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Abstrakt

Už staletí lidé cestují a s nimi cestují zvířata i rostliny. Tento přenos organizmů může 

být vědomý nebo nahodilý. V obou případech vstupují zavlečené druhy do nových interakcí 

s místními organismy, což může vést až ke změně fungování celých ekosystémů.

Arbuskulární mykorhizní symbióza je jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších 

symbiotických vztahů vyšších rostlin a půdních hub. Tvoří jí přibližně 80% terestrických 

rostlinných čeledí, pro které je symbióza s houbami významným zdrojem živin. Zavlečení 

invazních rostlin do nepůvodních biotopů může výrazně ovlivňovat křehkou rovnováhu mezi 

symbionty a měnit i druhové složení biotopů.

V práci se zabývám arbuskulární mykorhizní symbiózou, charakteristikou rostlinných 

invazí a jejich vlivem na AM houby v invadovaných lokalitách.

Klíčová slova: rostlinné invaze, arbuskulární mykorhizní symbióza, vliv, biotické 

interakce, degraded, enhanced

Abstract

People have been travelling for centuries, together with accompanying animals and 

plants from their fatherlands. This transfer can be either conscious or accidental. In both 

cases, the introduced species enter new interactions with local organisms which can lead even 

to a change of functioning of whole ecosystems.

Arbuscular mycorrhizal symbiosis is one of the most important and widespread 

symbiotic relationships of vascular plants and soil fungi, known from approximately 80 %

terrestrial plant families. The symbiosis han an irreplaceable role for host plants in uptake of 

mineral nutrients. An introduction of invasive plants to non-native biotopes can have 

a significant influence on the fragile balance between the symbionts, which can subsequently 

influence whole ecosystem.

This Bachelor's thesis is focused on the arbuscular mycorrhizal symbiosis, the 

characteristic of plant invasions and its influence on AM fungi in invaded areas.

Keywords: plant invasions, arbuscular mycorrhizal symbiosis, impact, biotic 

interactions, degraded, enhanced



Seznam použitých zkratek:

AM – arbuskulární mykorhizní symbióza

AMH – arbuskulární mykorhizní houby

DMH – degraded mutualism hypothesis

EMH – enhanced mutualism hypothesis 

NM – ne mykorhizní (mykorhizu netvořící)



1

1 Úvod

Biologické invaze jsou po celá léta objektem výzkumu. Vědci intenzivně zkoumají 

účinky invazních rostlin na ekosystémy a jejich fungování, neboť změny v ekosystémech 

a snižování biologické diverzity má význam i pro společnost. Ekosystémy nám poskytují 

produkty i služby, jako jsou například voda a její regulace, potraviny, vlákna, palivo nebo 

rekreace a estetické vyžití. Zachování vysoké biologické diverzity by tedy mělo být v našem 

zájmu (Binimelis et al. 2008). Do laického povědomí se problematika, týkající se invazí,

začala šířit až na konci 90. let dvacátého století. Až stále se snižující biodiverzita a zvyšující 

se ekonomické škody přiměly veřejnost se tématem zabývat. Téma rostlinných invazí se stalo 

tak diskutované, že byla problematika invazí uznána Evropskou komisí jako velice závažná 

(Davis 2009) s potenciálně významnými ekonomickými škodami. Mohou zapříčinit změny 

v abiotickém prostředí lokality, mají dopad i na lidské zdraví (Křivánek 2006). Negativně 

ovlivňují také komerční zemědělskou a lesní produkci (Pyšek et al. 2009). Invazní rostliny 

mají vliv i na změny hodnot různých prvků v půdě (Vitoušek and Walker 1989), na ztráty 

vody (Zavleta 2000) a změny v režimu požárů (Brooks et al. 2004).

Z hlediska ohrožení biodiverzity je jedním z nejzávažnějších problémů vytlačování 

původních druhů v daném biotopu. Invazní druhy rostlin svou přítomností zmenšují stanoviště 

původních druhů a narušují složení společenstev (Pyšek et al. 2009, Hejda et al. 2009).

Invazní rostliny mohou v invadovaných půdách také měnit skladbu arbuskulárních 

mykorhizních hub nebo potlačovat jejich výskyt. To může vést ke konkurenčnímu oslabení 

nebo vyloučení nativních druhů rostlin (Greipsson and DiTommaso 2006). Právě na toto téma 

se tato práce zaměřuje. Ve zkratce popisuje arbuskulární mykorhizní symbiózu, podává 

základní informace o invazivních rostlinách a zabývá se jejich interakcemi s arbuskulárně 

mykorhizními houbami, jež ovlivňují flóru invadovaných lokalit.

