Moll et al., 2018; Nacke et al., 2016). Rovnako aj druhy 

stromov, ktoré mali vysoké hodnoty pH, ako Populus sp., Fraxinus sp. alebo Tilia sp., sa odlišovali od 

kmeňov s nízkym pH, ktoré sú tvorené najmä ihličnanmi (Moll et al., 2018).  
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2.6.4. Druh stromu 

Druh stromu ovplyvňuje zloženie bakteriálnych komunít. Druhy baktérií na ihličnatých stromoch sú 

si navzájom viac podobné, ale pri listnatých stromoch nedochádza k jasnej diferenciácií (Moll et al., 

2018). Spomedzi najčastejšie zastúpených bakteriálnych druhov bolo u druhu Picea zistené vyššie 

relatívne množstvo kmeňa Acidobacteria na rozdiel od dubu, kde ich bolo menej (Hoppe et al., 2015). 

Bacterioidetes sú druhým najčastejšie zastúpeným bakteriálnym kmeňom pomedzi jednotlivými 

vzorkami študovanými na rôznych lokalitách (Sun et al., 2014). Množstvá Actinobacteria a Firmicutes 

sa s časom znižujú u Picea abies. Bacterioidetes, najmä OTU, ktoré pripadá Mucilaginibacter, dokáže 

rozkladať pektín a xylan, zase klesá iba v P. abies. Gammaproteobacteria klesá u Fagus sylvatica  

(Hoppe et al., 2015).  

Ako dekompozícia pokračuje, hustota mŕtveho dreva sa znižuje, zatiaľ čo diverzita a množstvo 

baktérií narastá v Pinus sylvestris a P. abies (Kielak et al., 2016; Rinta-Kanto et al., 2016).  K rovnakému 

sukcesnému efektu dochádza aj pri rozklade lesného opadu (Tláskal et al., 2016). V oboch prípadoch 

je zmena v množstve a diverzite baktérií ovplyvnená prítomnosťou húb (Baldrian et al., 2016; 

Voriskova & Baldrian, 2013). 

2.6.5. Manažment lesného ekosystému  

Lesný manažment hrá tiež úlohu pri zložení bakteriálnych komunít. Diverzita bakteriálnych OTU je 

omnoho vyššia u druhu Fagus v bukových lesoch bez manažmentu a rovnako tomu bolo so smrekmi 

v porovnaní s lesmi, ktoré podliehajú manažmentu. Toto zistenie naznačuje, že bakteriálne komunity 

v lesoch bez manažmentu majú vyššiu diverzitu, pravdepodobne kvôli lepšej substrátovej kontinuite 

(Purahong et al., 2014). Rovnako ovplyvňujúcim faktorom pri porovnaní bukov a smrekov v lesoch s 

alebo bez manažmentu sa ukázal dôležitý vplyv okolia na bakteriálnu diverzitu (Hoppe et al., 2015; 

Nacke et al., 2016).  

2.6.6. Vnútorné usporiadanie stromu 

Štruktúra mikrobiálnych spoločenstiev a ich OTU rôznorodosť sa významne odlišuje medzi beľom 

a jadrom mŕtveho stromu. Väčšia diverzita a rovnako aj množstvo baktérií bolo v beli než jadre 

u deviatich listnatých stromoch – Acer sp., Betula sp., Carpinus sp., Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, 

Populus sp., Prunus avium, Quercus sp. a Tilia sp., a štyroch ihličnatých stromoch – Larix decidua, Picea 

abies, Pinus sylvestris  a Pseudotsuga menziesii (Moll et al., 2018). Aj tu sú však zistenia, ktoré si 

navzájom odporujú, pretože v štúdií, kde boli skúmané bakteriálne spoločenstvá u Keteleeria 
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evelyniana (H. B. Zhang et al., 2008) tomu bolo naopak.  I keď nie je známy spôsob, akým baktérie 

kolonizujú drevo, predpokladá sa, že baktérie buď používajú na kolonizáciu dreva iné organizmy, 

napríklad putujú do dreva cez hýfy húb (Harms et al., 2011); dostávajú sa do dreva vzduchom 

pomocou spór;  z pôdy pod drevom (Johnston et al., 2016). Práve vysoké množstvo mikróbov v okolí 

dreva, napríklad v rastlinnom opade, môže spôsobiť vyššie množstvá baktérií v beli (Moll et al., 2018).  

Navyše, oba tieto kompartmenty majú u niektorých stromov iné fyzikálne vlastnosti, ako hodnoty pH, 

obsah vody a C/N pomer, ktoré poskytujú rozdielne možnosti mikrohabitatov. Jadrové drevo tiež 

často obsahuje inhibítory pre baktérie (Taylor et al., 2002) a môže byť dôvod pre menšiu druhovú 

bohatosť baktérií najmä u listnatých stromov. Tento faktor nebol taký zrejmý u ihličnanov (Moll et 

al., 2018). 

2.6.7. Obsah vody 

 Obsah vody sa ukazuje ako rovnako veľmi dôležitý faktor vplývajúci na zloženie mikrobiálnych 

spoločenstiev v mŕtvom dreve. Hlavný kmeň, ktorý bol ovplyvnený obsahom vody bol kmeň 

Firmicutes (Moll et al., 2018). Dva OTU, ktoré asociovali s vysokým vodným podielom v mŕtvom dreve 

boli Lactovum a Ruminiclostridium. Lactovum, je anaeróbny alebo aerotolerantný druh baktérie 

prvýkrát izolovaný z pôdy (Moll et al., 2018). Ruminiclostridium spp. sú obligátne anaeróbne, 

mezofilné baktérie, ktoré dokážu hydrolyzovať celulózu a použiť z nej uvoľnené cukry ako zdroj C 

a energie vďaka fermentácií (Yutin & Galperin, 2013). Takže, oba druhy pravdepodobne hrajú 

dôležitú úlohu pri rozklade mŕtveho dreva v anaeróbnych podmienkach, pretože vyšší objem vody je 

asociovaný s klesajúcim obsahom kyslíka (Kazemi et al., 2001). 

 

2.7.  Enzymatické vybavenie baktérií 

2.7.1. Celulolytické enzýmy 

Celulóza môže byť rozkladaná viacerými spôsobmi (Wilson, 2011). V anaeróbnych podmienkach je 

celulolytická aktivita prevádzaná v celulozómoch (Bayer et al., 2004; Doi & Kosugi, 2004). Celulozómy 

sú štruktúry, ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek baktérií a obsahujú enzýmy potrebné k rozkladu 

celulózy (Lynd et al., 2002). Celulóza je takto rozkladaná po krokoch, zároveň enzýmy nedifundujú do 

prostredia a produkty rozkladu celulózy zostávajú v blízkosti bakteriálnej bunky. Celulozómy 

používajú rody Clostridium, Ruminococcus, Bacteroides a Acetivibrio (Schwarz, 2001). 
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V aeróbnych podmienkach sa využívajú najmä voľne difundujúce enzýmy. Tieto enzýmy sa 

nachádzajú v okolí bunky a produkty štiepenia sú rovnako voľne dostupné pre ostatné bunky v okolí. 

Toto môže viesť k stratégií kradnutia produktov (Velicer, 2003). Výhodu k utilizácií celulózy pomáha 

aj tvar buniek. Mnohé baktérie z kmeňa Actinobacteria majú myceliárny rast vďaka, ktorému môžu 

lepšie prenikať substrátom a získavať živiny. Actinobacteria pripomína rast húb, ktoré rastú 

filamentárne. 

Na rozklade celulózy sa podieľajú tri typy enzýmov (glykozylové hydrolázy, GH), ktoré sa delia podľa 

toho, kde štepia celulózu. Patrí sem endoceluláza (EC 3.2.1.4), exocelulóza (celobiohydroláza EC 

3.2.1.91 štiepiaca neredukujúci sa koniec a EC 3.2.1.176, štiepiaci na redukujúcom sa konci) a β-

glukozidáza (EC 3.2.1.21) (Lynd et al., 2002). Všetky tieto celulázy dokážu štiepiť glykozické väzby. 

Endoceluláza štiepi na náhodných pozíciách amorfných oblastí a vytvára tak vlákna celulózy 

s redukujúcim sa a neredukujúcim sa koncom reťazca. Oba konce následne môžu byť zamerané 

exocelulázami a produkujú disacharid celobiózu. Celobióza má aj signalizačný charakter, jej vysoké 

množstvo inhibuje syntézu celulozómov (Y. H. P. Zhang & Lynd, 2005) a inhibuje celulázy  (Holtzapple 

et al., 1990). β-glukozidáza uvoľňuje glykozidické väzby u celobiózy a jej produktom sú dva 

monoméry glukózy (Warren, 1996).  

Hlavnou súčasťou glykosylových hydroláz je katalytická doména. Glykozylové hydrolázy sa delia do 

skupín podľa ich štruktúrnych a reakčných podobností. Ich zatriedenie je určované podľa databázy 

CAZy (Carbohydrate-Active enZYmes database, http://www.cazy.org/) (Cantarel et al., 2009). 

Obsahuje 133 GH rodín a 220 910 klasifikovaných domén. Medzi bakteriálne celulolytické enzýmy 

patria rodiny GH1, GH3, GH5, GH6, GH8, GH9, GH12, GH44, GH45 a GH48. Xylanázy, ktoré rozkladajú 

hemicelulózy, patria medzi GH10, GH11 a GH30 (Berlemont & Martiny, 2013, 2015). Pri skúmaní 

8 133 sekvenovaných bakteriálnych genómov na prítomnosť degradácie celulózy a hemicelulózy, 

tieto gény malo 40,8% a 24,6% genómov (Berlemont & Martiny, 2015). 

Tieto gény boli popísané v genómoch Actinobacteria, Bacteroidetes/Chlorobi skupiny, Chloroflexi, 

Fibrobacteres, Acidobacteria, Firmicutes, Proteobacteria a Thermotogae. Naznačuje to, že tieto kmene 

sú schopné degradácie celulózy. Kým 24% genómov obsahovalo gény pre hypotetické celulázy a β-

glukozidázy, 56% genómov malo gény len pre β-glukozidázy. Baktérie sú však schopné využívania 

spomínaných enzýmov, ale môžu byť zaradené medzi oportunistov, či môžu kradnúť produkty 

štiepenia od iných baktérií či húb schopných rozkladu celulózy (Berlemont & Martiny, 2013). 
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2.7.2. Lignolytické enzýmy 

Degradácia lignínu je sprostredkovaná lignolytickými enzýmami, radikálmi a mediátormi. Existujú 

dve skupiny lignín-degradujúcich enzýmov – peroxidázy ako lignín peroxidáza, Mn-peroxidáza, ktoré 

sú produkované len hubami; a fenoloxidázy ako lakázy produkované hubami aj baktériami.  

Lakázy (EC 1.10.3.2) sú meď obsahujúce oxidoreduktázy so širokým spektrom substrátov. 

V reakčnom centre lakáz sa nachádzajú aspoň štyri atómy medi a počas substrátovej oxidácie, kyslík 

slúži ako akceptor elektrónov a je redukovaný na vodu. Pri oxidácií sa produkujú reaktívne radikály, 

ktoré môžu spôsobovať polymeráciu či degradáciu polymérov, alebo degradáciu fenolických látok 

(Claus, 2003, 2004).  Taktiež, dochádza k produkcií mediátorov – malých oxidovaných zložiek, ktoré 

sa podieľajú na oxidácií fenolových substrátov. Lakázy boli študované najmä u húb (Baldrian, 2006), 

ale sú prítomné aj u baktérií a rastlín (Alexandre & Zhulin, 2000; Solomon et al., 1996). Rastlinné 

lakázy sa však môžu podieľať na syntéze lignínu (Bao et al., 1993).  

2.7.3. Pektín rozkladajúce enzýmy 

Pektinázy sa delia podľa ich aktivity na endopektinázy (EC 3.2.1.15) a exopektinázy (EC 3.2.1.67) 

(Favela-Torres et al., n.d.). Tieto enzýmy rozkladajúce pektín sa našli u rodu Streptomyces (Beg et al., 

2000).  

