
ABSTRAKT 

Dynamika půdní organické hmoty na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách 

Předmětem této disertační práce je prozkoumat ukládání půdní organické hmoty v post-

těžebních půdách a jejího vlivu na další ekosystémové vlastnosti. Výsledky této studie 

byly shrnuty do čtyř rukopisů, které již byly publikovany nebo byly přijaty k publikaci v 

mezinárodních časopisech.  

Na čerstvě vytěženém materiálu bylo za pomoci měření půdní respirace zjištěno, 

že hlubokopůdní mikroflóra může významně ovlivnít půdní mikrobiální komunity na 

výsypkách a to zejména v časných stádiích sukcese a v raných fázích pedogeneze. 

Mikroskopické pozorování potvrdilo vliv hlubokopůdní mikroflory na masivní rozpad 

usazenin a dokládá tak její přispění k rozkladu fosilní organické hmoty. Pro studium 

akumulace recentní půdní organické hmoty a s tím spojenými změnami, společně s 

interakcemi mezi chemickými a biologickými vlastnostmi půdy v jistém časovém úseku, 

byly použity data z  řady podobných lokalit v rozdílném věku(chronosequence). Tato 

data, zkombinovaná s údaji z opakovaného měření daných lokalit ve známém časovém 

rozmezí, nám umožnila sledovat aktuální změny v chemii půdy, zásobách uhlíku a 

půdních vlastností. Spojením těchto metod byly provedeny dvě samostatné studie (1999 a 

2010). Půdní pH se snižovalo s věkem lokalit, pokles byl výraznější v horní vrstvě půdy. 

Tyto změny byly v rozmezí sledovných 11 let v negativní korelaci s počátečním pH 

lokalit. Množství uhlíku v půdě s věkem lokality vzrůstalo. Naopak s věkem lokalit míra 

akumulace uhlíku klesla (na základě rozdílů mezi prvním a druhým odběrem vzorků). 

Průměrné přírůstky zásob uhlíku odpovídaly hodnotám stanoveným pomocí 

chronoseqenčního a real-time přístupu. Změny v obsahu dusíku v půdě vykazovaly 

podobný vývoj jako změny v obsahu uhlíku. Chronosequence v kombinaci s 

opakovanými měřeními jsou proto cenným nástrojem pro sledování pedogeneze a 

interakcí mezi půdou, vegetací, flórou a faunou.  

Výsledky obnovy krajiny po těžbě také závisí na půdní organické hmotě a 

související mikrobiální biomasy. Ta je základním předpokladem pro úspěšnou obnovu a 

vývoj ekosystémů. Cílem bylo porovnat dynamiku frakcí půdního uhlíku a mikrobiální 

komunity s nimi spojené na dvou chronosekvencí(jedné rekultivované a druhé se 

spontální sukcesí). Sledovali jsme vlastnosti půdy: množství uhlíku v půdě, pH, 

objemovou hmotnost, množství lehké frakce organického uhlíku (POC) a uhlíku 

vázaného v půdních agregátech. Zkoumali jsme mikrobiální komunity půdy a POC frakcí 

ve středně pokročilé a pozdní sukcesi pomocí analýzy fosfolipidů mastných kyselin 

(PLFAs). Obsah uhlíku v půdě v obou chronosequenceích rostl a pH se snižovalo 

s věkem lokalit. Množství POC frakcí (lehká, vázaná) se s věkem lokality zvyšovalo. 

Lehká frakce měla vždy větší zastoupení než frakce vázaná v obou chronosequencích. U 

obou frakcí byl výraznější nárůst na rekultivované chronoseqenci oproti nerekultivované. 

POC frakce měly na mikrobiální společenství větší vliv než věk lokality. Mikrobiální 

komunita půdy na rekultivovaných plochách byla podobnější komunitě vázané frakce 

POC. Na nerekultivovaných plochách byla naopak komunita podobnější frakci lehké. 

Pozorované rozdíly v POC a tím i mikrobiálních společenství odpovídají vyšší úrovni 

bioturbace na rekultivovaných lokalitách, která podporuje rychlejší akumulaci POC a 

posouvá tak mikrobiální komunitu směrem ke společenstvům vázaného POC. 