2 Arbuskulární	mykorhizní	symbióza

Arbuskulární mykorhizní symbióza patří, spolu s několika dalšími mykorhizními typy, 

do skupiny endomykorhizní symbiózy. To znamená, že při kolonizaci kořenového systému 

rostliny proniká nejen do mezibuněčných prostor, ale i do buněk hostitelské rostliny. Název 

této symbiózy je odvozen od názvu morfologického útvaru – arbuskulu – který houby tvoří 

v buňkách hostitelské rostliny. Původním názvem byla vezikulo-arbuskulární mykorhizní 
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symbióza (VAM), studie ale prokázaly, že vezikuly tvoří zhruba jen 80 % zástupců hub

vytvářejících tuto symbiózu. Název byl proto změněn na arbuskulární mykorhizní symbiózu 

(AM) (Smith and Read 2010).

Arbuskulární mykorhizní symbióza je nejrozšířenějším a ekologicky a hospodářsky 

pravděpodobně nejvýznamnějším typem mykorhizní symbiózy. Všechny AM houby jsou 

obligátně symbiotické, to znamená, že nejsou dlouhodobě schopné přežít samy bez spolupráce 

s rostlinami (Schüβler et al. 2001). Jejich spolupráce je ovšem oboustranně výhodná. Houba 

rostlině zajišťuje přísun minerálních látek z půdy, rostlina jí oplácí přísunem na energii 

bohatých látek - cukrů. Podle Drigo et al. (2010) tvoří příjem houby až 30 % z celkové 

produkce asimilátů, které rostlina vytváří. Přijetí spolupráce rostlinou ale není automatické. 

Pokud má rostlina více než vyhovující podmínky k životu, může mykorhizní houby odmítat. 

Výdej asimilátů také není konstantní. Rostlina je schopna asimiláty mezi jednotlivé 

kolonizátory přerozdělit podle míry jejich prospěšnosti (Bever et al. 2009).

Kromě výživy má mykorhiza vliv i na vodní provoz rostliny, na zvýšenou toleranci 

hostitelských rostlin vůči biotickým i abiotickým stresovým faktorům a také chrání hostitele 

před půdními patogeny (Smith and Read 2010).

2.1 Zařazení	

Původně byly houby tvořící arbuskulární mykorhizní symbiózu řazeny do oddělení 

Zygomycota, zjistilo se ale, že jde o polyfyletickou skupinu. Později, za pomoci 

molekulárních výzkumů, bylo vyčleněno oddělení Glomeromycota (Schüβler et al. 2001), do 

kterého spadají řády Glomerales, Diversisporales, Paraglomerales a Arecheosporales z nichž 

bylo zatím popsáno zhruba 250 arbuskulárně mykorhizních druhů (Öpik et al. 2010, Schüßler 

and Walker 2010).

AM houby spolupracují s velkou škálou organismů. Patří mezi ně krytosemenné 

a nahosemenné rostliny, játrovky i hlevíky (Schüßler 2000). Celkově tedy arbuskulární 

mykorhizu tvoří více než 200 000 druhů rostlin. Najdou se ale i výjimky, které mykorhizu 

netvoří. Jsou to například druhy z čeledí Brassicaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae,

Cyperaceae a Proteaceae, přičemž tato skupina NM rostlin čítá kolem 17 000 zástupců

(Smith and Read 2010, Brundrett 2009).

http://schuessler.userweb.mwn.de/amphylo/Schuessler&Walker2010_Glomeromycota.pdf
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2.2 Morfologie	

Zdrojem pro kolonizaci kořenů u všech typů mykorhizní symbiózy mohou být spory 

nebo hyfy. U arbuskulární mykorhizní symbiózy dochází ke kolonizaci kořene pomocí 

klíčících spor již symbioticky rostoucího mycelia nebo pomocí mycelia nacházejícího se ve 

fragmentu kořene jiné infikované rostliny (Koske and Gemma 1992).

Symbióza jako taková se tedy sestává ze tří komponentů – jsou to kořeny rostliny, 

mycelium nacházející se v půdě (extraradikální) a mycelium v apoplastu rostliny

(intraradikální). Mycelium extraradikální aktivně vyhledává nové hostitelské rostliny a čerpá 

z půdy minerální látky, mycelium uvnitř kořenů pak zajišťuje látkovou výměnu mezi 

symbionty. Ta může probíhat díky útvarům zvaným arbuskuly, které popsal Gallaud už v roce 

1905 (Smith and Read 2010) jako krátké boční větve mycelia, pronikající skrze buněčnou 

stěnu buněk kůry kořene, a dichotomicky se větvící. Podle anatomického typu kolonizace 

rozlišujeme dva typy arbuskulární mykorhizy, Paris a Arum (Obr. 1). U prvně jmenovaného 

pronikají hyfy z buňky do buňky (symplastem), kde se mohou větvit a vytvářet arbuskuly. 

U druhého typu mycelium vyplňuje mezibuněčné prostory (apoplast) a v hlubších vrstvách 

kořenové kůry vytváří větve, jež pronikají do buněk hostitele a vytváří arbuskuly (Gallaud 

1905, přejato ze Smith and Read 2010).

