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Abstrakt: 

 

V lesích mírného pásu představuje rozklad stromového opadu významný přísun uhlíku do 

půdy. Hlavními hráči při dekompozici opadu jsou houby a bakterie. Zatímco role hub při 

rozkladu je často studována, jen málo prací se zabývá bakteriemi a jejich úlohou ve 

společenstvu opadu. Cílem této rešerše je shrnout dostupnou literaturu týkající se procesů 

a vztahů v bakteriálním společenstvu asociovaném s rostlinným opadem. Jsou diskutovány 

vlastnosti a charakter substrátů dostupných v rostlinné biomase. Zmíněny jsou směry 

výzkumu na úrovni genů pro různé enzymy. Do přehledu jsou dále zahrnuty faktory 

ovlivňující společenstvo, jako je diverzita, prostorové rozmístění a abiotické faktory. Lze 

předpokládat, že složení společenstva se vyvíjí se změnou chemismu opadu a dostupností 

živin. Tato dostupnost se v čase snižuje. Na začátku dekompozice jsou utilizovány 

jednoduché substráty, zatímco ty odolnější jsou rozkládány později za působení 

specializovaných skupin mikroorganizmů. Zdá se, že během rozkladu se uplatňují hlavně 

bakterie kmenů Actinobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes a Proteobacteria. Složení 

bakteriálního společenstva je také nejspíše ovlivňováno jeho interakcemi s houbami. Tato 

rešerše ukazuje, že bakteriální společenstvo asociované s rostlinným opadem je vysoce 

komplexní a dynamické díky kombinaci faktorů, které ho ovlivňují. 

 

 

 

Klíčová slova: bakteriální společenstvo, opad, dekompozice, lesní půda, celulosa, 

extracelulární enzymy 
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Abstract: 

 

Leaf litter in temperate forests represents an important input of carbon into the soil. Main 

players in the decomposition of leaf litter are fungi and bacteria. While the role of fungi in 

litter decomposition was repeatedly addressed, there are just a few field studies where 

litter-associated bacteria were also considered. The aim of this work was to summarize 

available literature studying the structure and function of bacterial community during litter 

degradation. The nature of different possible substrates is discussed. Genetic approach is 

briefly outlined. Factors such as diversity, spatially distribution and abiotic factors that can 

influence community are also considered. It can be supposed that community composition 

changes with the change of litter chemistry and nutrient availability. The development of 

bacterial community might be driven by the decreasing availability of nutrients in litter. 

Labile compounds are utilised at the beginning of decomposition, while recalcitrant substrates 

are utilised later by specialist taxa. Members of the phyla Actinobacteria, Acidobacteria, 

Bacteroidetes and Proteobacteria seem to be dominant during decomposition. Different types 

of relationships between fungi and bacteria also most likely influence the composition of 

community. This review shows that the bacterial communities on decomposing litter are 

influenced by many factors and therefore are highly complex and dynamic. 

 

 

 

Key words: bacterial community, litter, decomposition, forest soil, cellulose, extracellular 

enzymes 
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1. Úvod 

 

Mikrobiologie je vědou s velmi dlouhou tradicí, jejíž počátky byly položeny v 17. století 

s objevením mikroskopu a která zažila svůj největší rozmach ve století 19. za dob objevů 

Pasteura. V té době šlo hlavně o mikrobiologii popisnou, s cílem popsat jednotlivé druhy, 

kultivovat je a později objasnit do detailů jejich metabolické dráhy. Mikrobiologie 

v posledních desetiletích však nabrala nový směr, který je logickým pokračováním již 

uskutečněného výzkumu a je možné ho rozvíjet díky stále se zlepšujícím technikám. 

Tato věda se rozdělila do několika oborů, z nichž jeden se zabývá ekologií bakterií a klade si 

za cíl zasadit jednotlivé zástupce z této početné skupiny do kontextu fungování ekosystémů. 

Od doby Pasteura a Kocha se změnila podstata hlavních otázek, které jsou v rámci ekologické 

mikrobiologie řešeny (Schimel & Schaeffer 2012). Primárním cílem nemusí být detailně 

popsat jednotlivé zástupce, ale spíše je jím snaha o zjištění, proč se ve společenstvu nachází 

a jakou úlohu v něm hrají. Toho lze dosáhnout za použití výzkumných metod jako je 

sekvenace 16S rRNA (např. Roesch et al. 2007; Baldrian et al. 2012), metody stable-isotope 

probing (např. Štursová et al. 2012) atd. Výsledky poskytnuté takovým výzkumem pak 

mohou být interpretovány za pomocí různých ekologických teorií (např. Velicer 2003; Prosser 

et al. 2007). Hodnocení vlivu mikroorganizmů na pochody v ekosystému ověřené robustními 

metodami pak lze diskutovat až na globální úrovni, na které se jejich vliv jistě projevuje 

(např. Zhang et al. 2008). 

Výzkum mikrobiálního společenstva asociovaného s rostlinným opadem se snaží 

o zodpovězení nastíněných otázek ve snaze lépe objasnit pochody odehrávající se při 

dekompozici rostlinného materiálu. Ten tvoří významný článek v koloběhu živin 

v terestrických ekosystémech. Získané poznatky mohou pomoci pochopit fungování 

ekosystému lesa a na jejich základu k němu lze i lépe přistupovat ve smyslu potenciálního 

managementu. Navíc mohou někteří bakteriální zástupci se svými pestrými metabolickými 

dráhami představovat kandidáty pro využití v průmyslové výrobě. 

Hlavními hráči při rozkladu rostlinného opadu v lesním ekosystému temperátního pásu jsou 

houby a bakterie. Opad je zpracováván těmito mikroorganizmy, rostlinné polymery a další 

látky rostlinné buňky jsou mineralizovány a rozkládány. Uhlík fixovaný fotosyntézou se tak 

skrze opad dostává do půdy. Tento děj významně přispívá k procesu toku živin v ekosystému 

a jeho úloha je nezanedbatelná.  

Půda a svrchní opadová vrstva obecně představují velmi významný ekologický celek ve 

vztahu k mikroorganizmům. Díky vysoké prostorové heterogenitě tohoto habitatu a pestré 
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paletě dostupných živin zde existuje velké množství různorodých nik, které mohou 

mikroorganizmy osídlit. Půda společně s opadem tak vytváří složité společenstvo, kde mohou 

být jednotliví zástupci navzájem provázáni odlišně orientovanými vztahy. V různých fázích se 

zde odehrávají pochody často klíčové pro fungování celého ekosystému. Těmito pochody je 

mimo jiné tok živin a mineralizace biomasy. Ke komplexnosti tohoto systému také přispívá 

unikátní vysoká biodiverzita mikroorganizmů, které zde žijí. Počty bakteriálních OTUs 

(operational taxonomic units) se pro jeden gram půdy odhadují v řádech tisíců (Torsvik et al. 

1990; Thomas P Curtis et al. 2002; Roesch et al. 2007). Při porovnání s jinými ekosystémy 

(např. atmosféra, oceány) biodiverzita půdy dosahuje nejvyšších hodnot a to právě díky 

relativně snadné dostupnosti živin. Nejen diverzita mikroorganizmů je v půdě vysoká, totéž 

platí i pro jejich abundanci. Odhaduje se, že v jednom gramu půdy může být až jedna miliarda 

bakteriálních buněk. Toto číslo je omezeno kvůli limitům nik, které bakterie mohou osidlovat 

(Roesch et al. 2007). Takové množství různorodých jedinců se v půdě může vyskytovat právě 

díky její komplexnosti a nutričnímu potenciálu. Skrze opad, jehož množství se pro listnaté 

lesy odhaduje na 3,5 t/ha/rok (Šnajdr et al. 2010; cit. dle Bray & Gorham 1964), se do půdy 

dostává velké množství živin, které se tak pro mikroorganizmy stávají dostupnými. 

V opadavých lesích temperátního pásu je opad produkován sezónně. Mikroorganizmy mají po 

opadání listí ze stromů k dispozici relativní dostatek této odumřelé rostlinné biomasy, kterou 

mohou využít. Existuje mnoho mechanizmů, jak to provést, paleta využitelných substrátů je 

pestrá a různé skupiny rozkladačů volí různé strategie. Všechny tyto faktory, jako diverzita 

a množství živin, mikroorganizmů a vzájemné vztahy mezi nimi, tvoří dohromady jedinečný 

ekosystém, který má klíčové postavení v koloběhu živin a udržování dalších biologicky 

významných pochodů. Kromě toho jsou také další složky ekosystému na pochody v půdě 

navázány a fungují díky vzájemné interakci. 

Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky týkající se rozkladu odumřelé rostlinné 

biomasy bakteriálním společenstvem. Pozornost je zaměřena na různé druhy živin dostupných 

v opadu a mechanismy jejich rozkladu. Krátce jsou nastíněny směry současného genetického 

výzkumu bakterií na úrovni genů pro enzymy rozkladu. V části věnující se samotnému 

mikrobiálnímu společenstvu jsou uvedeny poznatky získané modelováním mikrobiálních 

společenstev v kontextu opadového habitatu. Jsou diskutovány dílčí mechanismy fungování 

společenstva při rozkladu studované v mikroprostředích a recentní poznatky o samotném 

složení a dynamice společenstva z in situ studií. Na závěr práce je krátce zmíněn charakter 

interakcí bakterií s dalšími účastníky dekompozice rostlinného materiálu. 
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2. Organické molekuly v opadu a jejich zpracování 

 

Při rozkladu opadu se bakterie setkává se širokým spektrem chemických látek, které tvoří 

rostlinnou biomasu a jsou potenciálním zdrojem živin. Rostlina se během růstu brání působení 

mikroorganizmů či pozření herbivory a tak jsou látky, ze kterých se skládá rostlinná buňka, 

často odolné proti degradaci. Tyto sloučeniny tvoří složité komplexní struktury. V průběhu 

evoluce se bakteriální enzymová výbava přizpůsobila těmto odolným látkám. Vyvinuly se 

mechanizmy, jak takové látky rozložit a pochody pro to, aby utilizace těchto substrátů byla co 

nejefektivnější, tedy energeticky nejvýhodnější. 

Avšak není to jen struktura rostlinných látek, která bakteriím znesnadňuje jejich utilizaci. 

V rozkladu a obecně v obratu uhlíku ve společenstvu opadu a půdy hraje roli i množství 

abiotických faktorů (Schimel & Schaeffer 2012). Těmi mohou být klimatické podmínky, 

struktura a chemické vlastnosti prostředí, tvorba různých mikronik, agregace živin, nebo 

fyzikální nedostupnost uhlíku v organické hmotě díky její interakci a vazbě s dalšími 

částicemi ve spodnějších vrstvách půdy. Poslední zmiňovaný faktor je například považován 

za velmi výraznou limitaci (Dungait et al. 2012; Schimel & Schaeffer 2012). Detailní popis 

takových vlivů je však mimo rozsah této práce. 

V této části rešerše budou probrány nejvýznamnější látky, ze kterých je složena rostlinná 

buňka, budou uvedeny mechanizmy štěpení a dále příklady enzymů a jejich bakteriálních 

producentů. 

 

2.1. Celulosa 

Celulosa je nejběžnější organickou sloučeninou planety Země. Celulosa se v přírodě nachází 

téměř výlučně v podobě rostlinné biomasy, je hlavní komponentou buněčné stěny rostlinné 

buňky. Funkce celulosy je chránit buňku a udávat ji tvar, který je často rigidní. 