 

2.8.  Huby ako substrát rozkladu 

Pre baktérie žijúce v mŕtvom dreve sa naskytá aj ďalší zdroj živín, ktorý môžu využívať okrem 

rastlinnej biomasy. Je ním hubová biomasa (Boer et al., 2005). Vďaka evolúcií huby a baktérie, 

využívajúce rovnaké zdroje živín, na seba navzájom pôsobili. Vyvinuli sa u nich blízke vzťahy, ktoré 

môžu mať charakter antagonistický alebo kompetičný, či vzťah komenzálny až mutualistický (Boer 

et al., 2005; Kobayashi & Crouch, 2009). Baktérie môžu pomáhať pri raste hýf (Oh et al., 2018), 

formovaní mykorízy (Tarkka et al., 2018), alebo produkcií sekundárnych metabolitov (Kobayashi & 

Crouch, 2009). Telá húb môžu poskytovať ďalšie zdroje C pre bakteriálne spoločenstvá (Warmink et 

al., 2009) a zároveň aj ochranu pred environmentálnym stresom (Schulz-Bohm et al., 2017). 

Zloženie bakteriálnej komunity je ovplyvnené viacerými faktormi ako taxonomickou príslušnosťou, 

vzdialenosťou medzi jednotlivými lokalitami a mnohými abiotickými faktormi (Pent et al., 2017). 

Chemické zloženie hubových plodníc sa líši, mení sa množstvo živín, vitamínov, proteínov či 



26 
 

sacharidov medzi jednotlivými druhmi (Alves et al., 2012). Na rozdiel vplyvu chemického zloženia 

pôdy, tieto faktory a ich vplyv sa bakteriálne spoločenstvo nebol skúmaný (Ge et al., 2010). 

Bakteriálne komunity žijúce v plodniciach odzrkadľujú bakteriálne komunity vyskytujúce sa 

v mycéliách danej huby (Pent et al., 2020). Pôvod týchto baktérií žijúcich v plodniciach 

pravdepodobne závisí na pôde a zložení mykosféry (Warmink et al., 2009) a následne od zloženia 

plodnice – aké sekundárne metabolity, zložky a pH poskytuje (Danell et al., 1993). Ďalší dôležitý 

faktor je taxonomické zaradenie huby, ktorý určuje zloženie bakteriálnej komunity (Pent et al., 2020). 

Ku príkladu, saprotrofické huby mali viac asociácií s Aktinobakteriami, pravdepodobne kvôli ich 

produkcií antibiotík a teda inhibíciou patogénnych baktérií (V. Verma et al., 2009). 

U ektomykoríznych húb boli zase častejšie baktérie Bacillus, Pseudomonas alebo Bukholderia, rovnako 

ektomykorízne huby mali vyššie hodnoty relatívneho zastúpenia baktérií v porovnaní so 

saprotrofnými druhmi (Liu et al., 2018). 

Zároveň hubová biomasa ako substrát má odlišné vlastnosti než mŕtve drevo. Je priepustná, tiež 

bohatá na zdroje C a obsahuje aj vyšší podiel N (Fernandez & Koide, 2014). Huby obsahujú chitín (Obr. 

4), ktorý je dôležitou zložkou bunkovej steny húb, u filamentárnych húb obsahuje 10 až 30% 

hmotnosti bunkovej steny (Ohno, 2007). Chitín je homopolymér N-acetyl-D-glukosamínu, ktoré sa 

skladá do anti-paralelných reťazcov s vodíkovými mostíkmi. Vďaka tejto štruktúre je chitín 

najsilnejšou molekulou prírody. Chitín sa líši v miere deacetylácie, úplne deacetylovaná forma chitínu 

sa nazýva chitosan (Beier & Bertilsson, 2013).  

 

Obrázok 4: Chemická štruktúra chitínu, prevzaté z (Ravi Kumar, 2000). 

Rozklad chitínu prebieha pomocou enzýmov chitináz (EC 3.2.1.14), delia sa na exochitinázy 

a endochitinázy, a chitosanáz (EC 3.2.1.132). Chitosany je možné rozkladať okrem chitosanáz aj 

lyzozýmom (EC 3.2.1.17) a niektorými celulázami (GH5, GH7, GH8) (Xia et al., 2008). Medzi baktérie 
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s identifikovanými chitinázami patria Actinomyces, niektoré skupiny Proteobacteria a Firmicutes 

(Berlemont & Martiny, 2015). 

V hubovej bunkovej stene sa nachádza aj melanín. Melanín sa skladá z fenolových a indolických 

monomérov a dávajú niektorým hýfam a spóram tmavú farbu (Butler & Day, 1998b). Hubám 

poskytujú aj ochranu pred UV žiarením (Singaravelan et al., 2008), vodnému stresu (Kogej et al., 

2006) alebo antagonistickým biotickým interakciám (Nosanchuk & Casadevall, 2003). Kvôli 

chemickej štruktúre melanínu je potreba komplexných oxidatívnych enzýmov na jeho rozklad, k 

tomuto rozkladu je možné použiť aj niektoré oxidatívne enzýmy, ktoré slúžia na rozklad lignínu 

(Butler & Day, 1998a). K jeho rozkladu dochádza pomaly. Pravdepodobne slúži v hubovej bunke k 

rovnakým účelom ako lignín v rastlinných bunkách. Ovplyvňuje teda rozklad iných hubových 

polymérov (Fernandez & Koide, 2014). 

 

2.9. Interakcie medzi hubami a baktériami  

Kvôli vysokému výskytu húb v mŕtvom dreve, je mycélium húb dôležitým zdrojom živín pre baktérie, 

kvôli jeho nižšej miere rekalcitrácie a vyššiemu obsahu živín (Brabcová et al., 2016).  Rovnako vďaka 

tomu, že najdôležitejší komponent bunkovej steny húb je chitín, ktorý obsahuje pomer C/N 

v stechiometrickom pomere podobnom ako majú samotné baktérie, je výhodný zdroj (Wietse de Boer 

et al., 2004; Rudnick et al., 2015). Pôdne baktérie sú tvorené širokou škálou skupín baktérií, ktoré 

dokážu utilizovať hubovú biomasu z vrchných vrstiev lesnej pôdy (Brabcová et al., 2016), takže 

podobné interakcie sú očakávateľné aj v biomase mŕtveho dreva (Tláskal et al., 2017). 

V minulosti už boli popísané opakované interakcie medzi bakteriálnou skupinou Burkholderiaceae 

a rôznymi hubami rozkladajúcimi mŕtve drevo (Folman et al., 2008; Hervé et al., 2013).  Táto 

rozšírená skupina baktérií sa často vyskytuje spolu s hubami, nielen v mŕtvom dreve (Frey-Klett et 

al., 2011). Rovnako tu sú náznaky spolupráce medzi Burkholderiaceae a hubami ako napríklad 

kolaboratívna patogenicita (Partida-Martinez & Hertweck, 2005), myceliálne asociácie (Lim et al., 

2003), endosymbióza (Sato et al., 2010), spoločná migrácia a detoxikácia antimikrobiálnych látok 

(Nazir et al., 2014)  a perzistencia (Hervé et al., 2014). Pri analyzovaní globálnej pôdnej mikrobioty 

bol popísaný spoločný výskyt medzi skupinou Burkholderia a hubami. V rovnakej štúdií bolo zistené, 

že Burkholderia glathei počas rastu v prítomnosti húb produkovala menej proteínov spojených 

s hladovaním, ale mala up-regulované proteíny stresovej odpovedi, čo naznačuje, že baktéria 

získavala živiny z huby, ale bola v prítomnosti nepriaznivých podmienok (Stopnisek et al., 2016). 
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Baktérie sa teda dokážu živiť ako komenzálovia vďaka hýfovým exudátom alebo vďaka dekompozícií 

sprostredkovanej hubami, či spotrebovaním organických kyselín produkovaných hubami (Daniel et 

al., 2007). Tiež môžu prosperovať z ich výhody prežívať v kyslejšom prostredí mŕtveho dreva 

kolonizovaného hubami ako tomu je v prípade Acidobacteria (Tláskal et al., 2017). 

Taktiež, množstvo živín sa nachádza aj v odumretom hubovom mycéliu. Takýto vzťah medzi 

odumretým mycéliom a bakteriálnymi rozkladačmi bol popísaný v pôde (Brabcová et al., 2016). 

V mŕtvom mycéliu sa nachádzajú najmä zvyšky bunkovej steny, tvorené najmä polysacharidmi. Tie 

tvoria 80-90% celkovej masy bunkovej steny (Voriskova & Baldrian, 2013). Väčšina týchto 

polysacharidov je tvorená chitínom a rôznymi typmi glukánov, glukomananov alebo iných cukrových 

polymérov (Nilsson & Bjurman, 1998). Hubová bunka obsahuje väčšie množstvo chitínu, ktoré 

predstavujú dôležitý zdroj C aj N (Zeglin & Myrold, 2013). Vďaka tomu je hubové mycélium veľmi 

atraktívnym zdrojom živín a dekompozícia je pomerne rýchly proces. Väčšinou rýchlejší než rozklad 

opadu. V prípade opadu z rôznych druhov stromov, 7-50% opadu je rozložených počas prvého 

polroka (Osono & Takeda, 2005). Lenže v prípade rozkladu hubového mycélia v rovnakom rozsahu 

potrebovalo iba 4 týždne (Koide & Malcolm, 2009).  

Hubové mycélium, rovnako ako rizosféra alebo ektomykorizosféra, je tvorená špecifickými druhmi 

baktérií. Tieto baktérie sú zhodné s baktériami v opade a v priľahlej pôde, aj napriek tomu, že 

hodnoty pH v okolí mycélia sú výrazne odlišné. Rozkladajúce sa mycélium vykazovalo spočiatku 

nižšiu diverzitu druhov. Pseudomonas a Ewingella prevládali v počiatočnej fáze rozkladu. V 

neskorších fázach prevládal Pedobacter (Brabcová et al., 2016). Pedobacter a Pseudomonas patria 

medzi generalistov, ktorí sú schopní rozkladať široké množstvo zdrojov C (Janssen, 2006). Všetky tri 

dominantné druhy, Pseudomonas, Ewingella a Pedobacter, produkujú chitinázy, ktoré sprostredkujú 

prístup ku N obsiahnutému v chitíne bunkovej steny mycélia.  Ewingella americana a Pseudomonas sú 

mykoparazity (Inglis & Peberdy, 1996), čo je konzistentné s ich podielom na rozklade v prvotnej fáze 

rozkladu, pretože toto mycélium má podobné zloženie ako ešte živé mycélium (Brabcová et al., 2016).  

Rovnako boli popísané aj vzťahy medzi baktériami rozkladajúcimi mycélium drevokaznej huby 

Trametes vesicolor baktériou Duganella (Brabcová et al., 2018), ktorá dokáže rozkladať komponenty 

hubovej bunkovej steny ako N-acetylglukosamín, xylóza, manóza a galaktóza (J. Zhang et al., 2016). 

Ďalej bola počas včasného rozkladu prítomná baktéria Massila (Brabcová et al., 2018), ktorá sa živí 

rozkladom rastlinnej biomasy, ale schopná rozkladu aj hubovej bunkovej steny (Du & Yin, 2016). 

V neskorších fázach rozkladu bola prítomní zástupci druhu Variovorax (Brabcová et al., 2018), ktorý 

rozkladajú chitín a celulózu (Otsu et al., 2003; Talia et al., 2012). 
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Okrem rozkladu odumretého mycélia, je možná aj bakteriálna mykofágia. Mykofágia je aktívne 

využívanie živej hubovej biomasy na bakteriálny rast. Je však náročne preukázateľná, pretože je 

mnoho bakteriálnych druhov, ktoré sa podieľajú na dekompozícií odumretého hubového mycélia, či 

sa živí hubovými exudátmi (Leveau & Preston, 2008). Dôkazy mykofágie v dreve sú limitované. 

Napríklad, druh Streptomyces violaceusniger izolovaný z kôry inhibuje huby svojou produkciou 

endochitinázy, ale až po indukcií prítomnosťou chitínu (Shekhar et al., 2006). 

 

2.10. Možnosti živín a niky v rámci živej plodnice alebo mŕtvej plodnice 

Huba ako samotný habitat sa môže líšiť svojím zložením v rôznych svojich častiach a poskytovať 

rôzne živiny a prostredia. Ku príkladu, prostredie v rámci hubovej plodnice alebo jej hýf bude 

poskytovať iné živiny k rozkladu. Pôvodný spôsob kolonizácie huby  však závisí od pôdneho zloženia 

a najmä od vlastností mykosféry (Warmink et al., 2009) a až potom ho určujú vlastnosti plodnice, ako 

prítomnosť metabolitov či pH (Danell et al., 1993). 

