
Rozklad opadu si vyžaduje prítomnosť zodpovedajúcich degradačných enzýmov, ktorých 

dobrými producentmi sú práve huby. Lesné pôdy vykazujú značnú mieru heterogenity v 

rozložení týchto enzýmov v rôznych merítkach. Navyše produkcia degradačných enzýmov sa 

mení v priebehu roka. Obvykle ju sprevádza i zmena spoločenstva húb. V tejto práci som sa 

zaoberala rozložením enzymatickej aktivity na povrchu jednotlivých listov z opadu a zaujímal 

ma rozdiel v zložení spoločenstiev osídľujúcich miesta kde prebieha intenzívny rozklad 

celulózy a miestach s nízkou enzymatickou aktivitou. Ďalším cielom bolo izolovať 

celulolytické huby pomocou opadových sáčkov s celulózou, umiestnených v lesnom opade, s 

využitím metódy filtrovania spór a metódy vyrieďovania (dilution-to-extinction). 

 V listnatom lese s dominantným porastom dubu bol odobraný opad v štyroch štádiách 

rozkladu: senescentné listy z vetvičiek a opad po 2, 10 a 22 mesiacoch dekompozície. Na 

desiatich listoch z každého druhu opadu bola zmeraná aktivita celobiohydrolázy na ich 

povrchu. Listy boli prichytené na doštičku s agarom a plocha listu bola pokrytá agarózou 

obsahujúcou fluorescenčne značenú substrát. Pre každý list bola vytvorená mapa relatívnej 

enzýmovej aktivity a v miesta s nízkou a vysokou aktivitou bol vyrezaný štvorec o ploche 

približne 1 cm
2
. Z oboch štvorcov bola extrahovaná DNA a hubové spoločenstvo v daných 

miestach bolo analyzované sekvenáciou ITS2 medzerníku na platforme Illumina. 

 Na ploškách štvorcov 1cm
2
 sa vyskytovalo 20 až 68 rôznych rodov (v priemere 42 

rodov na štvorec), čo svedčí o podstatnej diverzite i na tak malej ploche. Spoločenstvo z 

aktívnych a neaktívnych oblastí sa líšilo, no nevykazovalo žiadny konkrétny vzorec. Hodnoty 

aktivity exocelulázy sa výrazne líšili i vrámci jedného listu. Najvyššie hodnoty bolo 

detekované na opade po 10 a 22 mesiacoch dekompozície. Výrazný bol i posun v zložení 

spoločenstva medzi jednotlivými stupňami rozkladu – skorým štádiám dominovali 

askomycéty, v pozdných pribudlo bazídiomycét.  

 Z opadových sáčkov s celulózou sa získalo 14 rôznych rodov húb, všetky vykazovali 

celulázovú aktivitu. Izoláty patrili do oddelení Ascomycota, Basidiomycota, 

Mortierellomycotina and Mucoromycotina. Najčastejšie bol izolovaný rod Umbelopsis, 

nasledovali rody Fusarium, Rhizoctonia  a Cladosporium, ktorého sekvencie boli prítomné i v 

opade ako ôsmy najpočetnejší rod. Najvyššie aktivity enzýmov degradujúcich celulózu boli 

zmerané u 3 izolátov rodu Hypocrea pachybasioides. Kmeň identifikovaný ako Epicoccum 

mal najvyššiu aktivitu α-glukozidázy, rod Metarhizium vykazoval najvyššiu aktivitu chitinázy 

a fosfomonoesterázy. 