Těmto funkcím také odpovídají vlastnosti celulosy. I přes různá složení buněčné stěny, které 

se mezidruhově liší, struktura celulosy zůstává většinou uniformní. Je to polymer jednotek 

D-glukosy, které jsou spojeny β-1-4 glykosidovými vazbami. Oligomery o více než 

6-7 monomerech D-glukosy jsou již nerozpustné (Warren 1996). Až několik tisíc jednotek 

D-glukosy dlouhý polymer tvoří strukturu, která je asociovaná s buněčnou stěnou. 

Tato struktura není homogenní, existují v ní oblasti, které jsou amorfní a naopak oblasti 

s krystalickým uspořádáním. Od toho se také odvíjí odolnost celulosy. Krystalické oblasti 

jsou pro rozklad odolnější, toto uspořádání zapříčiňuje nerozpustnost celulosy a nepřístupnost 

glykosidové vazby pro enzymatické štěpení. Oproti tomu amorfní oblasti snadněji podléhají 
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enzymové degradaci. Mohlo by se tedy zdát, že celulosa je, i přes svou hojnost, obtížně 

využitelným substrátem pro heterotrofní organizmy. Některé z těchto organismů si však 

v průběhu evoluce vyvinuly mechanismy, jak tento všudypřítomný zdroj uhlíku zužitkovat. 

Mezi mechanizmy rozkladu celulosy patří působení unikátních enzymů, či soustav enzymů, 

které mohou efektivně štěpit glykosidovou vazbu v celulose. Tyto enzymy patří do skupiny 

glykosidhydrolas a dělí se dále na tři typy podle místa svého působení: endoglukanasy 

(EC 3.2.1.4), exoglukanasy (EC 3.2.1.74) společně s cellobiohydrolasami (EC 3.2.1.91) 

a β-glukosidasy (EC 3.2.1.21) (Lynd et al. 2002). Endoglukanasy nasedají na amorfní oblasti 

uvnitř celulosových vláken, štěpí je a generují tak nové konce vláken (Warren 1996). Konce 

mohou být dvojího typu, redukující a neredukující. Na oba typy konců mohou nasedat 

exoglukanasy neboli cellobiohydrolasy, které uvolňují disacharid cellobiosu (Warren 1996). 

1,4-β-Glukosidasy štěpí cellobiosu na dvě monomerní jednotky D-glukosy (viz. obr. 1 a 2 

v příloze). 

Existuje několik strategií uplatňovaných v degradaci celulosy, které se liší mezi jednotlivými 

bakteriemi a odrážejí podmínky, ve kterých bakterie žijí. Dle růstových podmínek můžeme 

rozdělit bakterie na aerobní a anaerobní. Aerobní bakterie sekretují do prostředí různé 

kombinace výše uvedených enzymů, které jsou extracelulární a nejsou vzájemně asociované. 

Při tomto typu štěpení není potřebný přímý kontakt buněk a celulosového substrátu (Lynd et 

al. 2002). Bakterie nepotřebují tvořit enzymy organizované do vyšších stabilních celků, jako 

je tomu u anaerobních bakterií, protože dokáží dobře prostoupit substrát (např. Actinobacteria 

s vláknitým růstem). Aerobní bakterie také díky aerobní respiraci dosahují vyšších růstových 

výtěžků v porovnání s méně efektivními fermentujícími bakteriemi rostoucími anaerobně. 

Je třeba podotknout, že většina opadu je rozkládána v podmínkách za přístupu kyslíku a tak 

budou dále v této práci pojednávány hlavně bakterie aerobní. 

Anaerobní bakterie (např. Clostridia) během růstu nezvětšují svou plochu tím, že by např. 

vláknitým růstem prostupovaly substrát. Jejich strategie rozkladu celulosy je jiná oproti 

produkci volných enzymů do okolí, jako je tomu v případě aerobních bakterií. Štěpí substrát 

pomocí celulosomů na povrchu buněk. Tyto vysokomolekulární útvary jsou tvořeny 

soustavou enzymů, zodpovědných za efektivní rozklad celulosy (Bayer et al. 1985; Doi & 

Kosugi 2004). Jejich efektivita spočívá v přesném rozdělení a rozfázování kroků potřebných 

k degradaci celulosy. Mezi enzymy v komplexu celulosomu existuje synergistická reakce, 

díky které je celková aktivita celulosomu vyšší než součet aktivit jednotlivých enzymů, ze 

kterých je tvořen, kdyby se vyskytovaly odděleně (Lynd et al. 2002). V rámci fungování 

celulosomu není nutné, aby enzymy difundovaly do okolí a tím je jejich účinnost ještě 

zvýšena. Díky ukotvení komplexu enzymů na povrchu buněk je také zajištěno, že štěpený 



 11 

substrát bude přednostně dostupný pro konkrétní buňku, která je s ním v kontaktu. To je rozdíl 

oproti situaci u difundujících enzymů, kde je zpracovaný substrát dostupný i pro okolní 

buňky. Celulosomy se mohou shlukovat do větších celků, polycelulosomů, které jsou pak 

viditelné jako výstupky na povrchu bakterií. Tyto útvary slouží jednak ke štěpení celulosy, ale 

také k uchycení na substrát, které je důležité pro zmiňovanou přednostní dostupnost pro 

buňku (Bayer et al. 1985). 

Celulosomy se mezidruhově liší ve svém složení, ale obecně se dá říct, že se skládají ze 

scaffoldingového proteinu, který uchycuje celulosom k povrchu buňky a obsahuje domény 

vázající celulosu (CBD) a cohesinové domény (Doi & Kosugi 2004). Přes dockerinové 

domény jsou na cohesiny navázány samotné enzymy, štěpící glykosidové vazby v celulose 

(viz. obr. 1B). Celulosomy jsou skládány extracelulárně a tento proces zřejmě není náhodný 

(Doi & Kosugi 2004). Je zajímavé, že přítomnost proteinů celulosomu nemusí být nutně 

spjata s celulolytickou aktivitou. Průmyslově významná bakterie Clostridium acetobutylicum 

není schopná růst na celulose jako zdroji uhlíku (Lee et al. 1985), ale geny pro proteiny 

celulosomu v ní exprimovány jsou (Sabathé et al. 2002). 

Pokud studujeme rozklad celulosy během degradace rostlinného materiálu, není jisté, zda je 

celulosa rozkládána současně s další častou složkou buněčné stěny rostlin – hemicelulosou 

(Šnajdr et al. 2010). Zřejmě při její degradaci záleží na konkrétních podmínkách. 

 

2.2. Škrob 

Škrob je hlavní zásobní látkou rostlin. Jako takový musí být poměrně lehce a rychle 

rozložitelný. Tomu odpovídá i jeho chemická struktura. Je tvořen lineárním polymerem 

amylosou a větveným polymerem amylopektinem. V amylose jsou podjednotky D-glukosy 

spojeny α-1-4 glykosidovou vazbou, v amylopektinu je α-1-4 a α-1-6 (v místech větvení) 

glykosidová vazba. α- vazba je obecně lépe hydrolyzovatelná než β- vazba, v porovnání 

s degradací celulosy je tedy rozklad škrobu rychlejší a vyžaduje méně složité komplexy 

enzymů. Ty se dají rozdělit podle typu štěpené vazby na α-1-4 štěpící, kam patří α-amylasa 

(EC 3.2.1.1), glukoamylasa (EC 3.2.1.3) a další a α-1-6 štěpící pullulanasa (EC 3.2.1.41) 

a isoamylasa (EC 3.2.1.68) (Nigam & Dalel Singh 1995). 

Stejně jako u anaerobních celulolytických bakterií v případě celulosomů, tak i při degradaci 

škrobu se objevuje fenomén sdružení enzymů do komplexnějších stabilních celků za účelem 

efektivnějšího štěpení. Některé bakterie rozkládající škrob totiž tvoří útvary zvané 

amylosomy. Tyto bakterie však nejsou schopny rozkládat zároveň celulosu (Warren 1996). 
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2.3. Lignin 

Lignin je aromatický polymer, složený z podjednotek (monolignolů) p-kumaryl alkoholu, 

koniferyl alkoholu a sinapyl alkoholu. Tyto podjednotky jsou do ligninu zabudovány 

v podobě fenylpropanoidů p-hydroxyfenylu, guajakolu a syringylu (Wong 2008). Poměrné 

zastoupení fenylpropanoidů v ligninu se liší jak na úrovni nahosemenných a krytosemenných 

rostlin, tak na nižší úrovni druhů. Jednotlivé monomery jsou pospojovány za působení 

radikálů, které vznikají díky oxygenasám. Propojení vazbami se vyskytuje i mezi podélně 

ležícími řetězci polymerů. V ligninu se vyskytují dva typy vazeb a to vazby mezi uhlíky 

(Cα-Cβ) a etherové vazby. Výsledkem je velmi komplexní a heterogenní struktura ligninu, 

jehož funkcí je zvýšení odolnosti pevných částí rostlin. Díky své stavbě je lignin velmi odolný 

vůči štěpení mikroorganizmy a proti štěpení pomáhá chránit také celulosu. Lignin bývá při 

dekompozici jednou z posledních látek, která odolává působení rozkladačů (Šnajdr et al. 

2010). V průměru 20% uhlíku fixovaného fotosyntézou je zabudováno do ligninu 

(Ruiz-Dueñas & Martínez 2009), ten je tak, stejně jako celulosa, v celosvětovém měřítku 

produkován ve velkém množství a díky tomu hraje důležitou roli v biogeochemickém cyklu 

uhlíku. 

Degradace ligninu houbami bílé hniloby je dobře prozkoumaným jevem (Wong 2008). 

Bakteriální schopnosti rozkládat lignin nejsou tolik prostudované a zřejmě ani nejsou tolik 

rozšířené z důvodu energetické nevýhodnosti ligninu jako substrátu pro bakterie. 

Avšak i u nich se lze setkat s enzymy štěpícími tento substrát. Bakteriální zástupci štěpící 

lignin se vyskytují ve třech třídách: Actinomycetes, α-Proteobacteria a γ-Proteobacteria 

(Bugg et al. 2011). Tyto třídy zřejmě spojuje genetická výbava jejich zástupců potřebná 

k utilizaci ligninu. Kirby (2005) jmenuje například půdní mezofilní bakterie Streptomyces 

a Kitasatosporia a termofilní Thermobifida  fusca patřící do kmenu Actinobacteria. 

Bugg et al. (2011) zmiňuje rody Nocardia a Rhodococcus. Recentně byly také vyvinuty 

metody k přímému testování vzorků z prostředí na přítomnost lignin-degradujících bakterií 

(Taylor et al. 2012). Za účelem potenciálního průmyslového využití bakterií degradujících 

lignin a aromatické sloučeniny jsou enzymatické dráhy bakterií a možnosti jejich kultivace 

dále studovány (např. Gottschalk et al. 2003; Jing 2010). 

Na rozdíl od degradace celulosy nedochází u štěpení ligninu k přímému kontaktu aktivního 

místa enzymu a substrátu. Štěpení je uskutečňováno pomocí produktů chemických reakcí, 

radikálů a často různých mediátorů. Enzymy štěpící lignin se dají rozdělit do dvou skupin. 