Obrázek 1 Schematické znázornění morfologických typů arbuskulární mykorhizní 

symbiózy. Typ Paris šířící se skrz buňky a typ Arum šířící se mezibuněčnými prostory

(převzato z Gryndler et al. 2004).

Arbuskul (z lat. arbusculus, stromeček) je orgán vytvořený mnohočetným 

dichotomickým větvením infekčního vlákna uvnitř buňky hostitele. Její povrch je obrovský 

a slouží k výměně látek mezi houbou a rostlinou (Smith and Read 2010). I když je AM 
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definovaná jako endosymbióza, tak nikdy nedochází k přímému kontaktu s cytosolem 

hostitelských buněk (Genre and Bonfante 2010). Houba sice proniká buněčnou stěnou, 

cytoplazmatickou membránu ale nenaruší. Membrána před hyfou ustupuje a vchlipuje se. 

Dává tak vzniknout rozeklanému váčku tvořenému periarbuskulární membránou (Obr. 2)

(Smith and Read 2010)

Vezikul (z lat. vesiculus, měchýřek) je kulovitý nebo nepravidelný útvar, který vzniká 

rozšířením hyfy. Vytváří je všichni zástupci AM hub kromě druhů z čeledi Gigasporaceae

a předpokládá se, že mají zásobní funkci (Smith and Read 2010).

Zástupci oddělení Glomeromycota mají nepřehrádkované mycelium, které je tvořeno 

jednou jedinou větvenou trubicovitou buňkou. Uvnitř mycelia se nachází proudící 

cytoplasma, jež obsahuje nesčetné množství jader.  Při kontaktu s kořenem hostitelské rostliny 

nejprve hyfa přilne k povrchu kořene a následně se vytvoří takzvaný terček (apresorium) 

(Giovannetti and Citernesi 1993). Z apresoria vyrůstá jedno nebo několik infekčních vláken, 

které pronikají do primární kořenové kůry a dále do buněk, kde tvoří arbuskuly a vezikuly jež 

nejsou od mycelia odděleny žádnou přepážkou (Gryndler et al. 2004).

Obrázek 2 Schematické znázornění arbuskuly: SR – buněčná stěna hostitelské rostlinné 

buňky, MR – cytoplasmatická membrána rostlinné buňky, CR – cytoplasma rostlinné buňky, 

CH – cytoplasma buňky houby, MH – cytoplasmatická membrána buňky houby, SH –

buněčná stěna buňky houby, PM – periarbuskulární membrána (= vchlípená cytoplasmatická 

membrána rostlinné buňky), MP – mezilehlý prostor, AA – lokalizace ATPázové aktivity 

(převzato z Gryndler et al. 2004)
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2.3 Vliv	AM	na	hostitelské	rostliny

Asi nejdůležitější vlastností arbuskulárně mykorhizních hub je schopnost čerpat z půdy 

minerální látky jako je fosfor, dusík, draslík a síra a ve spolupráci s rostlinami tak ovlivňovat 

jejich cirkulaci mezi nadzemními a podzemními složkami ekosystémů (Kivlin et al. 2011).

Fosfor je pro rostliny často limitujícím prvkem prostředí a jeho dostatečný příjem je důležitý 

pro stavbu nukleových kyselin a funkci metabolických dějů. AM houby mohou hydrolyzovat 

některé zdroje fosforu či ovlivňovat produkci fosfatázy rostlinou, a tak snížit stres 

z nedostatku a zvýšit fitness rostliny. Snížení tohoto stresu zlepšuje i fixaci dusíku, kterého 

má rostlina násobně větší spotřebu než fosforu (Smith and Read 2010).

Díky malému průměru hyf a velké délce extraradikálního mycelia, přes 5 metrů na 

1 gram půdy (Smith et al. 2004), dokáže houba brát živiny z mnohem větších objemů půdy, 

než by toho byl schopen kořenový systém hostitelské rostliny. Zároveň tak pomáhá 

překonávat problém s vyčerpáním živin v rhizosféře, které vzniká jako důsledek příjmu 

kořenovým systémem rostliny. Houba tímto zajišťuje hostiteli možnost lépe prosperovat. 

S tím souvisí i to, že zvýšený příjem minerálních látek rostlinou pomáhá hostiteli rychleji a 

lépe regenerovat škody způsobené patogeny (Dodd 2000, Smith and Read 2010). 

AM houba je schopna chránit hostitele proti houbovým parazitům či parazitickým 

háďátkům. Přesný mechanismus zvýšené resistence hostitelských rostlin ale není většinou 

známý (Linderman 1994). AM houby mohou hostitele chránit i vytlačováním parazitických 

hub, které je důsledkem jejich vzájemné kompetice o prostor a asimiláty (Tahat and Sijam 

2012).