Na úrovni rodov boli popísané blízke asociácie Burkholderia–Caballeronia–Paraburkholderia skupiny, 

Massilia a Pseudomonas so saprotrofnými hubami (Ghodsalavi et al., 2017). Ich vysoké relatívne 

abundancie sú popísané aj v plodniciach, najmä rod Burkholderia, ktorý je citlivý na kyslé podmienky 

a pravdepodobne využíva plodnice saprotrofných húb, aby sa vyhol prostrediu s nízkym pH (Pent et 

al., 2017) 

Bakteriálne komunity asociované s hubami sa teda výrazne nelíšia medzi jednotlivými časťami huby. 

Dominantné rody baktérií sa vyskytujú v plodniciach aj ektomykorizosfére (Uroz et al., 2012). 

Hubový mikrobiom závisí od nutričnej stratégie huby, chemického zloženia a interakciami medzi 

hubami s okolitou pôdou, z ktorej rastú plodnice (Pent et al., 2020). 

V prípade mŕtvej plodnice môže dochádzať k podobnej sukcesnej kolonizácií ako pri mŕtvom dreve, 

pretože takáto odumretá plodnica predstavuje novú niku s potenciálom na rozklad. 

 

2.11. N fixujúce baktérie  

Fixácia N je proces, pri ktorom sa málo reaktívny molekulárny N zo vzduchu premieňa na amoniak 

v pôde a neskôr je spotrebovaný ďalšími organizmami. Prirodzená fixácia N je zabezpečovaná najmä 

pôdnymi mikroorganizmami. Niektoré z týchto mikroorganizmov tvoria symbiózu s určitými druhmi 
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rastlín, najmä bôbovitými rastlinami. Rovnako sa vyskytujú aj vzťahy asociačné medzi určitými 

druhmi rastlín, napríklad fixácia N na koreňovom systéme ryže. 

V prípade mŕtveho dreva bola popísaná fixácia vzdušného N2 ako adaptácia na nízky obsah N 

v rozkladanom substráte. K fixácií dochádza vďaka baktériám (Hoppe et al., 2014). K fixácií N2 však 

dochádza až pri špecifických podmienkach (Rinne et al., 2017). Dôležitý je objem vody v mŕtvom 

dreve, ktorý pozitívne koreluje s fixáciou N (Larsen et al., 1978). Je tomu pravdepodobne kvôli tomu, 

že prítomnosť vody vytvára anaeróbne či mikroaerofilné mikrohabitaty, v ktorom sa môžu realizovať 

diazotrofné mikroorganizmy preferujúce takéto prostredie (Hicks et al., 2003). Ďalším faktorom je 

teplota, pri ktorej sa ukazuje optimum pri 30°C, kvôli čomu je fixácia N bežnejšia v letnom období 

(Sollins et al., 1987). Jedným z príkladov, ktoré by mohli predstavovať fixáciu N v mŕtvom dreve je 

Bradyrhizobium (Tláskal et al., 2017). 

Metylotrofia rovnako predstavuje adaptáciu na podmienky v mŕtvom dreve. Totiž metabolizmus C1 

zlúčenín umožňuje baktériám používať vedľajšie produkty vzniknuté pri rozklade dreva (Folman et 

al., 2008). Podľa štúdie Tláskal et al., 2017 boli z mŕtveho dreva vyizolované druhy baktérií - 

Rhizobiales, rod Bradyrhizobium, Beijerinckia, Methylocapsa, ktoré už boli popísané ako fakultatívny 

alebo obligátny metylotrofovia, ktorý využívajú C1 zlúčeniny (Morawe et al., 2017). Okrem toho je aj 

druh Rhizobiales dlhodobo asociovaný s rozkladom mŕtveho dreva (Hoppe et al., 2015).  
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3. Ciele práce 

3.1. Ciele diplomovej práce 

Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom 

 Popísať ako sa zmenilo bakteriálne spoločenstvo v priebehu štvorročného tlenia dreva. 

Bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami drevokazných húb 

 Charakterizovať a popísať bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami drevokazných 

húb. 

 Izolovať významných bakteriálnych zástupcov asociovaných s plodnicami drevokazných húb. 

 Popísať enzymatické vybavenie bakteriálnych izolátov z plodníc drevokazných húb. 

3.2. Hypotézy:  

Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom 

 Bakteriálne spoločenstvá sú tvorené niekoľkými hlavnými druhmi baktérií. 

 Mladé drevo vykazuje väčšiu diverzitu bakteriálnych druhov.  

 N-fixujúce baktérie sa vyskytujú v mŕtvom dreve. 

 Množstvo baktérií rozkladajúcich celulózu počas sukcesie v mŕtvom dreve klesá a množstvo 

mykofágnych baktérií zas narastá. 

Bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami drevokazných húb 

 Zloženie bakteriálneho spoločenstva je druhovo špecifické pre daný druh drevokaznej huby. 

 Mladé a staré plodnice drevokazných húb budú kolonizované druhovo špecifickými 

baktériami 
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4. Metódy a materiál 

4.1. Lokalita štúdie 

Miestom štúdie bola Národná prírodná rezervácia Žofínsky prales. Žofínsky prales sa nachádza na 

juhu Českej republiky v Novohradských horách (48° 39' 57" N, 14° 42' 24" E). Časť v jadre lesa, kde 

bola vykonávaná štúdia, je úplne nezásahovým miestom a je chráneným od roku 1838. Takže môže 

byť považovaný za panenský les. Celková rozloha pralesu je 102,71 ha. Prales sa skladá najmä zo 

stromov Fagus sylvatica, Picea abies a Abies alba, v omnoho menšej proporcií sa tu nachádzajú aj 

Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus and Sorbus aucuparia. Objem živých stromov je 690 m3 ha-1 

a mŕtve drevo reprezentuje 6-41% celkového objemu dreva v Žofínskom pralese, čo odpovedá 102-

310 m3 ha-1 (Král et al., 2014). F. sylvatica, P. abies a A. alba sa v objeme mŕtveho dreva nachádzajú vo 

vyššom pomere. 

 

4.2. Dizajn experimentu s mŕtvym drevom 

Experiment vychádzal  zo štúdie Tláskal et al., 2017, kde boli vybrané tri najčastejšie sa vyskytujúce 

druhy stromov - F. sylvatica, P. abies a A. alba. Každý z vybraných druhov stromov bol reprezentovaný 

vo vybraných vekových kategóriách. Vekové kategórie boli založené na čase, kedy boli stromy určené 

za mŕtve, takže vekové skupiny boli <5, 5-15, 16-38 a >38 rokov rozkladu dreva. Pád stromu bol 

dokumentovaný v rokoch 2013, 2008, 1997 a 1975. Stromy boli rovnomerne  vybrané tak, aby 

pokrývali celú rozlohu prírodnej rezervácie. Každý strom mal diameter v úrovni pŕs (diameter at 

breast height) ≥ 10 cm ako bolo popísané u Král et al., 2010. 

Vzorky z vybraných mŕtvych stromov boli odobrané v októbri 2013 s elektrickou vŕtačkou 

s priemerov vrtáka 8 mm. Vzorky boli odobrané z 1/5, 2/5, 3/5 a 4/5 vzhľadom na samotnú dĺžku 

kmeňa. Vŕtalo sa do kmeňa vertikálne do hĺbky 40 cm a vrták bol sterilizovaný medzi jednotlivými 

vŕtaniami. Vyvŕtané piliny boli pozbierané do sterilných plastových vreciek a zmrazené do pár hodín. 

Rovnaký zber vzoriek z odpovedajúcich kmeňov stromov bol zopakovaný v októbri 2017. 

4.2.1. Spracovanie vzoriek 

Vzorky boli spracované podľa Baldrian et al. (2016); Tláskal et al. (2017). V krátkosti, vzorky boli 

pomleté na mlynčeku Ultra Centrifugal Mill ZM 200 (Retsch, Nemecko) a namletý materiál bol použitý 

na ďalšiu analýzu. Všetka genómová DNA bola extrahovaná z 200 mg spojeného materiálu z dvoch 
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priľahlých vrtov pomocou NucleoSpin Soil Kit (Macherey-Nagel, Nemecko). Extrahovaná DNA bola 

amplifikovaná v hypervariabilnej oblasti V4 16S rRNA génu s označenými primermi 515F a 806R 

(Caporaso et al., 2011). PCR amplifikácia prebehla v triplikátoch a obsahovala: 

2,5 μL 10×pufru pre DyNAzyme DNA Polymerase 

  0,75 μL DyNAzyme II DNA polymerase 

1,5 μL BSA 10 mg/ml (bovine serum albumin) 

0,5 μL PCR Nucleotide Mix (10 mM) 

0,5 μL  primeru 515F (10 μM)  

0,5 μL primeru 806R (10 μM,) 

1,0 μL templátovej DNA  

sterilná ddH2O do objemu 25μL 

PCR reakcia začala na 94°C na 4 minúty následne 35 cyklov 94°C na 45 sekúnd, 50°C na 60 sekúnd, 

72°C na 75 sekúnd a dokončená s finálnym krokom v 72°C na 10 minút. 

Amplifikovaná DNA bola prečistená, spojená a sekvenovaná na platforme Illumina MiSeq (Illumina, 

USA). Získané sekvencie boli „pair-end“ o dĺžke 2x250 bp. 

4.2.2. Kvantifikácia bakteriálnej a hubovej biomasy 

Stanovenie počtu kópií bakteriálnych a hubových rRNA génov boli použité na kvantifikáciu biomasy 

mikroorganizmov pomocou qPCR metódy. Primery použité na kvantifikáciu bakteriálnych génov boli 

1108F a 1132R (Amann et al., 1995; Wilmotte et al., 1993), zatiaľ čo primery použité na kvantifikáciu 

hubových génov boli FR1 a FF390 (Chemidlin Prévost-Bouré et al., 2011; Vainio & Hantula, 2000). 

qPCR reakčná zmes na jednu vzorku pozostávala z: 

7,5 μL SYBR GREEN 

0,6 μL BSA 10 mg/ml (bovine serum albumin) 

0,9 μL Forward primer (10 μM) 

0,9 μL Reverse primer (10 μM) 

4,1 of sterilnej ddH2O 
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1 μL templátovej DNA. 

Prístroj StepOnePlus Real-Time PCR System, Applied biosystems (Invitrogen, USA) bol nastavený pre 

bakteriálnu kvantifikáciu na 2 minút na 56 °C, potom 10 minút na 95 °C, nasledovaných 15 sekundami 

pri 95 °C, 1 minúta na 60 °C, ktoré boli opakované 40 krát a posledným krokom - 15 sekundami na 95 

°C a 1 minúte na 60 °C. Pre kvantifikáciu hubovej biomasy bol prístroj nastavený 2 minúty na 56 °C, 

potom 10 minút na 95 °C, nasledovaných 15 sekundami pri 95 °C, 30 sekundami at 50 °C, ktoré boli 

cyklované 40 krát a posledným krokom - 1 minúta na 70 °C a 1 minúta na 95 °C. 

4.2.3. Bioinformatická analýza  

Všetky získané bakteriálne sekvencie z platformy MiSeq, Illumina (Argonne National Laboratory, 

Lemont, USA) boli analyzované v programe SEED (Větrovský & Baldrian, 2013) a dáta z rokov 2013 

a 2017 boli spojené a analyzované dohromady. Jednotlivé párové sekvencie boli spojené pomocou 

funkcie fastq-join a sekvencie boli vyfiltrované podľa kvality na 30 a viac. Rovnako boli vyfiltrované 

a ponechané sekvencie s určitou dĺžkou 200 – 350 bp. Následne boli odstránené sekvencie primerov 

z oboch koncov. Vyfiltrované sekvencie boli zoskupené do klastrov pomocou algoritmu UPARSE, 

ktorý bol implementovaný do USEARCH 7.0.1090 (Edgar, 2013), na úroveň podobnosti 97%. 

V ďalšom kroku boli vytvorené reprezentatívne sekvencie pre každý klaster pomocou MAFFT 7.130 

(Katoh et al., 2005) a podľa nich boli zoskupené sekvencie do jednotlivých klastrov na základe 97% 

úrovni podobnosti, ktoré odpovedajú operačnej taxonomickej jednotke, OTU. Sekvencie boli 

identifikované pomocou BLASTn 2.5.0 proti databáze Ribosomal Database Project (Cole et al., 2014) 

a GenBank databáze, tie sekvencie, ktorým sa nepodarilo nájsť zhodu alebo boli identifikované ako 

nebakteriálne sekvencie boli odstránené. Identifikované sekvencie boli použité ako vstupný materiál 

pre štatistické vyhodnotenie. 