První skupinou jsou peroxidasy, druhou fenoloxidasy. Ligninolytické peroxidasy 

(lignin peroxidasa, Mn-peroxidasa a verzatilní peroxidasa) byly dosud popsány pouze u hub, 

u bakterií se zřejmě nevyskytují. 
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Přítomnost fenoloxidas u bakterií je však dobře zdokumentována. Jsou jimi lakasy 

(EC 1.10.3.2), které oxidují široké spektrum fenolických sloučenin. V reakčních centrech 

obsahují několik atomů mědi a jako akceptor elektronu jim slouží kyslík, který redukují na 

vodu. V aktivním proteinu jsou minimálně 4 ionty mědi, které lze rozdělit do tří typů podle 

absorbance a podle chování v magnetickém poli (Claus 2003). Typ 1 má vysoký redoxní 

potenciál a je to místo oxidace substrátu. Typ 2 reoxiduje ion mědi v prvním typu. Typ 3 se 

skládá ze dvou iontů mědi a je to místo redukce kyslíku. Lakasy v živých systémech mají 

různorodé a také někdy protichůdné funkce. Z rostlin jsou známy lakasy, které se podílejí na 

syntéze ligninu (Bao et al. 1993; Ranocha et al. 2002). Naopak u hub bílé hniloby z kmenu 

Basidiomycota jsou známy lakasy, podílející se mimo jiné na degradaci ligninu (Thurston 

1994). Dalo by se předpokládat, že podobnou funkci budou mít i lakasy vyskytující se 

u bakterií. A přesto, že jsou lakasy u bakterií zřejmě rozšířeny (Alexandre & Zhulin 2000), 

jejich funkce zatím není detailně ověřena. Oproti houbovým lakasám však lakasy některých 

extremofilních bakterií zachovávají aktivitu i při vyšších teplotách (Miyazaki 2005) či vyšším 

pH (Niladevi et al. 2008). Ve spektru takových odolných lakas se nabízí potenciální 

průmyslové využití. Vůbec první termostabilní lakasou zjištěnou u Actinobacterií byla lakasa 

ze Streptomyces lavendulae, oxidující aromatické sloučeniny (Suzuki et al. 2003). Hullo et al. 

(2001) ukazuje, že další bakteriální lakasou je protein CotA přítomný v plášti spory Bacillus 

subtilis a podílející se na syntéze pigmentu, který chrání sporu před UV zářením. 

Tyto příklady demonstrují fakt, že lakasy se svým spektrem substrátů a funkcí vyžadují další 

výzkum zaměřený na jejich roli při degradaci rostlinné biomasy bakteriemi. 

 

2.4. Pektiny 

Pektiny se vyskytují v primární buněčné stěně rostlin a mezi buňkami ve střední lamele. 

Tyto deriváty polysacharidů jsou tvořeny převážně homopolymery složenými z kyseliny 

D-galakturonové pospojované α-1-4 vazbami. Monomery pektinu mohou být částečně 

metylované. Enzymy štěpící pektiny, pektinasy (polygalaktouronasy), se dají rozdělit podle 

mechanizmu štěpení na dvě skupiny. První štěpí transeliminací a patří do ní lyasy. 

Druhá skupina, do které spadají hydrolasy, štěpí hydrolýzou vazeb (Brühlmann et al. 1994). 

Podle místa štěpení můžeme také rozlišit endopektinasy a exopektinasy (Favela-Torres et al. 

2006). Endopektinasy (E.C. 3.2.1.15) štěpí O-glykosidové vazby mezi D-galakturonovými 

kyselinami. Exopektinasy (E.C. 3.2.1.67) štěpí glykosidové vazby na neredukujícím konci.  

Za účelem průmyslového využití byly studovány a prokázány pektinasy nebo pektát lyasy 

např. obecně u bakterií z kmenu Actinomycetes (Brühlmann et al. 1994) a konkrétněji u rodu 

Streptomyces (Beg et al. 2000). 
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2.5. Taniny 

Taniny jsou ve vodě rozpustné polyfenolové látky, které se dají rozdělit na tři skupiny. 

Hydrolyzovatelné a kondenzované taniny lze najít v rostlinách, zatímco florotaniny se 

vyskytují u hnědých řas. Struktura hydrolyzovatelných taninů se skládá z molekuly cukru, na 

kterou jsou přes esterové vazby navázány fenolové skupiny jako kyselina gallová či ellagová. 

Kondenzované taniny jsou tvořeny polymerací flavonových jednotek. Taniny jsou obsaženy 

v nejrůznějších částech rostlin, jako je dřevo, listy, kůra a kořeny. Jejich zastoupení 

v rostlinných pletivech je ovlivněno environmentálními faktory, působícími na konkrétní 

jedince rostlin a také sezónností (shrnuto v Kraus et al. 2003). Díky komplexnímu složení 

taninů je i spektrum jejich účinků velmi široké. Mohou sloužit jako ochrana proti herbivorům, 

či negativně modulovat vliv produkujícího jedince na ostatní rostliny (alelopatie) (Kraus et al. 

2003). Ačkoliv vyšší obsah taninů obecně přispívá ke zpomalení dekompozice (Horner et al. 

1988), jsou taniny také významnou součástí toku živin v ekosystému. Jejich rozklad 

zprostředkovávají například enzymy tanasy (EC 3.1.1.20) a polyfenol oxidasy (EC 1.14.18.1). 

I přes svojí funkci, kterou je chránit rostlinné části proti rozkladu, Gamble et al. (1996) 

zmiňuje vznik tolerance bakterií vůči vysokým koncentracím taninů. Bakterie, které využívají 

taniny jako zdroj uhlíku, lze nalézt u druhů Achromobacter, Azotobacter, Bacillus, 

Corynebacterium, Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas a Staphylococcus (Bhat et al. 1998; 

Kraus et al. 2003). 

 

 

 

3. Analýza genů a genomů půdních bakterií 

 

Pro zodpovězení některých otázek, týkajících se úlohy jednotlivých bakteriálních zástupců ve 

společenstvu degradujícím rostlinný opad, může také posloužit důkladná analýza na úrovni 

jejich genů. Nezbytné geny pro úspěšnou dekompozici odumřelé rostlinné biomasy kódují 

především enzymy určené pro rozklad substrátů. Dále mohou geny zapojené v dekompozici 

kódovat proteiny, přes které jsou enzymy pospojovány do větších celků, transportéry, 

umožňující vstup živin do bakteriální buňky, enzymy zapojené do často velmi 

komplikovaných metabolických drah, geny pro nejrůznější siderofory a mnoho dalších. 

Již tento výčet napovídá, že zkoumání genetického základu pro rozklad rostlinné biomasy je 

nesmírně široké téma, jehož výzkum zdaleka není u svého konce. Ačkoliv znalostí v této 

oblasti přibývá, hlavně v poslední době, vysokou rychlostí. Je mnoho studií, které se zabývají 
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genomikou vybraných reprezentativních či průmyslově využitelných zástupců z řad 

rozkladačů (např. Wilson 2004; Lykidis et al. 2007; Xie et al. 2007; Ward et al. 2009). 

Poznatky o genetickém základu půdních bakterií lze získat i z rozsáhlejších studií, 

zaměřených na čtení celých genomů u zástupců napříč doménou Bacteria, jako například 

v případě kmene Actinobacteria v rámci projektu Genomic Encyclopedia of Bacteria and 

Archaea (GEBA) (Dongying Wu et al. 2009). 

Informace získané v takových studií umožňují lépe popsat daný mikroorganizmus a snadněji 

mu přiřadit funkci v ekosystému. Při zkoumání tak citlivých vlastností, jakou bezesporu 

samotný genetický základ mikroorganizmu je, se však může ukázat fakt, který pozmění 

některá dogmata. Jedním takovým zavedeným dogmatem byl i předpoklad, že skupiny 

obsahující geny pro celulasy musí být nutně saprotrofní. Ukázalo se, že tomu tak není a to 

například u druhů Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis a Escherichia coli (Medie et 

al. 2012). Celulasy nemusí sloužit jen k degradaci celulosy, mohou se paradoxně podílet i na 

její biosyntéze. Další atypickou funkcí celulas, zjištěnou díky analýze genů, je jejich úloha při 

intracelulárním životu patogenní Legionella pneumophila (Medie et al. 2012). 

V opačném případě může analýza genomů naopak odhalit přítomnost genů kódujících 

enzymy rozkladu celulosy u zástupců, kteří dříve nebyli považováni za celulolytické. Takové 

půdní bakterie lze najít v kmenu Actinobacteria (Iain Anderson et al. 2012), Bacteroidetes 

(Xie et al. 2007) atd. Příkladem dobře prozkoumaného modelového organizmu je půdní 

termofilní Thermobifida  fusca (Wilson 2004; Lykidis et al. 2007) a to jak z hlediska 

genetického základu, fungování enzymů, sekrečních drah, tak i regulace transkripce. 

Díky stále se zvyšujícímu množství informací nejen o genomech organizmů, ale také 

o sekvenci, struktuře a funkci jejich enzymů lze tyto enzymy klasifikovat, třídit do 

jednotlivých rodin a spravovat je v databázích. V případě enzymů rozkládajících celulosu je 

takovou databází CAZy (Carbohydrate-Active Enzyme database, http://www.cazy.org/) 

(Cantarel et al. 2009). Tato databáze shromažďuje údaje obecně o enzymech zpracovávajících 

sacharidy. Ty jsou zde roztříděny a je možné vyhledat jejich sekvenci, strukturu či výskyt 

u organizmů. Ke květnu 2013 databáze CAZy obsahuje již 132 rodin glykosidhydrolas (GH) 

různě zastoupených v jednotlivých doménách. Takový vzorek enzymů lze využít pro další 

studie. Berlemont & Martiny (2013) se pokusili zmapovat výskyt genů pro glykosidhydrolasy 

z databáze CAZy u bakteriálních zástupců, jejichž genomy byly sekvenovány. Cílem tohoto 

porovnání bylo popsat distribuci a klastrování genů glykosidhydrolas napříč bakteriálními 

taxony a dozvědět se tak, jaké je v nich rozložení zástupců, schopných zpracovávat celulosu. 

Ve výsledku bylo v 5 123 bakteriálních genomech analyzováno 21 985 genů spojených 

s utilizací celulosy. Tyto geny byly zjištěny na různých taxonomických úrovních u téměř 
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všech hlavních skupin bakterií (viz. obr. 3). Zástupci s geny pro glykosidhydrolasy se podle 

této práce dají rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou bakterie, které disponují geny jak 

pro exoglukanasy a endoglukanasy, tak pro β-glukosidasy. Mají tedy kompletní výbavu pro 

štěpení celulosy. Ve studii jich bylo 24% z celkového počtu genomů a náležely hlavně do 

kmenů Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria, a Bacteroidetes/Chlorobi. Druhou 

skupinou jsou pak bakterie, které obsahují pouze geny pro β-glukosidasy. Těch bylo 

identifikováno 56% a byly přítomné ve většině taxonů. Tyto bakterie postrádají enzymovou 

výbavu pro štěpení dlouhých řetězců celulosy, rozkládají pouze cellobiosu a jako zdroj této 

látky jim může sloužit celulolytická aktivita bakterií z první skupiny. U těchto zástupců bylo 

zároveň pozorováno nižší zastoupení redundantních genů pro β-glukosidasy, než u zástupců 

z první skupiny, kterým zřejmě vyšší množství enzymů β-glukosidas pomáhá překonat 

zpětnou inhibici celulolytických procesů vznikající cellobiosou.  Třetí skupinou jsou bakterie 

bez genů pro utilizaci celulosy (20%), se životními strategiemi jako je autotrofie nebo 

parasitismus. Zastoupení jednotlivých rodin glykosidhydrolas a aktivity enzymů náležejících 

do těchto rodin viz. tabulka 1. 