Roli hraje i ve vodním režimu rostliny. Ke zmírnění vodního stresu dochází díky 

přísunu vláhy extraradikálním myceliem. Je to vedlejší efekt při přivádění minerálních látek 

z půdy (Dodd 2000). Mykorhizní houby ovlivňují i schopnost hostitelských rostlin vypořádat 

se se zvýšenou koncentrací těžkých kovů nebo solí (Smith and Read 2010).

3 Invazní	rostliny

Už odedávna lidé cestují a společně s nimi se z původních oblastí přesouvají různé 

rostlinné druhy. Tento přenos může být zcela nahodilý, například šíření semen při přepravě 

potravy, nebo může být vědomý, například v rámci zemědělství. V obou případech vstupují 

zavlečené druhy do nových interakcí s místními organismy, což může vést až ke změně 

fungování celých ekosystémů. Příkladem takové interakce je vznik invazních druhů a jejich 

působení na ekosystémy.
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Ne každý zavlečený druh rostliny se musí stát invazním. V 90. letech minulého století 

formuloval Mark Williamson pravidlo, které odhaduje, s jakou pravděpodobností přejde 

nepůvodní druh do invazního stádia. Podle něj pouze 10 % importovaných druhů dosáhne 

stádia přechodného zavlečení. Z těchto přechodně zavlečených se 10 % naturalizuje a z nich 

10 % působí ekonomické škody v místě invaze. Invazní druhy jsou tedy pouze zlomkem 

z celkového počtu zavlečených druhů (Williamson and Fitter 1996). 

Invazní rostliny jsou druhy s velmi specifickými vlastnostmi. Snadno se šíří, dobře 

klíčí, dobře regenerují, rychle rostou, snadno se rozmnožují a na nepůvodních stanovištích 

mohou napáchat nemalé škody. Rostlinné invaze jsou, jak přímím tak nepřímím důsledkem 

činnosti člověka. Slovo invazní je tedy termín popisující distribuci a množství změn ve 

složení rostlin způsobených lidskou činností (Pyšek et al. 2004).

Proces vedoucí k statutu „invazní“ má několik fází. První je samozřejmě zavlečení, což 

znamená, že rostlina (nebo její propagule) je člověkem přenesena na nové místo a nese 

označení „nepůvodní“. Následuje naturalizace, kdy se rostlina vyrovná s biotickými 

a abiotickými faktory nového prostředí, až dojde k tomu, že se dokáže pravidelně 

rozmnožovat. Pokud přežívá, ale nedokáže udržet populaci a je závislá na opakovaném

zavlečení, je označena za přechodně zavlečenou. Za invazní je rostlina považována až tehdy, 

je-li schopna produkovat reprodukceschopné potomstvo na velkou vzdálenost od napadeného 

místa. Uvádí se, že musí překročit vzdálenost 100 metrů za 50 let při šíření semeny nebo 

vzdálenost 6 metrů za 3 roky při šíření kořeny či oddenky (Obr. 3) (Richardson et al. 2000).

Invazní rostliny poté dělíme na 2 základní druhy podle stáří invaze a to na archeofyta a 

neofyta. Archeofyta jsou rostliny zavlečené před rokem 1500 našeho letopočtu a neofyta jsou 

rostliny zavlečené až po tomto datu (Pyšek et al. 2002).  

3.1 Vlastnosti	invazních	rostlin

Aby byl rostlinný druh označen za invazní, musí splňovat několik kritérií. Být v dané 

oblasti nepůvodní, musí být introdukován člověkem (ať úmyslně či neúmyslně), musí 

překonat geografické a ekologické bariéry a musí se v dané oblasti šířit bez jakékoliv pomoci 

člověka (Richardson et al. 2000). 

Samotná introdukce druhu na nové území je překonáním první bariéry - geografické. 

Následuje proces překonávání bariéry místního prostředí (abiotických i biotických vlivů) 

a bariéry reprodukční. Pokud se druhu na nové lokalitě podaří přežít a následně se rozmnožit, 

stává se druhem naturalizovaným (Richardson et al. 2000). Dokáže-li se daný druh v nové 
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lokalitě efektivně šířit a překonávat původní vegetaci a rozmnožuje se zcela bez přispění 

člověka, je považován za druh invazní (Obr. 3) (Křivánek 2006). 

Obrázek 3 Schematické znázornění etap a bariér, které musí druh překonat od 

introdukce prostřednictvím člověka po fázi, kdy se úspěšně šíří sám, a lze jej prohlásit za 

invazní (převzato z Pyšeket al. 2008).

Schopnost rostlin invadovat si žádá buď dostatečně vysokou úroveň fyziologické 

tolerance a plasticity, nebo možnost podstoupit genetické diferenciace pro dosažení potřebné 

fitness (Richardson and Pyšek 2006). Tyto požadavky mohou zahrnovat změny v rámci 

individuí, jako je například nárůst velikosti či plodnosti invazních druhů, nebo změny na 

úrovni populací, jako je nárůst hustoty a geografického rozšíření druhu (Hufbauer and Torchin 

2007).