4.2.4. Štatistické vyhodnotenie 

K štatistickému vyhodnoteniu výsledkov bol použitý program R. PERMANOVA určila ako 

signifikantný vplyv na výsledky mal čas odberu, doba tlenia a typ stromu. Následne podľa týchto 

výsledkov bola zostavená NMDS (non-metric multidimensional scaling) s Hellinger transformáciou 

dát (balíček „vegan“ (Oksanen et al., 2019)) a zobrazená pomocou balíčka „ggplot“. Boli rovnako 

vypočítané aj Bray-Curtis distancie medzi vzorkami, ktoré si v rámci dvoch odberov odpovedali. 

Rozdiely s hodnotou p<0,05 boli považované za signifikantné. 
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Na zobrazenie grafov zobrazujúcich taxonomické zloženie bakteriálnych komunít bol použitý Excel 

a signifikantné rozdiely medzi jednotlivými skupinami boli vyhodnotené v programe R pomocou 

Kruskal-Wallis testu. 
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4.3. Dizajn experimentu s komunitami v plodniciach húb 

Experiment prebiehal taktiež v Žofínskom pralese, v Novohradských horách. Na experiment 

s plodnicami húb bolo vybraných 12 plodníc huby Ganoderma applanatum a 12 plodníc huby Fomes 

fomentarius. Odber vzorkou plodníc z húb bol prevedený v roku 2018, z každého druhu huby bolo 

nazbieraných 6+6 vzoriek a boli zadelené do dvoch kategórií mladá alebo stará plodnica. Časť plodníc 

bola priamo na mieste zmrazená a spracovaná neskôr na extrakciu DNA a časť bola zachladená kvôli 

nutnosti zachovania baktérií v plodniciach pre neskorší výsev.  

4.3.1. Kultivácia baktérií žijúcich v plodniciach 

K izolácií baktérií z plodníc boli jednotlivé plodnice rozkrájané na menšie časti a vnútorné mycélium 

bolo trepané v Ringierovom roztoku v objeme 50 ml na trepačke INFORS HT TR-225 (Infors AG, 

Švajčiarsko) po dobu 2 hodín na 200 rpm, výluh z týchto plodníc bol následne rozotieraný na 

kultivačné misky. Výluh bol nariedený na koncentráciu 10-4 a 10-5. 

Kultivačné média boli použité dve. Prvým bolo LB médium, do ktorého na 1 liter média bolo použitých 

10 g peptonu, 10 g NaCl, 5g kvasinkového extraktu, 15 g agaru a pH bolo upravené na 7,5. Druhým 

použitým médiom bolo VL-55 a na prípravu 600 ml bol pripravený 1 roztok o 300 ml s 30 ml soľného 

roztoku, 0,6 ml stopových prvkov, 0,6 ml roztoku seleničitanu wolfrámového, 1,17 g MES pufru a 270 

ml vody, druhý 300 ml roztok pozostával z 0,6 g glukózy, 0,3 g kvasinkového extraktu, 13 g agaru. Oba 

300 ml roztoky mali upravené pH na 4,5-5,5 a po klávovaní boli oba roztoky zmiešané. Výber tohto 

média bol podľa článku Lladó et al., 2016, pretože má nižšie hodnoty pH a teda je možné zachytiť 

väčšie množstvo baktérií preferujúcich takéto prostredie, ktoré bolo v tomto prostredí očakávané. 

Samotné bakteriálne kolónie, ktoré vyrástli na kultivačných miskách, boli prečiarkované na ďalšie 

kultivačné média a označované číslom, podľa ktorého je možné vyhľadať ich pôvod. Izolovanie 

a prenášanie kolónií prebiehalo každý týždeň od prvého až po deviaty týždeň kultivácie, aby boli 

zachytené aj najpomalšie rastúce baktérie. Celkovo bolo vykultivovaných 441 izolátov. 

4.3.2. DNA izolácia a potvrdenie bakteriálnej identity 

Z vykultivovaných bakteriálnych kolónií bola izolovaná DNA na PCR na sekvenáciu podľa metódy 

Sanger. Najprv bola odobraná bunková biomasa do 50 μL sterilnej ddH2O a následne trikrát vystavená 

95°C po dobu 5 min a 4°C po dobu 5 min. Do PCR reakcie na amplifikáciu 16S rRNA génu boli použité 

dva páry primerov 530F a 1100R (Dowd et al., 2008) alebo 27F a 1492R, primárne bol používaný 
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kratší úsek, ak však amplifikácia s týmto kratším úsekom nenastala, bol použitý dlhší úsek. PCR 

reakcia pozostávala z: 

2,5 μL PCR pufra 

0,5 μL dNTP 

1 μL F primera (10 μM) 

1 μL R primera (10 μM) 

0,75 μL Taq polymerázy 

1 μL DNA 

18,25 μL sterilnej ddH2O 

PCR prebiehala na termálnom cyklovači GenePro, BIOER (BIOER, China). Program na amplifikáciu 

kratšieho úseku bol 94°C na 3 minút, 94°C na 30 sekúnd, 5 °C na 30 sekúnd, 72°C na 45 sekúnd a 72°C 

na 10 minút, druhý až štvrtý krok boli cyklované 35 ráz. Pre dlhší amplifikovaný úsek bol program 

nastavený 94°C na 4 minúty, 94°C na 75 sekúnd, 62°C na 30 sekúnd, 72°C na 45 sekúnd, 72°C na 10 

minút a druhý až štvrtý krok boli cyklované 35 ráz. 

Prítomnosť amplifikačného produktu bola overená na elektroforéze nanoPAC-500, Cleaver (Cleaver 

Scientific, UK). Na 1% elektroforetický gél bolo použité 1,68 g agarózy a 112,5 ml TAE pufru. Na gél 

boli nanesené 3 μL vzorky. 

Overené amplifikačné produkty v objeme 22 μL boli poslané na Sanger sekvenovanie do externého 

laboratória - Macrogen Europe, Holandsko. 

4.3.3. DNA extrakcia a amplifikácia 

Bakteriálna DNA bola extrahovaná z hubových plodníc pomocou súpravy NucleoSpin, Plant and 

Fungi, Macherey-Nagel (Macherey-Nagel, Nemecko), postupovalo sa podľa priloženého protokolu. 

Koncentrácia vyextrahovaného vzorku bola meraná pomocou Qubit® 2.0 Fluorometer (Life 

Technologies, USA) pomocou High Sensitivity Assay súpravy.  

Časť extrahovanej bakteriálnej DNA z plodníc bola amplifikovaná s použitím špecifických primerov 

s pridaným barcodom pre sekvenáciu na platforme MiSeq, Illumina (Illumina, USA). Do jednej 

amplifikačnej reakcie bolo pridaných: 
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5 μL 5xQ5 reakčný pufr 

1,5 μL BSA 10 mg/ml (bovine serum albumin) 

0,5 μL dNTP (10nM) 

2 μL primer mix (515F a 806R) s barcodom 

0,25 μL Q5 High-Fidelity DNA polymerázy 

5 μL5xQ5 High GC Enhancer 

1 μL templátovej DNA 

9,75 μL sterilnej ddH2O 

PCR prebiehala na termálnom cyklovači GenePro, BIOER (BIOER, Čína). Program na amplifikáciu bol 

nastavený na 94°C na 4 minúty, 94°C na 45 sekúnd, 51 °C na 1 minútu, 72°C na 75 sekúnd a 72°C na 

10 min, druhý až štvrtý krok boli cyklované 25 ráz. Prítomnosť amplifikovaného úseku bola overená 

pomocou elektroforézy, ktorá bola pripravená zhodne s kapitolou 4.3.2. 

Zvyšné množstvo amplifikovaného produktu – 22 μL bolo poslaných na sekvenovanie na platforme 

MiSeq, Illumina (Illumina, USA). 

4.3.4. Kvantifikácia bakteriálnej biomasy 

Kvantifikácia bakteriálnej biomasy z hubového materiálu prebehla zhodne s kapitolou 4.2.2. 

4.3.5. Kultivácia vybraných bakteriálnych izolátov v tekutom médiu  

Podľa výsledkov zo sekvenácie bolo vybratých 25 najzastúpenejších bakteriálnych izolátov na ďalšiu 

analýzu. Tieto izoláty boli kultivované v tekutom médiu po 50 ml v triplikátoch. Ako kultivačné 

médium bolo použité VL-55, spôsob prípravy je zhodný ako postup pri kapitole 4.3.1., vynímajúc 

pridanie agaru, postupovalo sa podľa experimentu v článku Lladó et al., 2016. Kultivácia trvala 15 dní 

v tmavej miestnosti na trepačke INFORS HT TR-225 (Infors AG, Švajčiarsko) na 200 rpm. 
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4.3.6. Extrakcia DNA a overenie identity bakteriálnych izolátov 

DNA extrakcia prebehla z 2 ml tekutej bakteriálnej kultúry. Týchto 25 vybraných izolátov bolo 

spracovaných podľa protokolu priloženého k DNA extrakčnej súprave DNeasy UltraClean Microbial 

Kit 250 (Qiagen, Nemecko). 

Následne boli zmerané koncentrácie extrahovanej DNA, aby koncentrácie vzorky odpovedali 

koncentrácií potrebnej na prípravu genómovej knižnice. Meranie prebehlo na Qubit® 2.0 

Fluorometer (Life Technologies, USA) pomocou High Sensitivity Assay súpravy. 

Na overenie identity baktérií bola použitá metóda Sanger sekvenovania v externom pracovisku. 

Postup amplifikácie sa zhoduje s kapitolou 4.3.2. 

4.3.7. Celogenómová sekvenácia 

Po izolácií DNA bola pripravená genómová knižnica bola pripravená pomocou TruSeq DNA PCR-Free 

Low Throughput Library Prep Kit (Illumina, USA). Pripravená knižnica bola odoslaná na sekvenáciu 

do externého pracoviska SEQme (Dobříš, Česká republika). 

4.3.8. Stanovenie enzymatickej aktivity baktérií v plodniciach húb 

Enzymatická aktivita bola meraná u enzýmov: 1,4-β-glukozidázy, kyslej fosfatázy, N-

acetylglukozaminidázy, exocelulázy, 1,4-α-glukozidázy, β-glukuronidázy, arylsulfatázy, 1,4-β-

xylozidázy,  1,4-β-galaktozidázy, α-arabinozidázy. Enzýmová aktivita bola stanovená pomocou 

fluorescenčne značeného substrátu metylumbeliferyl (MUF) a bola meraná spektrofotometricky na 

prístroji Infinitive 200 (Tecan Trading AG, Švajčiarsko). Fluorescenčne značený substrát bol meraný 

v mikrotitračnej 96-jamkovej doštičke.  Stanovovala sa aktivita enzýmov podieľajúcich sa na 

rozkladaní hubovej biomasy podľa metód popísaných v Baldrian (2009). 

Na meranie hodnôt bol použitý MUF substrát s prídavkom daného substrátu pre meranie určitej 

enzýmovej aktivity (Tabuľka 1). Meranie prebiehalo v 96-jamkovej titračnej doštičke, kde bol pridaný 

príslušný substrát v objeme 40 μl. Do jamiek MUFG a MUFP bolo pridaných 20 μl DMSO. Následne boli 

do jamiek pridané vzorky v objeme 200 μl a vzorka bola premiešaná. Takto pripravená doštička bola 

vložená do inkubátora nastaveného na 40 °C, aby sa vzorka neodparovala. Fluorescencia bola meraná 

na spektrofotometri Infinitive 200 (Tecan Trading AG, Švajčiarsko) so softwarom Magellan po dobe 

5 minút a potom po dobre 125 minút. Excitačná vlnová dĺžka bola 355 nm a emisná vlnová dĺžka bola 

460 nm.  
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Enzýmovú aktivitu je takto možné merať pretože enzýmy vo vzorke sú schopné rozštiepiť špeciálne 

pripravený substrát. Následne sa meria fluorescencia látky, ktorá vznikla štiepením. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A MUFG MUFG MUFG       MUFG MUFG MUFG       

B MUFP MUFP MUFP MUFA MUFA MUFA MUFP MUFP MUFP 
10µl   10µl 

MUF×100   MUF1:100 

C MUFN MUFN MUFN MUFA MUFA MUFA MUFN MUFN MUFN 
20µl   20µl 

MUF×100   MUF×100 

D MUFC MUFC MUFC MUFL MUFL MUFL MUFC MUFC MUFC 
50µl   50µl 

MUF×100   MUF×100 

E MUFαG MUFαG MUFαG MUFL MUFL MUFL MUFαG MUFαG MUFαG 
20µl   20µl 

MUF×10   MUF×10 

F MUFU MUFU MUFU       MUFU MUFU MUFU 
50µl   50µl 

MUF×10   MUF×10 

G MUFS MUFS MUFS       MUFS MUFS MUFS 
10µl   10µl 

MUF   MUF 

H MUFX MUFX MUFX       MUFX MUFX MUFX 
20µl   20µl 

MUF   MUF 

Tabuľka 1: Schéma mikrotitračnej doštičky s fluorescenčne značeným substrátom. 