Již dříve bylo ukázáno, že podobné vlastnosti a rysy, jako je například schopnost růstu 

bakterie na určitém substrátu, nejsou fylogeneticky rozděleny náhodně a čím komplexnější 

tato vlastnost je, tím je sdílena užším výběrem zástupců (Martiny et al. 2012). Také analýza 

distribuce genů pro různé glykosidhydrolasy potvrdila, že výskyt jednotlivých rodin 

glykosidhydrolas u bakterií není náhodný a převážně odpovídá evolučnímu modelu Brownova 

pohybu (blízce si příbuzné druhy s větší pravděpodobností sdílí podobné rysy). Bakterie jsou 

tímto klastrovány do funkčních skupin. Zatímco u bakterií z první skupiny rozkladačů ve 

studii Berlemont & Martiny (2013) se tyto funkční skupiny objevily na úrovni druhů, u druhé 

skupiny s geny pouze pro β-glukosidasy to bylo na úrovni rodů. 

Postupy k identifikaci a charakterizaci klastrů genů (např. Ling et al. 2009), spolu s analýzou 

distribuce genů můžou pomoci porozumět souvislostem mezi složením společenstva bakterií 

a procesy v ekosystému. Z naznačených směrů výzkumu je patrné, že analýza genů se snaží 

o popsání zástupců a jejich vnitřních pochodů, které se poté mohou projevovat až na úrovni 

celého společenstva. Dohromady se studiemi zaměřenými na ekologii bakterií, které budou 

pojednávány dále, tak takový popis může sloužit jako silný nástroj k pochopení fungování 

mikrobiálního společenstva rozkládajícího rostlinnou biomasu. 
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4. Vlastnosti bakterií na rostlinném opadu 

 

V zájmu saprotrofních mikroorganizmů je, co nejefektivněji využít dostupné živiny ve svůj 

prospěch. Efektivní recyklace živin hraje klíčovou úlohu při kontrole probíhajících procesů 

v ekosystému. Pokud hovoříme o rostlinném opadu jako o potenciálním zdroji těchto živin, 

který se objevuje se sezónní frekvencí a jeho zpracování je netriviální díky jeho charakteru, 

nabízí se otázka, jak vlastně bude tento zdroj utilizován. Které složky budou štěpeny dříve, 

které později? Jaké mikroorganizmy budou hrát při jednotlivých fázích hlavní úlohu? Jaké 

budou mezidruhové vztahy mezi těmito mikroorganizmy? To vše jsou otázky, které plynou 

z podstaty půdního a opadového ekosystému, který se vyznačuje komplexitou a vzájemnou 

provázaností. Rozkrýt tak složité vztahy a procesy v půdě bylo až donedávna velmi obtížné. 

Environmentální mikrobiologové byli odkázáni na teoretické modely, simulace arteficielních 

mikroprostředí a hlavně na zkoumání jednotlivých mikroorganizmů kultivačními metodami. 

Takový výzkum byl ztížen faktem, že většina mikroorganizmů je nekultivovatelná (Pace 

1997) a tím byla vlastně metodicky neuchopitelná. Ekosystém půdy a opadu je velmi klíčový 

v kontextu fungování nejrůznějších pochodů, přesto byl (a stále často ještě je) díky zmíněným 

omezením v modelech brán jako „černá skříňka“. Ve vědeckém přístupu se braly v úvahu 

vstupy a výstupy tohoto ekosystému, zatímco jeho vnitřní pochody, dynamika, změny 

v biodiverzitě a biomase mikroorganizmů byly zamlčeny z důvodu vysoké složitosti. 

S nástupem nových sekvenačních metod však mikrobiologové dostali do rukou mocný nástroj 

ke studiu celých půdních společenstev a jejich změn v čase bez nutnosti jednotlivé kmeny 

kultivovat. Metagenomický přístup v kombinaci se zkoumáním enzymů tak otevřel nové 

obzory ve výzkumu pochodů v půdních společenstvech. Díky novým metodám sekvenování 

poskytujícím množství informací v krátkém čase a za zlomek úsilí (např. Margulies et al. 

2005) je nyní k dispozici dostatek dat k popisu půdních společenstev. Palčivým problémem, 

který se však začíná objevovat, je samotná interpretace dostupných informací a jejich zasazení 

do kontextu. 

V této části bude uveden přehled dosavadních poznatků, týkajících se bakteriálního 

společenstva ve vztahu k degradaci rostlinného materiálu, informace o jeho fungování, 

mechanismech, vztazích a složení. Nejdříve bude diskutován teoretický základ a modely pro 

uchopení půdního společenstva, následovat budou poznatky získané experimenty 

v mikroprostředích a v in situ studiích. 
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4.1. Teoretické modely jako základ pro studium společenstev 

Teoretické modely mohou sloužit k lepšímu porozumění zákonitostí, které se na úrovni 

mikrobiálního společenstva uplatňují. Namodelováním některých proměnných, které se při 

dekompozici uplatňují, lze lépe popsat pochody, které jsou ovlivněny funkční diverzitou 

mikrobiálních populací (např. Loreau 2001; Moorhead & Sinsabaugh 2006; Miki et al. 2010; 

McGuire & Kathleen K. Treseder 2010). Lze předpokládat, že mikrobiální diverzita působí 

jako jakási protiváha proti ovlivňování obsahu půdních živin výhradně rostlinami skrze opad 

(Miki et al. 2010). Tato diverzita dynamicky reaguje svými změnami na dostupnost živin, 

ovlivňuje jejich hladinu a část jich také imobilizuje ve vlastní biomase. Vliv rostlin na složení 

a hladinu živin v půdě tak není přímý, ale je do jisté míry modulován mikroorganizmy. Opad 

také není jen stabilní hmota. Mění se, je využíván a přetvářen. Vztah mezi chemismem opadu 

a mikroorganizmy je obecně vztahem, který definuje celé společenstvo. Mikroorganizmy se 

poněkud zjednodušeně dají rozdělit do třech skupin podle vlastností rostlinného materiálu, na 

který jsou specializováni (Moorhead & Sinsabaugh 2006). Jedná se o (1) „opportunists“, kteří 

jsou specializováni na rozpustné, snadno dostupné živiny a substráty a jejich růst je rychlý, 

(2) „decomposer specialists“, s preferencí holocelulosy (kombinace celulosy a hemicelulosy) 

a pomalejším růstem a (3) „miners“, se specializací pro degradaci ligninu a nejpomalejším 

růstem oproti předchozím dvěma. Ačkoliv jsou v tomto modelu pominuty další rozdíly mezi 

mikroorganizmy, obecný rys v přístupu k degradaci rostlinné biomasy vypozorovat lze. 

Míra a rychlost dekompozice zprostředkovaná těmito třemi specializovanými skupinami je 

samozřejmě dále ovlivňována složením vlastního společenstva v jednotlivých fázích. Dá se 

předpokládat, že v přítomnosti živin, jejichž rozklad je nejsnadnější (tedy těch, kterých je 

nejvíce na počátku rozkladu a jsou využívány širokým spektrem druhů), je struktura 

společenstva více variabilní a nevyžaduje tolik specializované zástupce oproti situaci 

v pozdějších fázích během rozkladu odolných substrátů (McGuire & Kathleen K. Treseder 

2010). Ve fázi rozkladu odolných složek totiž jejich zpracování vyžaduje právě druhy ze 

skupiny „miners“, tedy vysoce specializované. Proto je rychlost rozkladu odolných substrátů 

více citlivá ke složení společenstva. 

Dalším modelem, který zkoumá koloběh živin v ekosystému, propojení producentů 

a rozkladačů a bere do úvahy jejich vzájemnou diverzitu, je práce (Loreau 2001). Z tohoto 

modelu vyplývá, že větší biodiverzita mikroorganizmů rozkládajících rostlinnou biomasu by 

měla mít pozitivní vliv na procesy v ekosystému ve smyslu zvýšení efektivity rozkladu. 

Model předpovídá, že degradace materiálu a recyklace živin probíhá s větší úspěšností, díky 

lepšímu využití zdrojů a efektivnějšímu obsazení odlišných nik v případě diverzifikovaného 

mikrobiálního společenstva. Jinak je to s diverzitou rostlinných složek dostupných 
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k degradaci. Při situaci kdy se nabízí velké množství různých substrátů, je větší 

pravděpodobnost, že mikrobiální společenstvo nebude mít kapacitu k jejich využití. 

Jednoduše nebude, kdo by některý ze substrátů utilizoval. Vyšší diverzita rostlinných složek, 

které je možno rozložit, tak má negativní efekt (nebo v nejlepším případě neutrální) na 

rychlost dekompozice. Je třeba podotknout, že tento model odpovídá prostředím se stabilními, 

neměnícími se podmínkami. Taková prostředí se v přírodě díky častým náhodným 

disturbancím jen těžko hledají. Jedná se spíše o případy laboratorních experimentů, 

založených na kultivačních metodách v kontrolovaných mikroprostředích. 

 

4.2. Společenstva v mikroprostředích – studium dílčích procesů 

Jako experimentální důkaz teoretických modelů v oblasti diverzity mikroorganizmů mohou 

sloužit studie, zkoumající chování mikrobiálních populací v laboratorně daných prostředích 

a tedy za podmínek, které jsou pod kontrolou experimentátorů. Tyto studie postrádají některé 

vlastnosti in situ studií, jako například komplexitu společenstev, environmentální vlivy, 

disturbance atd. Přesto mohou pomoci porozumět dílčím pochodům a principům ve fungování 

ekosystému a vyslovit hypotézy, které lze posléze ověřovat při dalším výzkumu. Takovým 

fenoménem objevujícím se ve společenstvu je i vliv biodiverzity a funkční redundance 

mikroorganizmů na dekompozici (Wohl et al. 2004; Hättenschwiler et al. 2005, 2011). Wohl 

et al. (2004) ve svém elegantně modelovaném experimentu porovnává efektivitu degradace 

celulosy bakteriálními populacemi o různé diverzitě, do nichž byly celulolytické bakterie 

vybrány náhodně. Ukázalo se, že v kulturách o více jak dvou bakteriálních druzích již 

pozitivně korelovala diverzita kultury a míra degradace celulosy. V těchto na druhy bohatších 

kulturách také bakteriální biomasa dosahovala větších přírůstků. Vyšší druhová rozmanitost 

v takových uměle vytvořených mikroprostředích bez disturbancí podporuje jak větší počet 

jedinců, tak vyšší míru utilizace celulosy. Je několik možných vysvětlení, proč tomu tak je. 