Invazibilita (dovednost organismu přežívat v daném společenstvu) se liší druh od druhu. 

Jedny z nejdůležitějších faktorů jsou výška druhu a pokryvnost, které pomáhají zastínit 

původní obyvatele stanoviště a díky této konkurenční výhodě umožňují invaznímu druhu ze 

stanoviště vytěžit maximum. Schopnost druhu invadovat na nové území závisí také na 

konkurenčním tlaku původních druhů, na vlivu býložravců a patogenů, na klimatických 

a abiotických extrémech (Hejda et al. 2009, Chytrý and Pyšek 2009). 

Důležitým faktorem je v neposlední řadě interakce s houbovými zástupci edafonu. Jak 

již bylo zmíněno, s AM houbami kooperuje až 80 % rostlinných druhů, těch invazních 
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nevyjímaje. Proto, aby mohla invaze úspěšně proběhnout, musí být houbový symbiont v nové 

lokalitě nahrazen novým druhem, jenž se na invadované lokalitě vyskytuje, nebo musí být 

původní symbiont zavlečen společně s rostlinou (Hufbauer and Torchin 2007).

3.1.1 Enemy	release	hypothesis

Tato hypotéza předpokládá, že jsou invazní druhy úspěšné proto, že v nepůvodním 

areálu nemají nepřátele, kteří je regulovali v areálu původním. Únik před nepřáteli byl 

prokázán například u několika druhů, které byly z Evropy zavlečeny do Severní Ameriky

(Mitchell and Power 2003). Při zavlečení tyto druhy ztratily své houbové a virové patogeny. 

I když ale nějaké nové škůdce v novém areálu získají, jejich celkové zatížení patogeny se 

zmenší (Keane 2002).

Příkladem dokládajícím tuto hypotézu je Prunus seriotina z čeledi Rosaceae. V Severní 

Americe, která je jejím původním místem výskytu, totiž půdní biota omezuje její prosperitu 

a potlačuje vznik nových jedinců. Naproti tomu v nových areálech Evropy se dokáže 

P. seriotina dobře uchytit a nepřítomnost hostitelsky specifických patogenů jí umožňuje 

vytvářet hustší porosty. Toto oproštění od původních půdních patogenů jí umožňuje prosperitu 

na nových stanovištích a na severozápadě Evropy i nabýt statutu invazivní (Reinhart et al. 

2003).

3.2 Invadované	lokality

Ne všechny regiony jsou k rostlinným invazím náchylné stejnou měrou, navíc se jejich 

invadovatelnost může lišit i v rámci stanovišť daného regionu. Nejsnáze se mohou nepůvodní 

druhy uchytit na lidmi vytvořených stanovištích, jako jsou průmyslové zóny, orné půdy, parky 

a zahrady. Dále se hojně vyskytují na silně a často disturbovaných lokalitách (narušení 

sešlapem, sečí, herbicidy) a lokalitách s kolísající dostupností živin (např. náhlý přebytek 

živin odstraněním stromového patra nebo hnojení blízkých polí), což jsou převážně lidmi 

uměle vytvořená stanoviště. Nejméně invadovány jsou naopak rašeliniště, močály, slatiny, 

vřesoviště, horské pastviny nebo přirozené jehličnaté lesy (Chytrý et al. 2008a, Chytrý et al. 

2008b, Chytrý and Pyšek 2009b). Lokality, kam se invazní druhy šíří, jsou pro invazi vhodné. 

Skýtají volné niky nebo jsou méně náročné a invazní druhy jsou na panující podmínky už 

před-adaptované. Nové lokality tedy mohou být pro dané druhy příznivější než lokality jejich 

původního výskytu (Hufbauer and Torchin 2007). 

Lidé, vědomě či bezděky, podporují rozptyl invazních rostlin v lokálním, regionálním 

i kontinentálním měřítku. V procesech vedoucích k zavlečení nového druhu je lidská činnost

nutná stejně, jako pro následné rozšiřování invaze (Kowarik and Lippe 2007). Náhodně 
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zavlečené druhy jsou nejčastěji omezené na obdělávaná pole (ornou půdu), kam byly

v minulosti zavlečeny s přesuny zemědělců. Naproti tomu záměrně introdukované druhy se 

vyskytují mimo zemědělské půdy, neboť byly přivezeny za účelem okrasným. Tyto vědomě 

zavlečené druhy mají vyšší míru naturalizace a vzhledem k vyšším počtům významně 

přispívají k lokálním „species pool“ naturalizovaných druhů (Kowarik 2003).

4 Vliv	rostlinných	invazí	na	arbuskulární	mykorhizní	symbiózu

O mykorhizních houbách jako takových známe poměrně dost informací. Známe jejich 

rozmanitost, jejich morfologii i fyziologii. V rámci této práce mě ale nejvíce zajímá jejich 

asociace s nepůvodními rostlinami, konkrétně vliv rostlinných invazí na mykorhizní 

symbiózu v invadovaných lokalitách. Co se jejich vztahu s invazními rostlinami týče, byly 

stanoveny dvě hypotézy vysvětlující možnosti interakcí mezi těmito skupinami organismů.