4.3.9. Bioinformatická analýza 

Sekvencie získané zo sekvenovania Illuminou a Sangerovým sekvenovaním boli spracované zhodne  

s kapitolou 4.2.3. Databáza použitá na taxonomické určenie bola Silva 138 (Quast et al., 2012). 

Sekvenačné dáta z celogenómovej sekvenácie boli assemblované pomocou programu Unicycler (Wick 

et al., 2017), anotácia genómov prebehla pomocou programu Prokka (Seemann, 2014).  Na 

identifikáciu CAZy enzýmov bol použitý program dbCAN (Yin et al., 2012) a informácie o enzýmoch 

z kompletných genómov blízko príbuzných baktérií boli získané z CAZy databázy (Lombard et al., 

2013). Na identifikáciu boli použité iba tie enzýmy, ktorých E hodnoty boli menšie než 1*E-30. 

K filtrovaniu enzýmov boli použité balíčky „dplyr“ a „tidyr“ (Wickham et al., 2019) v programe R. 

4.3.10. Štatistické vyhodnotenie výsledkov z plodníc  

Štatistické vyhodnotenie prebehlo zhodne s kapitolou 4.2.4. Boli testované vzťahy medzi 

bakteriálnymi komunitami a druhom a vekom plodnice. Navyše bola prevedená aj analýza indicator 

species s balíčkom „indicspecies“ (De Cáceres & Legendre, 2009) v programe R. 

Sekvencie obdržané zo Sangerového sekvenovania boli spracovanie v programe R pomocou balíčkov 

„sangerseqR“ a „CrispRVariants“, aby ich formát súhlasil s formátom .fastq, ktorý je potrebný pre 

vstup do programu SEED2 (Větrovský et al., 2018). Rovnako takto boli aj vyfiltrované sekvencie, ktoré 
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boli kratšie než 20 bp a aj sekvencie s menšou kvalitou než 33. Málo kvalitné konce sekvencií boli 

odrezané. 
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5. Výsledky 

5.1. Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom 

Po MiSeq sekvenácií a spojení datasetov z roku 2013 a 2017 bolo získaných 2 462 096 sekvencií 

s rozmedzím dĺžok 349 – 169 bp. Po vyfiltrovaní sekvencií, ktoré nepatrili medzi bakteriálne 

sekvencie, bolo na základe 97% úrovni druhovej podobnosti zostavených 15 279 OTU príslušných 

k ríši Bacteria. Zlúčením dvoch datasetov z rokov 2013 a 2017 vzniklo 8 vekových kategórií, ktoré 

odpovedajú minimálnej dobe tlenia mŕtveho dreva. Vekové kategórie boli 42, 38, 20, 16, 9, 5, 4 roky 

tlenia a <4 roky – čerstvo tlejúce mŕtve drevo (0).  

Na základe testu PERMANOVA boli určené faktory s najväčším vplyvom na zloženie spoločenstva 

baktérií. Najväčší vplyv na bakteriálne spoločenstvo mala doba tlenia mŕtveho dreva, ktorá 

vysvetľovala 16,6% variability. Potom nasledoval faktor druh stromu, ktorý vysvetľoval 5% celkovej 

variácie. Spoločné pôsobenia jednotlivých faktorov dohromady tiež vysvetľovalo nejaký podiel na 

variabilite. Interakcia doby tlenia a druh stromu vysvetľovali 6,1% variability. Zvyšná variabilita bola 

72,1%, ktorá môže byť vysvetlená prostredím. 

Medzi signifikantné faktory, ktoré ovplyvňovali bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym 

drevom boli doba tlenia a druh stromu, zmes faktorov dĺžky tlenia a druhu stromu neboli 

signifikantné (Tabuľka 2). 

 
R2 Pr(>F) 

 

Doba tlenia 16,6% 0.001 *** 

Druh stromu 5% 0.001 *** 

Doba tlenia + Druh stromu 6,2% 0.219 
 

Zvyšková 72,2% 
  

Úplná 100% 
  

Tabuľka 2: Faktory vplývajúce na bakteriálne spoločenstvá v mŕtvom dreve vypočítané pomocou testu PERMANOVA. Signif. 

kódy:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Na Grafe 1 je zobrazené rozloženie vzoriek zloženia bakteriálnych spoločenstiev pomocou NMDS 

s vyznačením faktorov vek – doba tlenia a druh stromu. Vek je uvedený ako minimálna doba tlenia. 

Druh stromu bol buk, jedľa a smrek. Je vidno, že vek (zodpovedajúci dobe tlenia) je najsilnejším 

faktorom vyplývajúcim na bakteriálne spoločenstvo. Zloženie spoločenstiev asociovaných so starším 
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drevom (tlenie minimálne 42 – 16 rokov) si boli pri odberoch podobnejšie, čomu odpovedajú hodnoty 

Bray-Curtis vzdialeností v rozmedzí 0,332 – 0,483, kým zloženie spoločenstiev v kmeňoch tlejúcich 

kratší čas (skupiny 9 – 0) sú menej príbuzné a sú viac rozptýlené (0,437 - 0,610). Heterogenita 

bakteriálneho spoločenstva počas rozkladu mŕtveho dreva teda klesá. 

 

Graf 1: NMDS s faktormi vek (doby tlenia) a druhového zaradenia stromu. Zobrazené sú priemerné hodnoty Bray-Curtis 

vzdialenosti. Jednotlivé spojnice predstavujú spojnice medzi rovnakými vzorkovanými kmeňmi. 

  

Stres = 0.124 
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Graf 2 zobrazuje podobnosť medzi jednotlivými druhmi stromov. Bray-Curtis vzdialenosti sú u buku 

0,545, jedle 0,448 a u smreku 0,488. Doba tlenia je zobrazená cez rok zaznamenania tlenia stromu. 

Rok 1975 odpovedá minimálnej dobe tlenia 42 resp. 38, 1997 odpovedá minimálne dobe tlenia 20 

resp. 16, 2008 odpovedá tleniu minimálne 9 až 5 rokov a 2013 sú najkratšie tlejúce kmene zo skupín 

4 a 0. 

 

Graf 2: NMDS s faktormi vek a druhového zaradenia stromu. Zobrazené sú priemerné hodnoty Bray-Curtis vzdialenosti. 

Jednotlivé spojnice predstavujú spojnice medzi rovnakými vzorkovanými kmeňmi. 

  

Stres = 0.124 
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5.2. Druhové zloženie bakteriálneho spoločenstva asociovaného s mŕtvym 
drevom 

Pri porovnaní na úrovni bakteriálnych kmeňov (Graf 3) neboli viditeľné zvlášť veľké rozdiely medzi 

jednotlivými vekovými kategóriami. Najzastúpenejším kmeňom bol kmeň Proteobacteria potom 

Actinobacteria, Acidobacteria, Planctomycetes, Verrucomicrobia, Bacteroidetes, Firmicutes. Ostatné 

prítomné bakteriálne kmene, ktorých relatívne zastúpenie nedosahovalo 1%, boli zahrnuté v Ostatné, 

ktoré sa dohromady pohybovali medzi 1,6 – 2,7%. 

 

Graf 3: Relatívne zastúpenie bakteriálnych kmeňov počas tlenia mŕtveho dreva. Všetky zobrazené boli zastúpené viac ako 

1% vo všetkých vekových kategóriách. Baktérie s nižším zastúpením než 1% sú zobrazené v Ostatné. 
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Na úrovni rodov boli vybratí predstavitelia, ktorých relatívne zastúpenie bolo vyššie než 1,5% 

v aspoň jednej vekovej kategórií (Graf 4). Medzi baktérie s najvyšším relatívnym zastúpením bol 

Conexibacter, ktorého zastúpenie klesá smerom k mladším. Burkholderia, Aciditerrimonas, 

Acidobacterium, Pseudomonas či Methylocapsa mali opačný trend. Ich relatívne zastúpenie bolo 

najvyššie v kmeňoch, ktoré tleli dlho a signifikantne sa líšia od ich zastúpenia v krátko tlejúcom dreve. 

Periodicky zastúpené rody baktérií, ktoré sa v jednotlivých vekových triedach signifikantne nemenili 

sú Rhizomicrobium a Bradyrhizobium.  
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Graf 4: Relatívne zastúpenie bakteriálnych rodov zastúpených v jednotlivých vekových triedach. Relatívne zastúpenie bolo 

>1,5% v aspoň jednej vekovej kategórií, baktérie s relatívnym zastúpením <1,5% sú obsiahnuté v kategórii Ostatné. 
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Pre lepšiu prehľadnosť je prítomný Graf 5, kde je viditeľný rozdiel medzi bakteriálnymi rodmi 

prítomnými v dlho tlejúcom dreve a krátko tlejúcom dreve. Medzi baktérie vyskytujúce sa počas 

včasných štádií rozkladu môžeme radiť Sphingomonas, Flavisolibacter, Methylacidimicrobium, 

Terriglobus, Sodalis, Mucilaginibacter, Frigoribacterium, Enterococcus, Clostridium a Beijerinckia. 

Medzi baktérie vyskytujúce sa v dlho tlejúcom dreve sa dajú zaradiť rody Edaphobacter, 

Methylacidbacterium, Sedimenticola, ktoré sa nachádzali výhradne v najstaršej vekovej kategórií. 

Ďalej v dlhšie tlejúcom dreve sa vyskytovali aj Acidobacterium Rhodoplanes, Methylocapsa, 

Aquisphaera, Rhodoplanes, Candidatus Solibacter, Limisphaera a Roseiarcus. Medzi rody, ktoré sa 

vyskytovali naprieč všetkými vekovými skupinami, patrili Conexibacter, Edaphobacter, Burkholderia, 

Pseudomonas, Bradyrhizobium, Rhizomicrobium a Granulicella. 
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Graf 5: Relatívne zastúpenie bakteriálnych rodov. Relatívne zastúpenie bolo v aspoň jednom časovom pozorovaní vyššie než 

1,5%. 

0 1 2 3 4 5 6

Conexibacter

Burkholderia

Rhodoplanes

Steroidobacter

Aciditerrimonas

Acidobacterium

Pseudomonas

Methylocapsa

Bradyrhizobium

Aquisphaera

Rhizomicrobium

Limisphaera

Roseiarcus

Methylacidimicrobium

Acidisphaera

Candidatus_Solibacter

Sedimenticola

Edaphobacter

Flavisolibacter

Granulicella

Acidipila

Telmatobacter

Mucilaginibacter

Terriglobus

Frigoribacterium

Sphingomonas

Clostridium

Beijerinckia

Sodalis

Enterococcus

Relatívne zastúpenie

0 4 5 9 16 20 38 42



50 
 

 

Z kvantitatívnej analýzy množstva baktérií a húb z odberu 2017 bolo zjavne, že priemerné hodnoty 

hubového zastúpenia sa signifikantne medzi jednotlivými vekovými kategóriami nelíšili. Naopak 

u baktérií sa vyskytovali signifikantné rozdiely v zastúpení. Priemerné množstvo baktérií bolo 

v dvoch starších vekových kategóriách omnoho vyššie než v mladších vekových kategóriách (Graf 6).  

Podobne tomu bolo aj u pomeru húb a baktérií, ktorý bol vysoký, okolo 2,5, v dvoch starších vekových 

kategóriách, kedy mŕtve drevo tlelo minimálne 42 respektíve 20 rokov. Pomer húb a baktérií bol 

nízky, okolo 1, v drevách, ktoré tleli minimálne 9 alebo 4 roky (Graf 7). 