Jak už bylo naznačeno u teoretického modelu (Loreau 2001), dostupné živiny při vyšší 

bakteriální diverzitě mohou být lépe využity. Děje se tak díky faktu, že různé druhy utilizují 

různé zdroje a více diverzifikované společenstvo jedinců zaměřených na odlišné substráty je 

tak produktivnější. Tento jev se nazývá efektem komplementarity (Wohl et al. 2004). Dalším 

možným důvodem pozitivní korelace mezi diverzitou a rychlostí degradace může být 

usnadnění utilizace substrátu mezi funkčně podobnými (tj. redundantními) druhy 

(Hättenschwiler et al. 2011). Usnadněním jsou v tomto případě myšleny například malé 

rozdíly v užívaných a sekretovaných enzymech, které tak mohou působit společně pro několik 

druhů, nebo naopak vyloučení konkurence při užívání stejného zdroje avšak rozdílných 

meziproduktů metabolizmu. V neposlední řadě může větší diverzita sehrát roli v odbourávání 
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inhibitorů, kterými mohou být produkty metabolizmu jednotlivých druhů. Ve společenstvu 

s více „spoluhráči“ je větší pravděpodobnost, že látka, která je pro jeden druh inhibitorem, 

může být dalším využita a tak odbourána. Druhy mezi sebou také nemají podobný vliv na 

fungování ekosystému. V bohatém společenstvu je tak větší pravděpodobnost, že se zde 

budou vyskytovat druhy s výraznějším vlivem na přeměnu biomasy (efekt selektivity) (Bell et 

al. 2005). Všechny tyto důvody mohou potenciálně přispívat ke zvýšení efektivity utilizace 

zdrojů. Je však nutno podotknout, že v podobných mikroprostředích je možné dosáhnout 

efektivity procesů, která už se dále nezvyšuje s rostoucí diverzitou (Bell et al. 2005). Také 

může nastat situace, kdy se ve společenstvu o vysoké diverzitě objevuje více antagonistických 

interakcí mezi druhy (jako např. produkce antibiotik). V takovém vysoce konkurenčním 

prostředí může poté docházet i k poklesu efektivity rozkladu. To bylo pozorováno u hub 

(Šnajdr et al. 2010), u bakterií může být situace podobná. 

Úvahy o diverzitě společenstva rozkládajícího opad ve vztahu k časovému měřítku a průběhu 

rozkladu jsou relevantní, protože jak se mění chemismus a struktura opadu, tak i složení 

společenstva a jeho diverzita prodělává vývoj. Z této dynamiky pak plyne měnící se charakter 

zpracování dostupných látek. 

 

4.3. Field studies – jak to tedy funguje v terénu? 

Naštěstí výzkum a přiřazování konkrétních funkcí k jednotlivým mikrobiálním taxonům již 

není odkázán pouze na laboratorní experimenty s dobře prozkoumanými a kultivovatelnými 

bakteriemi. Moderní genomické přístupy umožňují metodami studia nukleových kyselin 

charakterizovat společenstva přímo z prostředí. Tento výzkum je bližší reálné situaci o to víc, 

díky tomu že do vztahů vstupuje množství dalších faktorů, které je třeba zohledňovat a které 

se v přírodě přirozeně vyskytují. Jedním z nich je i typizace opadu. Při posuzování vlivu 

opadu na mikrobiální společenstvo je totiž nutné brát v úvahu možnou proměnnou, kterou je 

složení opadu. Druhová skladba, a z ní plynoucí kvalita odumřelé rostlinné biomasy, má totiž 

výrazný vliv na společenstvo, které jí rozkládá (Wardle et al. 2006; Aneja et al. 2006). Do hry 

kromě složení vstupují další faktory, jako je například promíchávání opadu. Tento vliv však 

není tak výrazný v porovnání s již zmíněným složením odumřelé rostlinné biomasy (Wardle et 

al. 2006). Vliv složení opadu lze dobře demonstrovat na srovnání bakteriálních populací 

z lesů s různou druhovou skladbou stromů (Hackl et al. 2004). Ve zmiňované studii byly 

porovnávány tři typy středoevropských lesů. Byly to dubohabřiny, lesy složené ze smrku, 

jedle a buku a nakonec borové lesy. Borové lesy měly na dotyčném území azonální charakter. 

Všechny tři typy lesa se lišily v půdním chemismu, dostupných živinách a množství 

bakteriální biomasy. Molekulárními technikami bylo určeno složení společenstva pro každý 
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typ lesa a výsledek ukázal, že azonální borový les se výrazně liší od zbylých dvou. 

Nejčetnějšími zástupci zde byly bakterie ze skupiny G+ bakterií s vysokým obsahem GC párů 

(49%), následovány třídou α-Proteobacteria (20%) a skupinou Holophaga/Acidobacterium 

(12%). Dubohabřiny a lesy složené ze smrku, jedle a buku vykazovaly zastoupení skupinou 

Holophaga/Acidobacterium (28% a 35%), poté kmenem Verrucomicrobia (24%) 

a α-Proteobacteria (27%) (Hackl et al. 2004). Rozdílné složení bakteriálních společenstev 

dobře ilustruje, že tato společenstva reagují na dostupnost živin a jejich specifické složení se 

mění dle vlastností půdy, jejíž organická složka je zase ovlivňována skrze rozdílný opad, který 

se do ní dostává. 

Dominantní druhy stromů, jejichž opad je zpracováván, mají tedy vliv na mikrobiální 

společenstvo, které se díky typu opadu často kompletně liší, ačkoliv počet druhů pro různé 

druhy stromů zůstává přibližně stejný (Kubartová et al. 2007). Svou roli hraje i pestrost 

složení lesa v němž dochází k degradaci. Při porovnání původních lesů jsou v nich 

společenstva velmi odlišná, zatímco při porovnání společenstev z mladých monokultur jejich 

složení vykazuje podobnost (Kubartová et al. 2007). 

Ukazuje se však, že složení rozkladačů je ovlivňováno efektem času, sezónností a abiotickými 

faktory ještě více, než druhovou skladbou stromů (Kubartová et al. 2007). Při posuzování 

efektu času ve vztahu k délce trvání rozkladu opadu se i pro sukcesi mikrobiálního 

společenstva dá uplatnit teorie o různých životních strategiích. Tzv. r-stratégové převládají 

mezi druhy degradujícími biomasu na začátku. Jsou prvními nenáročnými kolonizátory 

rozkládajícími nejdostupnější substráty, zatímco efektivnější a specializovanější K-stratégové 

se objevují v pozdějších fázích rozkladu (Dilly et al. 2001). Tomuto rozdělení organizmů 

podle jejich životních strategií by měl odpovídat i již zmíněný model rozdělení na tři skupiny 

dle specializace druhů (Moorhead & Sinsabaugh 2006). 

Sukcese a dynamika bakteriálního společenstva během doby trvání rozkladu je stále poněkud 

neprobádaným aspektem dekompozice mrtvé rostlinné biomasy. Dosavadní znalosti v této 

oblasti budou diskutovány v následujících odstavcích. 

 

4.4. Popis struktury společenstva a jeho změn v čase 

Již první metagenomické studie zkoumající půdní bakteriální společenstva se zaměřily na 

studium typově odlišných půd na úrovni globálního měřítka (Roesch et al. 2007; Lauber et al. 

2009). Jejich snahou bylo zjistit složení společenstva, zasadit ho do souvislostí a hodnotit 

vlivy, které mohou složení ovlivňovat. Při porovnání lesní a zemědělské půdy (Roesch et al. 

2007) tak bylo zjištěno, že lesní půda je obecně bohatší na bakteriální kmeny oproti půdě 

obdělávané. Příčiny větší fylogenetické diverzity v lesní půdě jsou nejasné. Jednou z nich 
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může být vliv abiotických faktorů, který je pro každý ze zmiňovaných typů půd jiný. 

Příkladem může být rozdílná teplota, pH, vlhkost atd. Další příčinou může být například 

odlišná diverzita fauny a flory v lesním ekosystému. Celkově nejčastějšími zástupci ve všech 

zkoumaných půdách v této studii (Roesch et al. 2007) byly skupiny Bacteroidetes, 

α-Proteobacteria a β-Proteobacteria. 

Další, tentokrát už obsáhlejší, analýza půd byla provedena ve studii Lauber et al. (2009). 

Složení společenstva a jeho změny zde dobře korelovaly s různými hodnotami pH pro 

jednotlivé půdy (viz. též Sagova-Mareckova et al. 2011). Měnící se kyselost půdy tak zřejmě 

způsobuje změny v zastoupení i na úrovni vyšších taxonů. Těmito taxony byly např. kmeny 

Actinobacteria, Bacteroidetes a Acidobacteria (Lauber et al. 2009). Některé, jinak početné, 

skupiny mohou být díky nepříznivému pH i značně potlačeny (Štursová et al. 2012). Nejvyšší 

bakteriální diverzita se však objevuje u půd s pH kolem neutrálních hodnot (Lauber et al. 

2009). Díky vlivu pH na společenstvo a dobré korelaci s jeho změnami je dokonce možné 

v některých případech pro větší měřítka předvídat složení společenstva (Lauber et al. 2009). 

Pro popsání rozdílných společenstev a vztahů mezi nimi nemusí být studované půdy zcela 

odlišné, jako je tomu například při srovnávání lesní a zemědělské půdy. I v případě že se 

studované půdy nachází na malém území, tedy s podobnými klimatickými a sezónními vlivy 

a s identickým opadem, lze v nich objevit diferencované společenstvo s množstvím složitých 

vztahů. Je tomu tak proto, že půda v lesních ekosystémech temperátního pásma není půdou 

homogenní. Na jejím povrchu se tvoří opadová vrstva (L horizont – litter), vznikající 

akumulací odumřelé rostlinné biomasy. Pod ní se nachází humózní vrstva (H horizont – 

humic) (Baldrian et al. 2012) (viz. obr. 4). Živiny z rozkládaného opadu postupně pronikají do 

spodnějších vrstev. H horizont je také bohatý na huminové látky (Šnajdr et al. 2010). Tyto dva 

horizonty se liší ve svých vlastnostech, v množství živin a ve skladbě mikrobiálního 

společenstva (Štursová et al. 2012). Teoreticky by měla skladba společenstva v L horizontu 

ovlivňovat rychlost utilizace uhlíku, zatímco v H horizontu by měla ovlivňovat spíše jeho 

osud, tedy to v jaké podobě zde bude uložen. Rychlost utilizace uhlíku je v H horizontu 

regulována fyzikálními faktory, jako je přístup mikroorganizmů k substrátům, sekvestrace atd. 

(Schimel & Schaeffer 2012). 

V povrchovém L horizontu se odehrává prvotní zpracování čerstvě odumřelé biomasy, 

zatímco ve spodnějším H horizontu dochází k rozkládání odolnějších látek z rostlinných 

zbytků. Tomu by mělo odpovídat i složení společenstva typického pro jednotlivé horizonty 

a zastoupení enzymů, které jsou zde mikroorganizmy sekretovány. Abiotické faktory se mění 

se zvětšující se hloubkou v půdě (Šnajdr et al. 2008). Ve zmiňované studii se zvětšující 

hloubkou klesala hodnota pH (zřejmě bez významného efektu na společenstvo), množství 
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huminových látek a hlavně zastoupení organického uhlíku. Dostupností uhlíku a formou živin 

je ovlivňováno množství biomasy hub a bakterií a zároveň s tím související produkce enzymů. 

Je tedy logické, že jak biomasa mikroorganizmů, tak enzymy vykazují vertikální gradient 

v půdě. Aktivita jednotlivých enzymů se snižuje s hloubkou, ale míra tohoto snížení je pro 

každý enzym specifická (Šnajdr et al. 2008). 

Se změnou chemismu půdy v závislosti na hloubce je samozřejmě spjata i změna ve složení 

bakteriálního společenstva (Šnajdr et al. 2008; Štursová et al. 2012). Pro L horizont je typické, 

vyšší zastoupení houbové biomasy. Výsledky z analýzy SIP (stable-isotope probing) 

naznačují, že je zde ale více uhlíku z celulosy akumulováno paradoxně v bakteriální biomase. 

Ve spodnějším H horizontu naopak dominují bakterie, avšak celulosa je zde využívána hlavně 

houbami (Štursová et al. 2012). 

Detailnější výzkum zaměřený na jednotlivé horizonty půdy odhalil předpokládané rozdíly ve 

složení mikrobiálního společenstva, plynoucí z rozdílně dostupných živin (Baldrian et al. 