Za prvé Degraded mutualism hypothesis (Vogelsang et al. 2004), která uvádí, že invazivní 

rostliny buď vůbec netvoří mykorhizní symbiózu, nebo jsou málo kolonizované a získávají 

tedy z arbuskulární mykorhizní symbiózy méně benefitů než nativní rostliny. Podle této 

hypotézy NM invazní rostliny snižují hojnost AM hub a silně ovlivňují symbiózu nativních 

rostlin  (Shah et al. 2009, Vogelsang and Bever 2009). Druhou je Enhanced mutualism

hypothesis (Reinhart and Callaway 2006) která říká, že se rostliny na nových lokalitách 

setkávají s lepšími symbionty než ve svých původních areálech. Tyto mykotrofní invazní 

rostliny jsou ale také schopné změnit komunity AM hub takovým způsobem, který zvyšuje 

jejich konkurenceschopnost, jsou schopné změnit komunitu hub, které kolonizují nativní 

druhy rostlin a podpořit vyšší hojnost AM hub v invadované lokalitě. To vše podporuje 

zvýšení jejich invazivity (Shah et al. 2009, Reinhart and Callaway 2006).

4.1 Degraded	mutualism	hypothesis

Rostliny mohou své okolí ovlivňovat několika způsoby. Jednou z možností je 

vylučování biochemikálií. Zatím bylo objeveno více než 100 000 různých nízkomolekulárních 

přírodních produktů, přičemž mnoho z nich je druhově specifických (Flores 1999). Toto 

množství různých látek je pravděpodobně ovlivněno selekčním tlakem na spoustu různých 

funkcí, jako je akvizice živin z půdy, obrana proti herbivorům, kořenová komunikace 

a ochrana proti patogenům. Některé tyto sekundární metabolity jsou ovšem i bez konkrétních 

funkcí (Callaway and Ridenour 2004). Tyto látky vzniklé pro zvýšení konkurenceschopnosti

v původních areálech sousední druhy moc neovlivňují, protože s vývojem těchto látek se 
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vyvíjela i jejich odolnost vůči nim. Organismy na nových stanovištích tuto odolnost 

postrádají, a proto na ně mají invazní rostliny takový dopad (Callaway and Ridenour 2004). 

4.1.1 Vliv	Alliaria	petiolata

Alliaria petiolata je dvouletý druh řadící se do čeledi Brassicaceae. V Evropě a Asii je

původní a odtud byl zavlečen do Severní Ameriky, kde se stal invazním a v tamních 

temperátních lesích přerostl v problém (Roberts and Anderson 2001). Pomocí pokusů bylo 

totiž dokázáno, že A. petiolata jako invazní druh svou přítomností ovlivňuje arbuskulární 

mykorhizní symbiózu. Nativní druhy dřevin těchto lesů (Acer saccharum, Acer rubrum

a Faxinus americana) proto vykazovali v přítomnosti A. petiolata výrazně menší kolonizaci 

kořenů AM houbami a pomalejší růst (Obr. 4). Přítomnost AM nebyla v půdě téměř patrná, 

neboť jsou tyto houby v půdě redukovány pomocí sekundárních metabolitů, které jsou pro ně 

toxické. Konkrétně se jedná o kyanid, glukosinoláty a flavonoidy, které mohou být do 

substrátu uvolněny jako kořenové exudáty, v důsledku poškození tkání kořene nebo z opadu.

A. petiolata tedy fytochemicky narušuje tvorbu arbuskulární mykorhizní symbiózy a tím 

nepřímo inhibuje původní vegetaci (Stinson et al. 2006). Vysoké hustoty A. petiolata v oblasti 

korelují i s nízkým kolonizačním potenciálem AM hub. Bylo prokázáno, že výtažky 

z listů A. petiolata snižují klíčení spor (Obr. 5) (Roberts and Anderson 2001).
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Obrázek 4 Graf znázorňuje vliv A. petiolata na (A) mykorhizní kolonizaci a (B) 

akumulaci biomasy nativních dřevin. Můžeme vidět, že na míru kolonizace AM houbami 

(a tím pádem i na prospívání rostlin) má přítomnost A. petiolata podobný vliv jako sterilizace

substrátu (převzato z Stinson et al. 2006).

Obrázek 5 Graf znázorňuje výsledky pokusu, kdy byly spory AM hub vystaveny 

extraktu z A. petiolata. Můžeme vidět silné potlačení klíčivosti (převzato z Stinson et al. 

2006).