 

Graf 6: Priemerné hodnoty bakteriálnej a hubovej biomasy v tlejúcom dreve.  
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Graf 7: Pomer hubovej a bakteriálnej biomasy v mŕtvom dreve. 
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5.3.  Bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami húb  

Experiment sa skladal zo štyroch typov hubových plodníc Fomes fomentarius a Ganoderma 

applanatum, ktoré boli zaradené buď medzi plodnice živé, alebo mŕtve. Cieľom bolo popísať zloženie 

bakteriálneho spoločenstva asociovaného s plodnicami týchto húb. 

Z analýzy prvkového zloženia vyplýva, že priemerný obsah C v mladej plodnici Fomes fomentarius bol 

44,1 ± 0,9% a v starej plodnici Fomes fomentarius bol 45,1 ± 2,7%. Priemerný obsah C v novej plodnici 

Ganoderma applanatum bol 45,7 ± 0,4% a v starej plodnici Ganoderma applanatum bol 45,1 ±  0,53%. 

Priemerný obsah N v mladej plodnici Fomes fomentarius bol 1,5% ± 0,1%  a v starej plodnici Fomes 

fomentarius bol 1,4 ± 0,1% . V novej plodnici Ganoderma applanatum bol priemerný obsah N 1,9 ± 

0,1%  a v starej plodnici Ganoderma applanatum 1,7 ± 0,2%. V obsahu C a N neboli významné rozdiely 

v jednotlivých skupinách. 

Po sekvenácií vzoriek bakteriálnej 16S rDNA pomocou MiSeq sekvenácie bolo získaných 541 919 

sekvencií, respektíve 533 481 sekvencií s dĺžkou 200 – 350 bp. Porovnaním s databázou na základe 

97% podobnosti bolo určených 10 180 OTU príslušných k ríši Bacteria.  

Na základe testu PERMANOVA neboli určené žiadne faktory, ktoré by signifikantne vplývali na 

zloženie bakteriálneho spoločenstva asociovaného s plodnicami húb Fomes fomentarius  

a Ganoderma applanatum. Rovnako tomu svedčí aj NMDS (Graf 8) s vynesenými faktormi druh 

plodnice a vek plodnice, kde nie je viditeľný nijaký trend tvorenia skupín s rovnakým faktorom – staré 

aj nové plodnice oboch druhov sú obývané tými istými baktériami.  
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Graf 8: NMDS zobrazenie s faktormi druhu plodnice (druh) a veku plodnice (typ). 

  

Stress = 0,136 
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Z kvantitatívnej analýzy množstva baktérií v biomase plodnice (Graf 9) vyplýva, že množstvo baktérií 

v mladej plodnici je nižšie než ich množstvo v plodniciach starých oboch druhou húb – Fomes 

fomentarius, Ganoderma applanatum. Rozdiely neboli signifikantné. 

 

Graf 9: Kvantitatívne zobrazenie počtu kópií 16S rRNA na mg suchej hmoty biomasy plodnice. 

 

Ani pri pohľade na bakteriálne spoločenstvá určené do kmeňov kolonizujúce tieto niky, nie je 

viditeľný výrazný rozdiel v bakteriálnom zastúpení (Graf 10). Zobrazené kmene mali relatívne 

zastúpenie vyššie než 0,5% v aspoň dvoch skupinách. Zvyšné bakteriálne kmene boli zahrnuté 

v skupine Ostatné, ktoré boli dohromady v rozmedzí 1,4 – 2,4%.  

Najzastúpenejším kmeňmi vo všetkých vzorkách boli Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidota 

a nasledovali Verrucomicrobiota, Acidobacteriota, Patescibacteria, Cyanobacteria, Myxococcota, 

Dependentiae, Gemmatimonadota a Abditibacteriota. Proteobacteria tvorila približne 50% v každej 

skupine, Actinobacteria mala relatívne zastúpenie v rozmedzí 18 – 13% a Bacteroidota zase 
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Graf 10: Relatívne zastúpenie bakteriálnych kmeňov v 4 typoch plodníc. Zobrazené sú kmene, ktorých relatívne zastúpenie 

je vyššie ako 0,5% v aspoň dvoch skupinách, inak sú započínané v rámci skupiny Ostatné.  

Zobrazením jednotlivých bakteriálnych rodov (Graf 11 a 12) sú už viditeľné rozdiely medzi 

jednotlivými druhmi prítomnými v rôznych druhoch plodníc. Vybrané boli bakteriálne rody, ktorých 

relatívne zastúpenie bolo vyššie než 1,5% v aspoň dvoch skupinách. Ostatné bakteriálne rody boli 

zahrnuté do skupiny Ostatné, ktorá mala dohromady hodnoty v rozmedzí 53 – 69%.  

V mladých plodniciach Fomes fomentarius mali najvyššie zastúpenie rody Frondihabitans a Rahnella. 

V starých plodniciach Fomes fomentarius prevládali skupina Burkholderia-Caballeronia-
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Paraburkholderia, Sphingomonas a Frondihabitans. Plodnice mladej Ganoderma applanatum 

obsahovali najmä rody Sphingomonas, Pseudomonas, Frondihabitans a Sphingobium. U plodních starej 

Ganoderma applanatum  prevládali bakteriálne rody Pseudomonas, Sphingobium, Microbacterium, 

Frondihabitans a skupina Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia. 

 

Graf 11: Relatívne zastúpenie bakteriálnych rodov v štyroch typoch plodníc – mladá/stará plodnica Fomes fomentarius alebo 

Ganoderma applanatum. Rody, ktoré nemali relatívne zastúpenie vyššie než 1,5% v aspoň dvoch skupinách boli zahrnuté 

medzi Ostatné. 
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Graf 12: Relatívne zastúpenie bakteriálnych rodov s hodnotou 1,5% v aspoň dvoch skupinách. 
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Analýza indikátorových druhov ukázala druhy baktérií, ktoré sa často vyskytujú v danom substráte 

(Tabuľka 3). V nových plodniciach Ganoderma applanatum medzi najtypickejšie druhy baktérií patria  

Streptomyces  a Sphingomonas so zastúpením 96% a 95% zároveň sa vyskytujú v 92% daných 

vzoriek. Naopak rody Frondihabitans, Pseudorhodoplanes a Bradyrhizobium sa vyskytujú v 100% 

vzoriek novej plodnice Ganoderma applanatum, ale identitu určujúceho druhu majú v rozmedzí 80 – 

74%. 

V prípade starých plodníc druhu  Ganoderma applanatum boli určujúcimi bakteriálnymi rodmi 

Flavobacterium a nekultivovaný druh Acidobacteriaceae Subgroup 1. Flavobacterium bolo 

charakteristické pre danú vzorku v 86% a vyskytovalo sa v 92% vzoriek. Druh Acidobacteriaceae 

Subgroup 1 bol z 91% charakteristické pre danú vzorku, ale nachádzalo sa 75% vzoriek starých 

plodníc druhu  Ganoderma applanatum. 

U plodníc druhu  Fomes fomentarius nebolo charakteristické delenie na skupiny nových a starých 

plodníc z hľadiska indikátorových druhov bakteriálneho spoločenstva. Patulibacter bol 

charakteristickým rodom z 81% a vyskytoval sa v 100% plodniciach druhu Fomes. Allobranchiibius 

bol indikátorom pre danú skupinu z 89% a nachádzal sa 83% vzoriek danej plodnice. Hymenobacter, 

Chitinophagaceae uncultured bacterium a Arachidicoccus boli indikátormi z 100 – 96%, ale nachádzali 

sa v daných vzorkách iba v 58 – 42% prípadov. 
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Tabuľka 3: Indikátorové druhy vyskytujúce sa v plodniciach húb Fomes fomentarius a Ganoderma applanatum. Zložka „A“ 
predstavuje odhad pravdepodobnosti, že skúmané druhy patria do cieľovej skupiny vzoriek vzhľadom na skutočnosť, že 
tam boli nájdené. Táto podmienená pravdepodobnosť sa nazýva špecificita alebo pozitívna prediktívna hodnota druhu ako 
ukazovateľa skupiny vzoriek. Zložka „B“ je odhad pravdepodobnosti nájdenia druhov do skupiny vzoriek. Je to podmienená 
pravdepodobnosť indikátora cieľovej skupiny vzoriek. Štatistická významnosť asociácie:  ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 
 

Nová Ganoderma 
 

A B p.value 
 

Kmeň Rod 

CL00209 96% 92% 0.001 *** Actinobacteria Streptomyces 

CL00044 95% 92% 0.047 * Alphaproteobacteria Sphingomonas 

CL00001 80% 100% 0.010 ** Actinobacteria Frondihabitans 

CL00144 75% 100% 0.023 * Alphaproteobacteria Pseudorhodoplanes 

CL00011 74% 100% 0.036 * Alphaproteobacteria Bradyrhizobium 

CL00202 81% 83% 0.043 * Alphaproteobacteria Mesorhizobium 

CL00234 99% 58% 0.017 * Bacteroidia Microscillaceae 

uncultured metagenome 

CL00284 99% 58% 0.023 * Saccharimonadia Saccharimonadales 

uncultured bacterium 

CL00089 100% 42% 0.045 * Anaerolineae SBR1031 wastewater 

metagenome 

Stará Ganoderma 
 

A B p.value 
   

CL00084 86% 92% 0.037 * Bacteroidia Flavobacterium 

CL00229 91% 75% 0.035 * Acidobacteriae Acidobacteriaceae 

(Subgroup1) 

Fomes 
 

A B p.value 
   

CL00103 81% 100% 0.019 * Thermoleophilia Patulibacter 

CL00161 89% 83% 0.049 * Actinobacteria Allobranchiibius 

CL00262 86% 83% 0.020 * Actinobacteria Amnibacterium 

CL00179 78% 92% 0.031 * Alphaproteobacteria Sphingomonas 

CL00220 74% 92% 0.044 * Actinobacteria Nocardioides 

CL00259 96% 58% 0.044 * Bacteroidia Hymenobacter 

CL00093 99% 50% 0.044 * Bacteroidia Chitinophagaceae 

uncultured bacterium 

CL00297 100% 42% 0.038 * Bacteroidia Arachidicoccus 
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5.4. Charakteristika baktérií asociovaných s plodnicami hub 

Cieľom tejto časti bolo popísať vybrané bakteriálne izoláty z Fomes fomentarius a Ganoderma 

applanatum a charakterizovať ich enzymatickú aktivitu a genomický potenciál pre rozklad celulózy 

a chitínu.  

Celkový počet bakteriálnych izolátov pochádzajúci z plodníc Fomes fomentarius a Ganoderma 

applanatum bol 441. Vybratých 10 izolátov na ďalšiu charakterizáciu patrilo medzi prvých 32 

najzastúpenejších klastrov zo sekvenácie pomocou MiSeq metódy. Všetky vybrané izoláty, veľkosti 

genómov a počty génov sú v Tabuľke 4. 

Kmeň Rod 
Veľkosť 

genómu (Mbp) 
Počet 
génov 

Actinobacteriota Microbacterium PM5 6,7 14 725 

Actinobacteriota Frondihabitans 762G35 5,1 3 802 

Bacteroidota Pedobacter antarcticus 11,5 4 158 

Proteobacteria Sphingobium L-1 4,8 5 013 

Proteobacteria Burkholderia RK1025 4,8 7 026 

Proteobacteria Sphingomonas S18n 8,3 3 956 

Proteobacteria Variovorax KS2D-23 5,3 7 480 

Proteobacteria Burkholderia SF-C1 6,6 6 306 

Proteobacteria Pseudoxanthomonas BD-a59 8,7 3 237 

Proteobacteria Pseudomonas LBUM636 5,0 6 355 
Tabuľka 4: Veľkosť genómov a počet génov u vybraných zástupcov najčastejšie sa vyskytujúcich v plodniciach húb. 