2012). Nerovnováha v zastoupení druhů poukazuje na rozdílnou ekologii hub a bakterií 

vzhledem k půdním horizontům. Zatímco ve svrchním L horizontu převažovaly zřejmě jako 

hlavní rozkladači houby, množství biomasy hub a bakterií ve spodnějším H horizontu bylo 

porovnatelné. L horizont měl obecně větší mikrobiální diverzitu než H horizont. Složení 

bakteriálních skupin nebylo tolik vertikálně členěné jako v případě hub. Diverzita bakterií 

s množstvím abundantních zástupců byla větší než diverzita houbová. Identifikované bakterie 

náležely do kmenů Actinobacteria, Proteobacteria a Acidobacteria (viz. obr. 5). Dalším 

překvapivým výsledkem byl vysoký poměr RNA vůči DNA u některých zástupců hub. 

U bakterií byl tento poměr většinou vyvážený. Vyšší množství RNA u zástupců, kteří jsou 

méně zastoupení v celkovém společenstvu definovaném pomocí DNA, naznačuje, že tyto 

skupiny mohou být i přes svou nízkou abundanci vysoce metabolicky aktivní. Mohou mít 

tedy výrazný vliv na fungování ekosystému. Tím se ukazuje, že metagenomický přístup 

výhradně na základě DNA může opomenout některé významné hráče v rozkladu biomasy. 

Další práce zaměřená na rozklad rostlinného materiálu studovala dynamiku složení 

společenstva, její změny a jednotlivé enzymové aktivity v průběhu dvouleté dekompozice 

opadu z dubu zimního (Quercus petraea) (Šnajdr et al. 2010). Dle výsledků se dá proces 

rozkladu dubového listí rozdělit na tři fáze. V první fázi, trvající 4 měsíce, byly hlavními 

aktivními enzymy cellobiohydrolasy, β-glukosidasy a β-xylosidasy. V této fázi rozkladu byl 

opad překryt sněhovou pokrývkou s teplotami na povrchu opadu kolem 1°C. Je zajímavé, že 

i přes takto nízké teploty byl úbytek rostlinné biomasy znatelný (16,4%). V porovnání 

s celulosou a ligninem byla nejvíce utilizována hemicelulosa. V druhé fázi v intervalu mezi 

4. a 12. měsícem rozkladu byly nejaktivnějšími enzymy endocelulasy a endoxylanasy. 
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Celulosa byla hlavním utilizovaným zdrojem uhlíku a úbytek biomasy byl 31,8%. V poslední 

třetí fázi se podle očekávání uplatňovaly hlavně enzymy degradující lignin coby odolný zdroj 

uhlíku (např. lakasy). Po dvou letech rozkladu byl celkový úbytek biomasy opadu 67,9%. 

Grafy aktivit enzymů z této studie viz. obr. 6. Překvapivým zjištěním je, že po této době 

dekompozice zbylo v opadu větší množství hemicelulosy než celulosy. Je možné, že tato 

disproporce v intenzitě rozkladu rozdílných substrátů byla způsobena tím, že část 

hemicelulosy je vázána na lignin. Takové provázání může komplikovat její utilizaci. To je 

v podstatě přirozený obranný mechanizmus rostlin, kterým se brání proti herbivorům. 

Empiricky ověřená postupná dekompozice odlišitelná do tří fází dobře reflektuje vlastnosti 

a dostupnost uhlíku v různých substrátech (McGuire & Kathleen K. Treseder 2010) 

a odpovídá teoretickým předpokladům. Substráty jsou v průběhu dekompozice degradovány 

s různou intenzitou. Dekompozice začíná u nejjednodušších a pokračuje k těm odolnějším. 

Tři fáze průběhu rozkladu také přibližně odpovídají působení tří odlišně specializovaných 

skupin mikroorganizmů, které se během procesu uplatňují (Moorhead & Sinsabaugh 2006). 

Co se týče mikrobiálního společenstva ve studii Šnajdr et al. (2010), i to prodělávalo změny 

ve svém složení v návaznosti na změny dostupnosti živin a to v průběhu celého procesu 

dekompozice. Práce zahrnovala i zkoumání endofytů v živých listech. Výsledky ukázaly 

převažující podíl houbových endofytů nad bakteriálními. S tím může souviset i dominance 

hub v počátečních fázích rozkladu listí, která byla zjištěna. Bakterie měly zřejmě obsazení 

opadové niky ztížené kompeticí s houbami, které zde měly převahu již před senescencí 

(viz. též Mille-Lindblom et al. 2006). V průběhu rozkladu však množství bakteriální biomasy 

stoupalo. Tento nárůst byl na základě PLFA analýzy pozorován u kmene Actinobacteria. 

Poměr hub vůči bakteriím se díky tomu z počátečních vysokých hodnot snížil a ustálil. 

Zatímco poměr bakteriální biomasy vůči houbové se zvyšoval v závislosti na hloubce 

v opadu. Zdá se tedy, že se bakterie v procesu rozkladu prosazují až v jeho pozdějších fázích. 

Dále jsou hojně zastoupeny i v nižší vrstvě půdních horizontů, zatímco ve svrchním 

L horizontu dominují houby (viz. též Štursová et al. 2012). 

Z uvedených poznatků, zjištěných in situ metodami vyplývá několik pozoruhodných faktů. 

Hlavními bakteriálními hráči při aerobní dekompozici odumřelé rostlinné biomasy se zdají 

být zástupci kmenů Actinobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes a Proteobacteria. 

Jejich distribuce v půdě opadavého lesa není homogenní a řídí se dle dostupných nik. Bakterie 

dominují nikám v H horizontu, kde mají vysokou diverzitu. Rozklad se dá rozdělit 

do několika fází. Složení bakteriálních zástupců v průběhu takové fázové dekompozice není 

konstantní. Mění se dle dostupných substrátů, fyzikálních podmínek a dle interakcí s okolními 

mikroorganizmy. Nárůst bakteriální biomasy na opadu se objevuje až v pozdějších fázích 



 25 

rozkladu, zřejmě díky nutnosti kompetice s houbami. Převažující zastoupení ve společenstvu 

však ještě nemusí znamenat, že je takový druh enzymaticky aktivní. V tom případě může mít 

tento druh jen minoritní význam pro pochody v ekosystému. 

 

 

 

5. Bakterie nejsou na opadu samotné 

 

Ekosystém opadu a půdy díky svému potenciálu sloužit jako komplexní zdroj živin vytváří 

platformu pro setkávání a budování vztahů mezi nejrůznějšími rozkladači. Jsou jimi často 

i fylogeneticky vzdálené skupiny organizmů. Jedním z takových těsných vztahů, který se zde 

vytváří a bez kterého by zřejmě fungování tohoto ekosystému a tok živin nemělo nynější 

podobu, je vztah mezi zástupci saprotrofních hub a bakterií. Tyto dvě skupiny jsou postaveny 

před problém jednak relativně omezeného (či v průběhu rozkladu rychle ubývajícího) 

množství živin a za druhé před problém omezeného počtu dostupných habitatů pro úspěšné 

obsazení. Úroveň porozumění vzájemným vztahům hub a bakterií, asociovaných s mrtvým 

rostlinným materiálem, se neustále zvyšuje, avšak je zde mnoho nedořešených otázek. 

Tento těsný vztah stále ještě ukrývá některé ze svých principů fungování, například jestli 

a jakým způsobem dochází k přesunu uhlíku od jednoho organizmu ke druhému. Některé 

výsledky naznačují, že tento přesun možný je, avšak jeho rychlost je nízká (Paterson et al. 

2008). 

Lze předpokládat, že vztah hub a bakterií může nést jak podobu spolupráce, tak podobu 

kompetice (Boer et al. 2005). Záleží na konkrétních podmínkách a charakteru zdrojů, zda o ně 

budou tyto dvě skupiny kompetovat, či spolupracovat v zájmu efektivnějšího využití. Dalo by 

se říct, že „síly“ nejsou vyrovnané. V některých případech mohou houby dokonce produkovat 

většinu extracelulárních enzymů v habitatu a dominovat tak v procesu dekompozice 

(Schneider et al. 2012). Při porovnání schopnosti degradovat rostlinné látky se houby ukazují 

jako efektivnější rozkladači. Výhoda na straně hub se může týkat různých substrátů včetně 

těch nejčastějších jako celulosy (Štursová et al. 2012) a ligninu (Møller et al. 1999). Vláknitý 

růst houbám umožňuje získat lepší přístup k nerozpustným složkám rostlinného materiálu 

a obecně ke zdroji uhlíku. Je logické, že v zájmu bakterií bude této nerovnováhy nějak využít 

ve vlastní prospěch. Může se tedy stát, že bakterie využívá substráty, jejichž dostupnost je 

lepší díky působení houby. Od tohoto okamžiku již můžeme mluvit o jisté formě vztahu. 

Druhy však nemusí ovlivňovat vzájemný růst pouze formou kompetice o živiny a možnosti ke 
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kolonizaci. Přítomnost jedné skupiny mikroorganizmů může dávat vzniknout novým zdrojům, 

které jsou díky ní k dispozici. Činnost hub tak například může měnit prostředí společenstva 

snížením pH a tím vytvořit niku pro acidotolerantní bakterie. Další bakterie, jejichž podíl 

stoupá s výskytem hub, využívají zdroje produkované houbovou biomasou. V případě 

mykofágních bakterií je takovým zdrojem samotná houbová biomasa, u komenzálních 

bakterií to jsou látky produkované houbami. Tyto vztahy byly popsány při rozkladu dřeva 

(např. Valášková et al. 2009), avšak analogicky se mohou objevovat i v případě dekompozice 

opadu. 

V neposlední řadě se mezi houbou a bakterií může jednat o vztah, jehož podstatou je aktivní 

negativní ovlivnění okolních druhů pomocí extracelulárních látek. Antibiotika jsou toho 

jasným důkazem. 

Bylo prokázáno, že sukcese hub během rozkladu rostlinného opadu je rychlá a složení 

houbového společenstva prodělává výrazné změny, kdy abundantní zástupci mají dominantní 

postavení jen dočasně (Voříšková & Baldrian 2013). Tato změna v zastoupení taxonů 

neodpovídá změnám chemismu opadu, které jsou pomalejší. Složení společenstva je zřejmě 

citlivé nejen k dostupnosti hlavních zdrojů, ale i k mezidruhovým interakcím a dalším 

faktorům. V tomto kontextu je otázkou, zda bakteriální společenstvo prodělává obdobné 

výrazné změny díky svým vazbám a vztahům směrem k houbovým zástupcům. S rychle 

se měnícím společenstvem hub se totiž mění i charakter habitatů, interakcí a příležitostí 

nových zdrojů. Složení populace bakterií by na to zákonitě mělo reagovat. 

Pro ověření vzájemných interakcí mezi houbou a bakterií bylo vypracováno množství studií, 

kde byly tyto dva organizmy umístěny do podmínek, kde se mohli vzájemně ovlivňovat. 

Výsledky takových studií dobře ilustrují, jak náročné je uspět v mikrobiálním světě při soutěži 

o zdroje. Pro charakterizaci zmíněných vztahů bylo v práci (Møller et al. 1999) rok staré 

bukové listí inokulováno různými kombinacemi mikroorganizmů. Ve vzorku, ve kterém se 

nacházela pouze celulosu zpracovávající houba rodu Humicola sp., probíhala mineralizace 

substrátu nejvyšší rychlostí. Při současné inokulaci bakterií a houbou Humicola sp. byla míra 

dekompozice snížena na 50%. To dokládá antagonistický vztah těchto skupin. Dále při 

inokulaci nespecifikovanou směsí houby a bakterie byla míra dekompozice vyšší oproti 

inokulu, kde byla přítomná pouze bakterie. To mohlo být způsobeno kumulativním efektem 

rozkladu obou mikroorganizmů a nebo také bakteriální inhibicí potenciálně větší míry 

rozkladu houbou. Při této studii nebyl pozorován přesun uhlíku od houby směrem k bakterii. 