V jiné studii zkoumající účinky A. petiolata bylo zjištěno, že nativní rostliny Pilea 

pumila (Urticaceae), které dlouhodobě koexistují s touto fungicidní (antimykorhizní) 

rostlinou, mají více rozmanitých houbových symbiontů než P. pumila vyskytující se 
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v oblastech nezasažených invazí. To značí, že tato invazní rostlina mění vlastnosti P. pumila, 

přičemž tato změna podporuje kolonizaci kořenů P. pumila větším množstvím AM druhů 

a tím vyrovnává snížení rozmanitosti druhů v půdě zapříčiněné přítomností A. petiolata

(Lankau and Nodurft 2013).

4.1.2 Vliv Centaurea	maculosa

Centaurea maculosa z čeledi Asteraceae je jedením z ekonomicky nejvíce 

destruktivních invazních druhů Severní Ameriky, jež ničí nativní rostliny svými kořenovými 

exudáty (Callaway et al. 1999). Bylo zjištěno, že rostlina C. maculosa vylučuje svými kořeny 

fytotoxin katechin, který bezesporu přispívá k jejímu invaznímu chování v rhizosféře. 

Katechin působí antibakteriálně proti patogenům napadajícím kořenový systém rostlin, a tak 

slouží rostlině k obraně (Bais et al. 2002). Kořenovou exsudaci zřejmě spouští jeho narušení, 

mikrobiální složky půdy (včetně AM hub) proto nemají prakticky žádnou možnost rostlinu 

kolonizovat a raději infikují ostatní rostliny, které jsou oslabené alelopatickými chemikáliemi 

(Callaway et al. 2001).

Výsledky pokusů naznačují, že po invazi C. maculosa dochází k významným změnám 

komunit AM hub přítomných v kořenech nativních rostlin. Dále byl zjištěn úbytek 

restrikčních fragmentů v půdě, což naznačuje snížení diverzity AM hub. Také délka 

extraradikálního mycelia klesla o 24 %. To vše může mít důsledky pro ekosystém, protože 

větší diverzita AM hub může napomoci vyšší druhové bohatosti rostlin, a tak zvýšit 

produktivitu ekosystému (Mummey and Rillig 2006).

4.1.3 Vliv	Hypericum	perforatum

Hypericum perforatum je krátkověká bylina spadající do čeledi Hypericaceae. 

Domácím druhem je v Evropě, Severní Americe a Asii, kde obývá opuštěná pole a jiná 

disturbovaná stanoviště. Jako invazní druh je rozšířená v Austrálii, Jižní Africe a na východě 

Severní Ameriky (Seifert et al. 2009). 

V pokusu porovnávajícím chování rostlin H. perforatum z Evropy, kde jsou nativní, 

a z východu Severní Ameriky, kde se stali invazními, bylo zjištěno, že jedinci i původního 

areálu výskytu měli vyšší kolonizace AM houbami než ti z nepůvodního. To mohlo mít vliv 

na morfologii kořene, kdy evropská populace měla hrubší kořenový systém a větší průměr 

kořene. Severoamerická populace, která byla méně kolonizovaná, měla kořenový systém 

jemnější a více větvený, což jí umožňuje lepší čerpání živin nezávisle na AM. Ačkoli podle 

měření mezi populacemi nebyl rozdíl v množství biomasy, lišilo se její rozložení. Zatím-co
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nativní populace investovala do podzemní biomasy v rámci AM symbiózy, invazní populace 

investovala do nadzemní části biomasy v rámci zlepšení reprodukce (Seifert et al. 2009).

Teorie EICA (evolution of increased competitive ability) tvrdí, že exotické (rozumějme 

nepůvodní) druhy dlouho osvobozené od jejich nativních nepřátel ztrácí významné (nákladné, 

drahé) rysy, které jim pomáhaly odolávat těmto nepřátelům. Vývojem na novém místě 

vynakládají tyto druhy na dané znaky méně energie, protože jsou od svých přirozených 

nepřátel oproštěni. Tyto nepůvodní druhy tak mohou volnou energii investovat do rysů, které 

jim poskytnou větší konkurenční výhody jako je velikost nebo plodnost (Callaway and 

Ridenour 2004).

H. perforatum je příkladem takového druhu, kdy se oprošťuje arbuskulární mykorhizní 

symbiózy a vkládá ušetřenou energii do rozmnožování. Oproti evropské populaci ta 

severoamerická vloží do reprodukce dvakrát tolik biomasy. Kořenům naopak energie 

přiděluje méně než evropská populace (Seifert et al. 2009). 

4.2 Enhanced	mutualism	hypothesis

Dalším mechanismem, jímž rostliny ovlivňují invadované lokality, je zvyšování 

diverzity AM hub díky nahrazení na asimiláty i kolonizační prostor chudších nativních

hostitelů invazními mykotrofními rostlinami (Lekberg et al. 2013). Následující příklady 

invazních druhů rostlin jsou schopny vytvářet asociace s nativními druhy AM hub a jsou 

zodpovědné za změny AMH půdních společenství. Tyto změny v AM komunitách mohou 

zvyšovat invazivnost rostlin díky zvýšení konkurenceschopnosti vůči původním rostlinám. 