 

Z tabuľky 5 vyplýva enzymatická aktivita určitých bakteriálnych izolátov prítomných v plodniciach 

húb Fomes fomentarius a Ganoderma applanatum. Medzi aktívnych rozkladačov širokého spektra 

substrátov patrili Pseudoxanthomonas, Microbacterium, Pseudomonas a skupina Burkholderia-

Caballeronia-Paraburkholderia. Pedobacter a Variovorax mali vyššiu enzymatickú aktivitu pri 

rozklade β-glukózy, N-acetylglukosamínu a β-galaktózy. Variovorax vykazoval aktivitu aj pri rozklade 

kyseliny glukuronovej a mal vysokú aktivitu arylsulfatázy, ktorá rozkladá väzby síry. 
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Actinobacteriota 
Frondihabitans 

762G35 
0,2 ± 
0,2 

7,0 ± 
0,8 

0,8 ± 
0,3 

0,3 
± 

0,4 

0,1 
± 

0,1 

0,2 
± 

0,3 

0,5 
± 

0,2 

0,1 
± 

0,2 
0,0 

0,4 
± 

0,3 

Actinobacteriota 
Microbacterium 

PM5 
63,0 
± 4,1 

756,1 
± 

131,6 

3,7 ± 
0,2 

0,2 
± 

0,2 

8,0 
± 

2,3 

0,1 
± 

0,1 

1,2 
± 

0,5 

4,9 
± 

1,4 

0,5 
± 

0,3 

3,7 
± 

0,6 

Bacteroidota 
Pedobacter 
antarcticus 

4,0 ± 
0,6 

32,6 ± 
1,8 

17,4 
± 1 

0,0 
2,0 
± 0 

0,0 
0,1 
± 

0,1 
0,0 

1,0 
± 

0,4 

2,0 
± 

1,4 

Proteobacteria 
Pseudomonas 

LBUM636 
0,0 

118,0 
± 35,9 

7,1 ± 
3,4 

0,0 
1,2 
± 

0,3 
0,0 0,0 0,0 

1,0 
± 

0,3 

2,3 
± 

0,3 

Proteobacteria Sphingobium L-1 0,0 
1179,

3 ± 
129,1 

3,0 ± 
0,1 

0,1 
± 

0,1 

0,1 
± 

0,1 

0,3 
± 

0,1 
0,0 0,0 0,0 

5,0 
± 

0,5 

Proteobacteria 
Burkholderia 

RK1025 
0,0 

13,6 ± 
1,5 

0,1 ± 
0,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 
± 

0,1 

Proteobacteria Sphingomonas S18n 
204,2 

± 
21,5 

195,9 
± 42,2 

49,2 
± 0,7 

4,2 
± 

0,7 

0,9 
± 

0,7 

58,4 
± 

7,3 

0,4 
± 

0,4 

23,5 
± 

2,7 

4,9 
± 

0,9 

47,1 
± 

3,4 

Proteobacteria Variovorax KS2D-23 
11,8 
± 0,7 

95,6 ± 
9,2 

3,7 ± 
0,7 

0,0 0,0 
3,0 
± 

0,5 

6,0 
± 

0,7 

0,5 
± 

0,1 
0,0 

8,4 
± 

1,8 

Proteobacteria Burkholderia SF-C1 
32,5 
± 4,6 

106,5 
± 21,8 

1,2 ± 
0,1 

0,0 
0,1 
± 

0,1 
0,0 0,0 0,0 

0,1 
± 

0,1 

2,7 
± 

0,3 

Proteobacteria 
Pseudoxanthomona

s BD-a59 

311,8 
± 

11,7 

1,8 ± 
78,6 

0,4 ± 
0,1 

0,3 
± 

0,1 

0,4 
± 

0,1 

0,1 
± 

0,2 

2,5 
± 

0,1 

0,3 
± 

0,3 

0,9 
± 

0,2 

0,9 
± 

0,3 

Tabuľka 5: Vybrané bakteriálne rody s enzymatickou aktivitou u vybraných substrátov so strednou chybou priemeru. 
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Vďaka celogenómovej sekvenácií vybraných bakteriálnych izolátov a porovnaním s databázou bolo 

zistené, ktoré baktérie prítomné v plodniciach húb majú schopnosť rozkladať celulózu alebo chitín 

(Obrázok 5). Všetky sekvenované izoláty baktérií mali gény pre enzýmy rozkladajúce celulózu a šesť 

z desiatich testovaných tiež gény pre enzýmy, rozklad chitínu. Baktérie rodu Microbacterium mali 

v genóme 12 génov pre rozklad chitínu a 6 pre rozklad celulózy. Pedobacter mal vysokú prevahu pri 

rozklade chitínu, mal 6 génov na rozklad chitínu a 1 na rozklad celulózy. Rovnako u Frondihabitans 

prevažovali gény pre rozklad chitínu (4 a 2), naopak Pseudomonas a Pseudoxanthomonas mal mali 

prevahu v rozklade celulózy. Variovorax nemal zistené nijaké gény na rozklad. 

Kmeň Rod Celulázy Chitinázy 

Actinobacteriota Microbacterium PM5 6 12 

Actinobacteriota Frondihabitans 762G35 2 4 

Bacteroidota Pedobacter antarcticus 1 6 

Proteobacteria Sphingobium L-1 1 0 

Proteobacteria Burkholderia SF-C1 1 0 

Proteobacteria Sphingomonas S18n 1 1 

Proteobacteria Burkholderia RK1025 2 0 

Proteobacteria Pseudoxanthomonas BD-a59 3 2 

Proteobacteria Pseudomonas LBUM636 4 3 

Proteobacteria Variovorax KS2D-23 0 0 
Obrázok 5: Vybrané bakteriálne rody s daným počtom génov pre rozklad celulózy a chitínu v ich genóme. 
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6. Diskusia 

6.1. Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom 

Mŕtve drevo predstavuje špecifickú niku s vysokým obsahom C vhodného na rozklad. Pre mŕtve drevo 

je charakteristický vysoký pomer C/N, ktorý však s dobou rozkladu klesá a rovnako tomu je tak aj pri 

pH, ktoré počas rozkladu klesá (Baldrian, 2017a). Dá sa teda predpokladať, že mŕtve drevo bude 

poskytovať habitat rôznym druhom bakteriálnych rozkladačov.  

Najväčší vplyv na zloženie bakteriálneho spoločenstva v mŕtvom dreve má doba tlenia dreva, čo bolo 

zistené aj vo viacerých štúdiách o rozklade dreva s efektom časového posunu (Hoppe et al., 2015; 

Tláskal et al., 2017). Ďalším výrazným faktorom s vplyvom na bakteriálne spoločenstvá je druh 

stromu, ktorý je rozkladaný, čo bolo písané aj v štúdií Hoppe et al., 2015. V našej štúdií neboli zistené 

rozdiely v zastúpení bakteriálnych kmeňov medzi vekovými skupinami tlejúceho dreva. Kmene 

Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Planctomycetes, Verrucomicrobia, Bacteroidetes 

a Firmicutes boli najviac zastúpené vo dreve všetkých vekových kategórií. Tieto bakteriálne kmene sú 

často zastúpené pri rozklade mŕtveho dreva a sú početné aj v pôde (Hoppe et al., 2015; Nacke et al., 

2016).   

Preferenčný výskyt na dreve v určitom stupni tlenia bol zistený na úrovni bakteriálnych rodov. 

V najmladších vekových kategóriách tlejúceho dreva boli prítomné v najväčšej miere bakteriálne 

rody Burkholderia, Bradyrhizobium, Conexibacter, Methylacidimicrobium, Granulicella, Acidisphaera, 

Rhizomicrobium, Mucilaginibacter a Pseudomonas. Popísaným faktorom príznačným pre krátko 

tlejúce drevo je metylotrofia, ktorá bola v mladom dreve tiež výrazne popísaná (Tláskal et al., 2017). 

V našom experimente bol jediným prítomným metylotrofickým bakteriálnym rodom rod 

Methylacidimicrobium, ktorý je známy výskytom najmä  v extrémnych podmienkach, najmä pri 

nízkom pH (Mohammadi et al., 2019).  Rhizomicrobium, ktoré sa v krátko tlejúcom dreve vyskytovalo 

tiež, je pôdna baktéria schopná rozkladu celulózy (Kodama & Watanabe, 2011).  Zároveň pH bolo 

popísané ako jeden z dôležitých faktorov vplývajúcich na rozloženie spoločenstiev v mŕtvom dreve 

(Hoppe et al., 2015; Tláskal et al., 2017), tak napriek neutrálnemu pH v krátko tlejúcom dreve boli 

prítomné baktérie preferujúce kyslejší substrát – Granulicella a Acidisphaera (Hiraishi et al., 2000; 

Pankratov & Dedysh, 2010). Mucilaginibacter  bol tiež zastúpený pomerne často v mladších vekových 

kategóriách. Jeho predstavitelia sú schopní rozkladať rastlinné polyméry pektín a xylán (Pankratov 

et al., 2007). V štúdií Hoppe et al., 2015 dochádzalo k rovnakému efektu, kedy s narastajúcou dobou 

tlenia dochádzalo k poklesu relatívneho zastúpenia vyššie uvedených rodov baktérií v kmeňoch 

smreku. 
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Bakteriálne spoločenstvá na rozmedzí doby tlenia približne 16 rokov, vykazujú sukcesnú zmenu, 

ktorá odpovedá aj zmenám v substráte. Mladšie a staršie vekové kategórie tlejúceho dreva sú si 

navzájom viac podobné i keď ich zmena je postupná (Tláskal et al., 2017). 

V kmeňoch, ktorých doba tlenia bola minimálne 16 rokov, boli najviac zastúpené rody Conexibacter, 

Burkholderia, Steroidobacter, Aciditerrimonas, Acidobacterium, Pseudomonas, Methylocapsa, 

Acidisphaera, Rhodoplanes a v menšej miere aj Bradyrhizobium. Tu je už viditeľný trend popísaný u 

Tláskal et al., 2017 kedy v dlho tlejúcom dreve sa vyskytuje viacero bakteriálnych druhov, ktoré 

preferujú prostredie s nízkymi hodnotami pH.  Kmeň Acidobacteria má navyše potenciál pri rozklade 

celulózy (Lladó et al., 2016, 2017) a teda sa podieľa na rozklade drevnej hmoty vo vysokej miere 

(Hoppe et al., 2015; Tláskal et al., 2017). Methylocapsa ako často zastúpený predstaviteľ starších 

vekových kategórií je metanotrofická baktéria, schopná prvého kroku v oxidácií metánu, vyskytuje sa 

v mierne kyslom prostredí (Dedysh et al., 2002). Rhodoplanes je fakultatívne fototrofná baktéria 

(Chakravarthy et al., 2012), tiež prítomná v pokročilom rozklade mŕtveho dreva ako aj početná v pôde 

lesa (Baldrian et al., 2012).  

Boli taktiež zaznamenané aj štyri bakteriálne rody, ktoré sa vyskytovali naprieč všetkými vekovými 

kategóriami v rozklade mŕtveho dreva v pomerne vysokom zastúpení. Boli to Conexibacter, 

Burkholderia, Bradyrhizobium, Steroidobacter a Pseudomonas. Conexibacter, ktorý bol najčastejším 

bakteriálnym zástupcom vo väčšine vekových skupín tlejúceho dreva, je reprezentantom pôdnych 

baktérií alebo baktérií nachádzajúcich sa v mŕtvom dreve. Vyskytuje sa najmä v mierne kyslých 

podmienkach a má schopnosť redukovať nitrát na nitrit (Monciardini et al., 2003). Burkholderia sa 

často vyskytuje v jemne kyslých pôdach a dohromady s hubami, ktoré  môžu vytvárať taktiež kyslé 

prostredie. Vyskytuje sa často spolu s mutualistickými hubami, či hubami bielej hniloby. Rovnako je 

častá aj v lesnom opade (Van Dommelen & Vanderleyden, 2007). Mnohočetne zastúpenou skupinou 

boli N-fixujúce baktérie kvôli nízkemu obsahu N. V štúdií Tláskal et al., 2017 boli popísané N-fixujúce 

druhy, tu sa však vyskytoval jedine rod Bradyrhizobium, ktorý má potenciál pre fixáciu N (Ormeño-

Orrillo & Martínez-Romero, 2019), boli však nájdené primárne v krátko tlejúcom dreve. 

Steroidobacter je baktériou častou v pôde lesa (Petr Baldrian et al., 2012; Štursová et al., 2012), 

rovnako sa vyskytuje v mykorízosfére (Uroz et al., 2012). V štúdií Tláskal et al., 2017 je popísané, že 

Steroidobacter bol indikátorovým druhom pre výhradne najstaršiu vekovú kategóriu tlejúceho dreva 

a nevyskytoval sa teda naprieč všetkými vekovými kategóriami. Pseudomonas je častým 

environmentálnym izolátom vyskytujúcim sa v pôde (Crone et al., 2020), ale aj na rozkladajúcom sa 

mycéliu húb (Brabcová et al., 2016) vrátane mycélia drevokaznej huby Trametes vesicolor (Brabcová 

et al., 2018). 
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Bakteriálne spoločenstvá asociované mŕtvym drevom sú teda tvorené niekoľkými rodmi baktérií, 

ktoré sa vyskytovali naprieč všetkými vekovými skupinami tlejúceho dreva. Rovnaké zistenia boli 

popísané aj pri ďalších experimentoch s tlejúcim drevom s porovnaním časových odberov (Hoppe et 

al., 2015; Tláskal et al., 2017). Častým bakteriálnym druhom v mŕtvom dreve sú baktérie fixujúce N. 