Na základě takového pozorování se podle (Møller et al. 1999) vztah houby a bakterie, za 

podmínek omezených zdrojů uhlíku, dá nejlépe popsat jako kompetice. 

Zajímavý vztah mezi houbou (Aspergillus nidulans) a bakterií (pro rostliny patogenní 
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Pectobacterium carotovorum) odkrývá (Schneider et al. 2010). P. carotovorum upřednostňuje 

degradaci pektinu před celulosou a má širokou výbavu pro jeho štěpení. Ve společné kultuře 

s A. nidulans však bakterie vykazovala „cheating behaviour“ (Velicer 2003), kdy těžila 

z přítomnosti houby tím, že využívala produkty jejího metabolizmu a zároveň díky jejímu 

vláknitému růstu efektivněji prostoupila substrát. Posléze v soutěži o zdroje P. carotovorum 

uspěla lépe díky rychlejšímu růstu a růst A. nidulans ovlivnila negativně. Fenomén takové 

„podváděcí“ strategie může obecně hrát nezanedbatelnou roli při soužití v mikrobiálních 

společenstvech. 

Antagonistický efekt partnerů však nemusí být jen jednosměrný. Mille-Lindblom & Tranvik 

(2003) při dekompozici rostlinné biomasy ve vodním prostředí popisují bilaterální 

antagonistický efekt, ovlivňující negativně oba partnery a vedoucí ke zhoršenému růstu 

jednoho v přítomnosti toho druhého. Také se ukazuje, že citlivost vůči inhibici během 

kompetice může být různá (Mille-Lindblom et al. 2006). Lze předpokládat, že některé druhy 

reagují méně citlivě na inhibici konkurentem díky investici energie do budování tolerančních 

mechanizmů (ovšem na úkor své rychlosti růstu). Důležitým faktorem je také to, jestli 

organizmus dostane šanci habitat osídlit ještě před nutností se o něj dělit (Mille-Lindblom 

et al. 2006). Tento aspekt je často výhodou, může hrát důležitou roli při rozkladu listí a mít 

vliv na složení společenstva v počátečních fázích dekompozice. Byla pozorována například 

převaha houbových endofytů oproti bakteriálním na živých listech, ještě před započetím jejich 

dekompozice (Šnajdr et al. 2010). Tyto endofyty pak mohou v opadu přetrvávat a hrát 

výraznou roli při následném rozkladu (Voříšková & Baldrian 2013). Taková nerovnováha 

v zastoupení mikroorganizmů může ovlivnit složení společenstva v počátcích dekompozice 

zvýhodněním hub. 
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6. Závěr 

 

Bakteriální společenstvo asociované s rostlinným opadem představuje složitý systém, ve 

kterém se odehrává velké množství pochodů a který je vzájemně provázán. Výzkum na 

takovém poli vyžaduje sofistikovaný přístup a syntézu mnoha poznatků za účelem vytvoření 

teze o fungování takového společenství. Všechny výše diskutované relevantní aspekty je třeba 

brát do úvahy. Jedná se o strukturu substrátů pro bakteriální růst na opadu, princip degradace, 

odlišnou odolnost složek rostlinné hmoty, genetický základ půdních bakterií, posun ve 

skladbě bakteriálního společenstva v čase, údaje o jeho distribuci v půdě a produkci enzymů. 

Je nutné zahrnout i další faktory, jako je změna chemismu půdy, fyzikální faktory, vliv 

diverzity na míru degradace a vliv interakcí s okolními mikroorganizmy. Teprve poté je 

možné sestavit pravděpodobný scénář průběhu dekompozice. Díky mnoha faktorům, 

popsaným v této práci, které společenstvo ovlivňují je však tento scénář plný dynamických 

změn a zvratů, které jsou reflektovány ve složení bakteriálního společenstva. Poznatky z této 

oblasti mohou pomoci porozumět fungování ekosystému lesa, který je v tomto případě 

významným místem fixace a uvolňování uhlíku a přispívá nemalou měrou do jeho globálního 

obratu. 

Role hub jako výrazných hráčů při rozkladu opadu byla zkoumána mnoha studiemi 

a poznatky z této oblasti jsou bohaté. Již méně pozornosti bylo věnováno bakteriálnímu 

společenstvu. Pokud se navíc o bakteriálním společenstvu začne uvažovat v kontextu času, lze 

tvrdit, že jeho dynamika během rozkladu je téměř neprobádanou oblastí. Pro současnou 

environmentální mikrobiologii je velká výzva objasnit pochody a vztahy v případě rozkladu 

rostlinného materiálu bakteriemi. K podpoření tohoto výzkumu a obohacení poznatků v této 

oblasti by měla přispět i má budoucí diplomová práce vypracovávaná na Mikrobiologickém 

ústavu AV ČR, v.v.i. Ta bude zaměřena na empirické zkoumání změn složení bakteriálního 

společenstva na rostlinném opadu a charakterizaci jeho zástupců. 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Literatura: 

Alexandre G & Zhulin IB (2000) Laccases are widespread. Trends in Biotechnology 18: 41–42. 

Anderson I, Abt B, Lykidis A, Klenk H-P, Kyrpides N & Ivanova N (2012) Genomics of aerobic 
cellulose utilization systems in actinobacteria. PloS one 7: e39331. 

Aneja MK, Sharma S, Fleischmann F, Stich S, Heller W, Bahnweg G, Munch JC & Schloter M (2006) 
Microbial colonization of beech and spruce litter--influence of decomposition site and plant litter 
species on the diversity of microbial community. Microbial Ecology 52: 127–135. 

Baldrian P et al. (2012) Active and total microbial communities in forest soil are largely different and 
highly stratified during decomposition. The ISME Journal 6: 248–258. 

Bao W, O’Malley DM, Whetten R & Sederoff RR (1993) A Laccase Associated with Lignification in 
Loblolly Pine Xylem. Science 260: 672–674. 

Bayer E a, Setter E & Lamed R (1985) Organization and distribution of the cellulosome in 
Clostridium thermocellum. Journal of Bacteriology 163: 552–559. 

Beg QK, Bhushan B, Kapoor M & Hoondal GS (2000) Production and characterization of 
thermostable xylanase and pectinase from Streptomyces sp. QG-11-3. Journal of Industrial 
Microbiology and Biotechnology 24: 396–402. 

Bell T, Newman J a, Silverman BW, Turner SL & Lilley AK (2005) The contribution of species 
richness and composition to bacterial services. Nature 436: 1157–1160. 

Berlemont R & Martiny AC (2013) Phylogenetic distribution of potential cellulases in bacteria. 
Applied and Environmental Microbiology 79: 1545–1554. 

Bhat TK, Singh B & Sharma OP (1998) Microbial degradation of tannins - a current perspective. 
Biodegradation 9: 343–357. 

Boer W De, Folman LB, Summerbell RC & Boddy L (2005) Living in a fungal world: impact of fungi 
on soil bacterial niche development. FEMS Microbiology Reviews 29: 795–811. 

*Bray JR & Gorham E (1964) Litter production in forests of the world. Advances in Ecological 
Research 2: 101–157. 

Brühlmann F, Kim KS, Zimmerman W & Fiechter A (1994) Pectinolytic Enzymes from 
Actinomycetes for the Degumming of Ramie Bast Fibers. Applied and Environmental 
Microbiology 60: 2107–2112. 

Bugg TDH, Ahmad M, Hardiman Elizabeth M & Singh R (2011) The emerging role for bacteria in 
lignin degradation and bio-product formation. Current Opinion in Biotechnology 22: 394–400. 

Cantarel BL, Coutinho PM, Rancurel C, Bernard T, Lombard V & Henrissat B (2009) The 
Carbohydrate-Active EnZymes database (CAZy): an expert resource for Glycogenomics. Nucleic 
Acids Research 37: D233–238. 

Claus H (2003) Laccases and their occurrence in prokaryotes. Archives of Microbiology 179: 145–150. 



 30 

Curtis Thomas P, Sloan WT & Scannell JW (2002) Estimating prokaryotic diversity and its limits. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 99: 10494–
10499. 

Dilly O, Bartsch S, Rosenbrock P, Buscot F & Munch JC (2001) Shifts in physiological capabilities of 
the microbiota during the decomposition of leaf litter in a black alder (Alnus glutinosa (Gaertn.) 
L.) forest. Soil Biology and Biochemistry 33: 921–930. 

Doi RH & Kosugi A (2004) Cellulosomes: plant-cell-wall-degrading enzyme complexes. Nature 
Reviews. Microbiology 2: 541–551. 

Dungait J a. J, Hopkins DW, Gregory AS & Whitmore AP (2012) Soil organic matter turnover is 
governed by accessibility not recalcitrance. Global Change Biology 18: 1781–1796. 

Favela-Torres E, Volke-Sepúlveda T & Viniegra-González G (2006) Production of Hydrolytic 
Depolymerising Pectinases. Food Technology and Biotechnology 44: 221–227. 

Gamble GR, Akin DE, Makkar HPS & Becker K (1996) Biological degradation of tannins in sericea 
lespedeza (Lespedeza cuneata) by the white rot fungi Ceriporiopsis subvermispora and Cyathus 
stercoreus analyzed by solid-state 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. Applied and 
Environmental Microbiology 62: 3600–3604. 

Gottschalk LMF, Nobrega R & Bon EPS (2003) Effect of aeration on lignin peroxidase production by 
Streptomyces viridosporus T7A. Applied Biochemistry and Biotechnology 105 -108: 799–807. 

Hackl E, Zechmeister-Boltenstern S, Bodrossy L & Sessitsch A (2004) Comparison of Diversities and 
Compositions of Bacterial Populations Inhabiting Natural Forest Soils. Applied and 
Environmental Microbiology 70: 5057–5065. 

Hättenschwiler S, Fromin N & Barantal S (2011) Functional diversity of terrestrial microbial 
decomposers and their substrates. Comptes Rendus Biologies 334: 393–402. 

Hättenschwiler S, Tiunov A V. & Scheu S (2005) Biodiversity and Litter Decomposition in Terrestrial 
Ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 36: 191–218. 

Horner JD, Gosz JR & Cates RG (1988) The Role of Carbon-Based Plant Secondary Metabolites in 
Decomposition in Terrestrial Ecosystems. The American Naturalist 132: 869–883. 

Hullo M-F, Moszer I, Danchin A & Martin-Verstraete I (2001) CotA of Bacillus subtilis Is a Copper-
Dependent Laccase. Journal of Bacteriology 183: 5426–5430. 

Jing D (2010) Improving the simultaneous production of laccase and lignin peroxidase from 
Streptomyces lavendulae by medium optimization. Bioresource Technology 101: 7592–7597. 

Kirby R (2005) Actinomycetes and Lignin Degradation. Advances in Applied Microbiology 58C: 125–
168. 

Kraus TEC, Dahlgren RA & Zasoski RJ (2003) Tannins in nutrient dynamics of forest ecosystems - a 
review. Plant and Soil 256: 41–66. 

Kubartová A, Moukoumi J, Béguiristain T, Ranger J & Berthelin J (2007) Microbial diversity during 
cellulose decomposition in different forest stands: I. microbial communities and environmental 
conditions. Microbial Ecology 54: 393–405. 



 31 

Lauber CL, Hamady M, Knight R & Fierer N (2009) Pyrosequencing-based assessment of soil pH as a 
predictor of soil bacterial community structure at the continental scale. Applied and 
Environmental Microbiology 75: 5111–5120. 

Lee SF, Forsberg CW & Gibbins LN (1985) Cellulolytic Activity of Clostridium acetobutylicum 
Cellulolytic Activity of Clostridium acetobutylicum. Applied and Environmental Microbiology 
50: 220–228. 

Ling X, He X & Xin D (2009) Detecting gene clusters under evolutionary constraint in a large number 
of genomes. Bioinformatics 25: 571–577. 

Loreau M (2001) Microbial diversity, producer-decomposer interactions and ecosystem processes: a 
theoretical model. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society 268: 303–309. 

Lykidis A et al. (2007) Genome sequence and analysis of the soil cellulolytic actinomycete 
Thermobifida fusca YX. Journal of Bacteriology 189: 2477–2486. 

Lynd LR, Weimer PJ, Zyl WH Van & Pretorius IS (2002) Microbial Cellulose Utilization: 
Fundamentals and Biotechnology. Microbiology and Molecular Biology Reviews 66: 506–577. 

Margulies M et al. (2005) Genome sequencing in microfabricated high-density picolitre reactors. 
Nature 437: 376–380. 

Martiny AC, Treseder K & Pusch G (2012) Phylogenetic conservatism of functional traits in 
microorganisms. The ISME Journal 7: 830–838. 

McGuire KL & Treseder KK (2010) Microbial communities and their relevance for ecosystem 
models: Decomposition as a case study. Soil Biology and Biochemistry 42: 529–535. 

Medie FM, Davies GJ, Drancourt M & Henrissat B (2012) Genome analyses highlight the different 
biological roles of cellulases. Nature Reviews. Microbiology 10: 227–234. 

Miki T, Ushio M, Fukui S & Kondoh M (2010) Functional diversity of microbial decomposers 
facilitates plant coexistence in a plant-microbe-soil feedback model. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 107: 14251–14256. 

Mille-Lindblom C, Fischer H & Tranvik LJ (2006) Antagonism between bacteria and fungi: substrate 
competition and a possible tradeoff between fungal growth and tolerance towards bacteria. Oikos 
113: 233–242. 

Mille-Lindblom C & Tranvik LJ (2003) Antagonism between bacteria and fungi on decomposing 
aquatic plant litter. Microbial Ecology 45: 173–182. 

Miyazaki K (2005) A hyperthermophilic laccase from Thermus thermophilus HB27. Extremophiles: 
life under extreme conditions 9: 415–425. 

Møller J, Miller M & Kjøller A (1999) Fungal-bacterial interaction on beech leaves: influence on 
decomposition and dissolved organic carbon quality. Soil Biology and Biochemistry 31: 367–
374. 

Moorhead DL & Sinsabaugh RL (2006) A theoretical model of litter decay and microbial interaction. 
Ecological Monographs 76: 151–174. 

Nigam P & Singh D (1995) Enzyme and microbial systems involved in starch processing. Enzyme and 
Microbial Technology 17: 770–778. 



 32 

Niladevi KN, Sheejadevi PS & Prema P (2008) Strategies for enhancing laccase yield from 
Streptomyces psammoticus and its role in mediator-based decolorization of azo dyes. Applied 
biochemistry and biotechnology 151: 9–19. 

Pace NR (1997) A Molecular View of Microbial Diversity and the Biosphere. Science 276: 734–740. 

Paterson E, Osler G, Dawson LA, Gebbing T, Sim A & Ord B (2008) Labile and recalcitrant plant 
fractions are utilised by distinct microbial communities in soil: Independent of the presence of 
roots and mycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry 40: 1103–1113. 

Prosser JI et al. (2007) The role of ecological theory in microbial ecology. Nature Reviews. 
Microbiology 5: 384–392. 

Ranocha P, Chabannes M, Chamayou S, Jauneau A, Boudet A & Goffner D (2002) Laccase Down-
Regulation Causes Alterations in Phenolic Metabolism and Cell Wall Structure in Poplar. Plant 
Physiology 129: 145–155. 

Roesch LFW et al. (2007) Pyrosequencing enumerates and contrasts soil microbial diversity. The 
ISME Journal 1: 283–290. 

Ruiz-Dueñas FJ & Martínez AT (2009) Microbial degradation of lignin: how a bulky recalcitrant 
polymer is efficiently recycled in nature and how we can take advantage of this. Microbial 
Biotechnology 2: 164–177. 

Sabathé F, Bélaïch A & Soucaille P (2002) Characterization of the cellulolytic complex (cellulosome) 
of Clostridium acetobutylicum. FEMS Microbiology Letters 217: 15–22. 

Sagova-Mareckova M, Omelka M, Cermak L, Kamenik Z, Olsovska J, Hackl E, Kopecky J & 
Hadacek F (2011) Microbial communities show parallels at sites with distinct litter and soil 
characteristics. Applied and environmental microbiology 77: 7560–7567. 

Schimel JP & Schaeffer SM (2012) Microbial control over carbon cycling in soil. Frontiers in 
Microbiology 3: 348. 

Schneider T et al. (2012) Who is who in litter decomposition? Metaproteomics reveals major 
microbial players and their biogeochemical functions. The ISME Journal 6: 1749–1762. 

Schneider T, Gerrits B, Gassmann R, Schmid E, Gessner MO, Richter A, Battin T, Eberl L & Riedel 
K (2010) Proteome analysis of fungal and bacterial involvement in leaf litter decomposition. 
Proteomics 10: 1819–1830. 

Suzuki T, Endo K, Ito M, Tsujibo H, Miyamoto K & Inamori Y (2003) A Thermostable Laccase from 
Streptomyces lavendulae REN-7: Purification, Characterization, Nucleotide Sequence and 
Expression. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 67: 2167–2175. 

Šnajdr J, Cajthaml T, Valášková V, Merhautová V, Petránková M, Spetz P, Leppänen K & Baldrian P 
(2010) Transformation of Quercus petraea litter: successive changes in litter chemistry are 
reflected in differential enzyme activity and changes in the microbial community composition. 
FEMS Microbiology Ecology 75: 291–303. 

Šnajdr J, Valášková V, Merhautová V, Herinková J, Cajthaml T & Baldrian P (2008) Spatial 
variability of enzyme activities and microbial biomass in the upper layers of Quercus petraea 
forest soil. Soil Biology and Biochemistry 40: 2068–2075. 



 33 

Štursová M, Žifčáková L, Leigh MB, Burgess R & Baldrian P (2012) Cellulose utilization in forest 
litter and soil: identification of bacterial and fungal decomposers. FEMS Microbiology Ecology 
80: 735–746. 

Taylor CR, Hardiman E M, Ahmad M, Sainsbury PD, Norris PR & Bugg TDH (2012) Isolation of 
bacterial strains able to metabolize lignin from screening of environmental samples. Journal of 
Applied Microbiology 113: 521–530. 

Thurston CF (1994) The structure and function of fungal laccases. Microbiology 1: 19–26. 

Torsvik V, Goksøyr J & Daae FL (1990) High diversity in DNA of soil bacteria. Applied and 
Environmental Microbiology 56: 782–787. 

Valášková V, De Boer W, Gunnewiek PJAK, Pospíšek M & Baldrian P (2009) Phylogenetic 
composition and properties of bacteria coexisting with the fungus Hypholoma fasciculare in 
decaying wood. The ISME Journal 3: 1218–1221. 

Velicer GJ (2003) Social strife in the microbial world. Trends in Microbiology 11: 330–337. 

Voříšková J & Baldrian P (2013) Fungal community on decomposing leaf litter undergoes rapid 
successional changes. The ISME Journal 7: 477–486. 

Ward NL et al. (2009) Three genomes from the phylum Acidobacteria provide insight into the 
lifestyles of these microorganisms in soils. Applied and Environmental Microbiology 75: 2046–
2056. 

Wardle DA, Yeates G, Barker G & Bonner K (2006) The influence of plant litter diversity on 
decomposer abundance and diversity. Soil Biology and Biochemistry 38: 1052–1062. 

Warren RAJ (1996) Microbial hydrolysis of polysaccharides. Annual Review of Microbiology 183–
212. 

Wilson DB (2004) Studies of Thermobifida fusca plant cell wall degrading enzymes. The Chemical 
Record 4: 72–82. 

Wohl DL, Satyam A & Gladstone JR (2004) Functional redundancy supports biodiversity and 
ecosystem function in a closed and constant environment. Ecology 85: 1534–1540. 

Wong DWS (2008) Structure and action mechanism of ligninolytic enzymes. Applied Biochemistry 
and Biotechnology 157: 174–209. 

Wu D et al. (2009) A phylogeny-driven genomic encyclopaedia of Bacteria and Archaea. Nature 462: 
1056–1060. 

Xie G et al. (2007) Genome sequence of the cellulolytic gliding bacterium Cytophaga hutchinsonii. 
Applied and Environmental Microbiology 73: 3536–3546. 

Zhang D, Hui D, Luo Y & Zhou G (2008) Rates of litter decomposition in terrestrial ecosystems : 
global patterns and controlling factors. Journal of Plant Ecology 1: 85–93. 

 

 

 



 34 

Přílohy: 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schematicky naznačeno působení enzymů štěpících celulosu. A - volné enzymy aerobních 

bakterií. B - enzymy sdružené do komplexů u anaerobních bakterií. Je znázorněn také rozdíl mezi 

krystalickými a amorfními oblastmi celulosy. 

Převzato: Lynd et al. (2002) 
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Obr. 2: Schéma průběhu štěpení β-1-4 vazby v polymeru celulosy, vzniká cellobiosa a následně 

monomerní jednotky glukosy. Štěpení se postupně účastní tři enzymy: endoglukanasy, 

cellobiohydrolasy a β-glukosidasy. 

Převzato: Xie et al. (2007) 
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Obr. 3: Distribuce jednotlivých rodin glykosidhydrolas u bakteriích. Fylogenetický strom byl založen 

na základě 16S rRNA alignmentu získaného z databáze SILVA a konstruován pomocí Phylip 

(distance matrix F84, neighbor joining, 100 bootstraps). Vnější kruhy znázorňují přítomnost jednoho 

(červená barva) či více (modrá barva) kopií genů z rodin glykosidhydrolas v genomech bakterií. 

Převzato: Berlemont & Martiny (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Počty genů pro jednotlivé rodiny glykosidhydrolas (GH) identifikovaných v genomech 

bakterií, spolu s uvedenými aktivitami těchto enzymů. 

Převzato: Berlemont & Martiny (2013) 
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Obr. 4: Průřez opadovou a půdní vrstvou v lese mírného pásma. Je zde naznačen rozsah opadového 

(L) a humózního (H) horizontu.  

Převzato: Baldrian et al. (2012) 

 

  

Obr. 5: Graf zastoupení jednotlivých kmenů bakterií při srovnání DNA a RNA z opadového (L) a 

humózního (H) horizontu. 

Převzato: Baldrian et al. (2012) 
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Obr. 6: Grafy srovnávající aktivitu jednotlivých enzymů u 24 měsíců trvající dekompozice opadu. Je 

patrné střídání dominantních enzymů v závislosti na čase a tudíž měnící se kvalitě opadu. Je naznačen 

také celkový úbytek biomasy. 

Převzato: Šnajdr et al. (2010) 

 