V predchádzajúcich štúdiách bolo ich zastúpenie typické pre krátko tlejúce drevo (Tláskal et al., 

2017), alebo pre dlhšie tlejúce drevo (Hoppe et al., 2015). V našej štúdií bola baktéria s potenciálom 

pre fixáciu N prítomná naprieč všetkými vekovými skupinami, jej zastúpenie bolo  v priebehu 

rozkladu stabilné. Baktérie s popísaným celulolytickým potenciálom boli prítomné naprieč všetkými 

vekovými skupinami. Napriek vysokému obsahu hubového mycélia v tlejúcom dreve bol pozorovaný 

iba jeden známy mykofágny bakteriálny rod - Pseudomonas. V tejto súvislosti je však treba dodať, že 

vlastnosti mnohých bakteriálnych rodov v mŕtvom dreve nie sú dosial známe.   
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6.2.  Bakteriálne spoločenstvá asociované s plodnicami húb a ich 
charakterizácia 

V lesnom ekosystéme, kde sa bakteriálne spoločenstvá podieľajú na rozklade mŕtveho dreva, sa 

baktériám naskytá ďalšia nika na rozklad. Hubová hmota predstavuje, rovnako ako tlejúce drevo, 

substrát k rozkladu, ktorý je oproti drevu atraktívnejší vyšším obsahom N (Brabcová et al., 2018; 

López-Mondéjar et al., 2018). Mladé hubové plodnice predstavujú živý substrát, v ktorom dochádza 

k produkcií antimikrobiálnych látok (Scheublin et al., 2020) na rozdiel od tých starých. Z nášho 

experimentu nebol určený signifikantný rozdiel v množstvách baktérií vyskytujúcich sa v plodniciach 

húb Fomes fomentarius a Ganoderma applanatum. Rovnako nebol signifikantný ani iný faktor 

vplývajúci na rozloženie bakteriálnych spoločenstiev, čo bolo kontrastné proti Pent et al., 2020, kde 

sa vyskytovali faktory, ktoré vplývali na rozloženie bakteriálnych komunít. Podobnosť spoločenstiev 

baktérií na tlejúcich plodniciach nie je až tak prekvapivá, pretože aj bakteriálne spoločenstvá 

rozkladajúce mycélium rôznych druhov hub v pôde sú si navzájom podobné (Brabcová et al., 2018) 

Mnohé z často zastúpených členov bakteriálnych spoločenstiev boli popísané už pri procese rozkladu 

mycélia či v asociáciách s plodnicami húb. Patrili medzi ne Pseudomonas, Variovorax, 

Mucilaginibacter, Pedobacter a skupina Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia (Brabcová et al., 

2016, 2018; Pent et al., 2020). Rovnako bola popísaná aj fixácia N v plodniciach saprotrofických húb 

vďaka baktériám (Pent et al., 2020), ktoré boli prítomné aj u Fomes fomentarius.  

V mladých plodniciach Fomes fomentarius boli prítomné špecifické bakteriálne rody najmä 

Frondihabitans a Rahnella. Frondihabitans je aeróbna baktéria nachádzajúca sa často v rizosfére (Lee, 

2010). Rahnella je tiež baktéria izolovaná z rizosfér, môže prispievať k indukcií rastu v rizosfére a má 

potenciál na fixáciu N (Yuan et al., 2020). V starých plodniciach Fomes fomentarius sa nachádzali 

najmä predstavitelia skupiny Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia a Sphingomonas. Skupina 

Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia je tvorená bakteriálnymi druhmi, u ktorých sú známe 

asociácie s hubami a rovnako majú aj potenciál na fixáciu N. Členovia tejto skupiny tiež vykazujú 

určitú mieru tvorby antimikrobiálnych látok (Webster et al., 2019), ktoré im mohli pomôcť pri 

kolonizácií mŕtvej plodnice. Rod Sphingomonas sa vyskytuje v pôde a v minulosti bol 

zistený v tlejúcom mycéliu (Brabcová et al., 2018). 

V mladých plodniciach Ganoderma applanatum boli najčastejšie zastúpené bakteriálne rody 

Pseudomonas a Sphingomonas, ktoré sa obe vyskytujú v pôde (Asaf et al., 2018; Lladó et al., 2016). 

V starých plodniciach Ganoderma applanatum boli okrem Frondihabitans, skupiny Burkholderia-

Caballeronia-Paraburkholderia a Pseudomonas často zastúpené aj Sphingobium. Sphingobium je tiež 
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baktériou vyskytujúcou sa v pôde (H. Verma et al., 2014), ale aj v plodniciach húb i mycéliu (Brabcová 

et al., 2016; Pent et al., 2020). 

Naprieč všetkými štyrmi typmi hubových plodníc sa v pomerne rovnakej miere vyskytovali druhy 

Pedobacter, Devosia, Mucilaginibacter a Variovorax. Pedobacter je pôdna baktéria, ktorá je známa 

širokým spektrom rezistencií (Viana et al., 2018), Devosia je tiež pôdna baktéria s potenciálom na 

fixovanie N (Quan et al., 2020). Mucilaginibacter má schopnosť rozkladať pektín a xylán (Pankratov 

et al., 2007), ale aj celulózu (Štursová et al., 2012), vyskytuje sa tiež v mŕtvom dreve (Tláskal et al., 

2017) a aj pri rozklade mycélia (Brabcová et al., 2018). Rovnako zástupcovia druhu Variovorax sa 

vyskytujú často počas neskorých štádií rozkladu mycélií (Brabcová et al., 2016, 2018) a tiež 

rozkladajú chitín (Otsu et al., 2003) a celulózu (Talia et al., 2012).  

K charakterizácií bakteriálnych izolátov, vyskytujúcich sa v plodniciach drevokazných húb došlo 

pomocou sledovania rozkladu daných substrátov a celogenómovou analýzou prítomnosti príslušných 

génov. Enzymatický potenciál baktérií vyskytujúcich sa v pôde ihličnatých lesov bol popísaný u Lladó 

et al., 2016. Jedným z predstaviteľov bakteriálneho spoločenstva s najvyššou aktivitou pri rozklade 

celulózy aj chitínu je Microbacterium, ktoré sa nachádzalo najmä v mladých plodniciach Fomes 

fomentarius, malo rozkladný potenciál pre oba substráty v najvyššom rozsahu pomedzi 

analyzovanými baktériami. Rovnako Pedobacter, ktorý bol izolovaný z pôdy a tiež popísaný v pôde 

ihličnatého lesa (Lladó et al., 2016), sa vyskytoval v plodniciach húb s vysokým potenciálom na 

rozklad chitínu kvôli vysokému počtu génov podieľajúcich sa na rozklade chitínu. Vyskytoval sa však 

aj v mycéliu (Brabcová et al., 2018) a v plodniciach húb (Pent et al., 2017). Frondihabitans, ktorý mal 

najvyššie relatívne zastúpenie v skúmaných plodniciach a má asociácie s rizosférou (Lee, 2010), mal 

gény pre rozklad celulózy aj chitínu. Rovnako skupina Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia 

bola popísaná v asociáciách s mycéliom (Brabcová et al., 2018) a rovnako aj v pôde (Lladó et al., 

2016), ale jej aktivita rovnako ako genomický potenciál na rozklad chitínu či celulózy je pomerne 

nízky. Rovnako tomu bolo aj u Pseudomonas a Variovorax, ktoré boli častými bakteriálnymi 

zástupcami v plodniciach (Pent et al., 2020) i v mycéliu húb (Brabcová et al., 2016, 2018), ale ich 

enzymatická aktivita bola za podmienok laboratórnej kultivácie pomerne nízka a nemali žiadne 

potencionálne gény na rozklad ani jedného substrátu. 

Kvôli podobnému bakteriálnemu spoločenstvu vyskytujúcemu sa v rámci rozkladu hubového mycélia 

a v rámci plodníc húb (Brabcová et al., 2016, 2018; Pent et al., 2020), je možné predpokladať, že 

baktérie kolonizujúce plodnice húb pochádzajú z mycélia. Sú ale ovplyvnené metabolickou stratégiou, 

chemickým zložením plodnice a interakciami medzi hubou a bakteriálnymi spoločenstvami (Pent et 
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al., 2020). V našej štúdií však nebolo zaznamenané nijaké druhovo špecifické rozloženie 

bakteriálnych spoločenstiev u danej drevokaznej huby. Taktiež doba tlenia plodníc u Fomes 

fomentarius a Ganoderma applanatum nemala vplyv na bakteriálne spoločenstvá.  

Zároveň okrem tohto výskytu podobných bakteriálnych spoločenstiev asociovaných s plodnicami 

a mycéliom, boli zaznamenané tri rody baktérií – Pseudomonas, Mucilaginibacter a skupina 

Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia. Všetky tieto tri skupiny boli prítomné počas tlenia 

mŕtveho dreva (Tláskal et al., 2017). V priebehu tlenia mycélia boli tieto druhy tiež prítomné 

(Brabcová et al., 2018). Všetky tieto habitaty sú síce špecifické (Baldrian, 2017a), ale úzko prepojené 

a pravdepodobne dochádza k vzájomnej kolonizácií medzi nimi. 
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7. Zhrnutie 

Táto štúdia sa zaoberala bakteriálnymi spoločenstvami, ktoré sa vyskytovali v asociáciách  s mŕtvym 

drevom a plodnicami drevokazných húb Fomes fomentarius a Ganoderma applanatum. Študované 

vzorky pochádzali zo Žofínskeho pralesa v Novohradských horách. Cieľom bolo popísať bakteriálne 

spoločenstvá v mŕtvom dreve a vplyv tlenia dreva na zmenu bakteriálnych spoločenstiev a ďalej 

popísať bakteriálne spoločenstvá v plodniciach vybraných húb a charakterizovať ich potenciál na 

rozklad hubového a rastlinného substrátu. 

Bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom sa líšili medzi jednotlivými vekovými 

skupinami tlejúceho dreva. Najviditeľnejší bol posun v približne 16 rokoch tlenia mŕtveho dreva, 

kedy mladšie skupiny boli obývané vyšším množstvom bakteriálnych druhov kým staršie vekové 

skupiny boli obývané nižším množstvom bakteriálnych druhov. Výsledky tiež ukázali že vývoj 

bakteriálneho spoločenstva v čase je rýchlejší u mladších kmeňov. Počas tlenia dreva sa vyskytovalo 

tiež niekoľko bakteriálnych druhov, ktoré boli zastúpené počas celého procesu, patrili sem 

Bradyrhizobium, Pseudomonas, Burkholderia a Conexibacter. Tlejúce drevo má špecifické vlastnosti – 

má vysoký pomer C/N preto sa tu vyskytujú baktérie, ktoré fixujú N. Počas tlenia sa pomer C/N 

znižuje a v neskorších fázach rozkladu drevnej hmoty fixátory N už nie sú takí častí. V tejto štúdií však 

boli prítomní počas celej sledovanej doby tlenia zástupcovia rodu Bradyrhizobium. Rovnako 

celulolytické baktérie boli prítomné vo všetkých vekových kategóriách, ale v najstarších sa vyskytoval 

jeden bakteriálny rod Pseudomonas s mykolytickou aktivitou. 

Rozloženie bakteriálnych spoločenstiev asociovaných s plodnicami húb Fomes fomentarius 

a Ganoderma applanatum nebolo ovplyvnené druhom huby ani tým, či bola plodnica mŕtva alebo živá. 

Žiadna kategória nebola kolonizovaná druhovo špecifickými baktériami. Mnohé baktérie, ktoré sa 

vyskytovali v plodniciach týchto dvoch húb, sa vyskytovali aj v ďalších štúdiách, ktoré popisovali 

zloženie bakteriálnych spoločenstiev v plodniciach a mycéliu. Rovnako väčšina vybraných izolátov 

z plodníc Fomes fometarius a Ganoderma applanatum mali enzýmy rozkladajúce chitín 

a pravdepodobne na svoj rast využívali štrukturálne biopolyméry, obsiahnuté v hubových 

plodniciach. Táto práca ukazuje, že baktérie majú špecifické a dôležité miesto v habitate mŕtveho 

dreva, najmä pri fixácii dusíka a rozklade hubového mycélia. 
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