Zároveň mají tyto rostliny nízkou variabilitu svých odpovědí na přítomnost a růst různých 

druhů AM hub ve svých kořenech. Mají ovšem tendenci spolupracovat spíše 

s oportunistickými a rychle rostoucími AM druhy a tím měnit jejich zastoupení v půdě

(Greipsson and DiTommaso 2006, Zhang et al. 2010).

4.2.1 Vliv	Solidago	canadensis

Solidago canadensis je trvalka z čeledi Asteraceae původem ze Severní Ameriky, odkud 

se rozšířila i na další kontinenty. V Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu se stala 

naturalizovaným druhem. Oproti tomu v Asii, konkrétně v Číně, kam byla přivezena jako 

okrasná rostlina, se začala rychle šířit a v současnosti je označena za invazní (Mei et al. 2016). 

V experimentu byly porovnávány účinky AM hub a dalších půdních organismů

v půdách invadovaných a nenapadených lokalit na invazní S. canadensis a nativní rostliny 

Stipa bungeana (Poaceae) s předpokladem, že S. canadensis bude zvýhodněna. Při pokusu 

zkoumajícím vliv přítomnosti AMH na klíčení rostlin byl sice zjištěn pozitivní účinek AM
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hub na oba druhy, byl zde ale viditelný významnější vliv na rostliny druhu S. canadensis. Při 

sterilizaci obou půd byly ztráty semenáčků S. canadensis o 12 % vyšší při růstu ve 

sterilizované půdě z invadovaných lokalit, než při pěstování semenáčku na sterilní 

nenapadené půdě. Ztráty semenáčků S. bunganea nebyly ve sterilizovaných půdách tak 

významné (Obr. 6). Množství biomasy rostlin pěstovaných v půdě z invadovaných stanovišť

bylo u S. canadensis o 76 % vyšší, než u S. bunganea. To prokazuje, že je S. canadensis silně 

mykotrofním, na symbióze závislým druhem a že přítomnost AMH v půdě invadovaných 

lokalit je pro možnost invaze důležitým faktorem (Sun and He 2010).

Obrázek 6 Graf znázorňuje klíčivost rostlin na různých půdách. Je patrné, že absence 

AMH v půdě negativně působí na oba druhy, ovšem v porovnání se Stipa bungeana je tento 

efekt u Solidago canadensis markantnější (převzato z Sun and He 2010).

4.2.2 Vliv	Bromus	tectorum

Bromus tectorum je jednoletá bylina z čeledi Poaceae, jejímž nativním místem výskytu 

je Evropa, severní Asie a severní Afrika. Odtud se tento druh rozšířil téměř do celého světa, 

ale invazní status nabyl pouze na západě Severní Ameriky (Washington, Oregon, Utah), kde 

pokrývá asi 40 milionů hektarů (Rimer and Evans 2006).

  V pokusech zkoumajících vliv přítomnosti této rostliny na AMH v půdách západu

Severní Ameriky bylo zjištěno, že na invadovaných stanovištích jsou kořeny B. tectorum

méně kolonizované AMH, než v místě původního výskytu. Také v rhizosféře bylo zjištěno 

nižší množství biomarkerů AMH, což naznačuje snížení hojnosti AMH. Patrný byl také rozdíl 
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mezi genetickou diverzitou komunit AMH v půdách invadovaných B. tectorum

a v neinvadovaných půdách. V půdě invadované touto rostlinou totiž byla vyšší fylogenetická 

diverzita AM hub. To se považuje za důsledek kompetice, protože pouze nepodobné taxony 

zabírající jiné niky mohou koexistovat (Hawkes et al. 2006, Lekberg et al. 2013).

Vliv na změnu složení AM hub může mít například to, že kořeny B. tectorum jako 

jednoleté rostliny jsou aktivní dříve, než domorodých víceletých druhů, takže začne s AMH

dříve interagovat. Tudíž může zvýhodňovat konkrétní druhy AMH, které vytvoří bohaté 

mycelium a mají tak přednostní přístup ke kořenům a tím oslabí jiné AMH druhy (Hawkes et 

al. 2006). Ovlivňovat složení AMF v půdě může i to, že B. tectorum může kolonizátorům 

poskytnout více uhlíku, a tak zvýšit jejich konkurenceschopnost oproti houbám, které s B. 

tectorum nespolupracují ‒ zde jde ale jen o hypotézu (Belnap et al. 2005).

4.2.3 Vliv	Pueraria	lobata

Pueraria lobata je druh z čeledi Fabaceae původem z Asie. Do Severní Ameriky, Číny 

a Japonska byl zavlečen v 19. století jako okrasná rostlina, později byl pěstován také jako 

krmivo. Na jihovýchodě Spojených států se ale začal rychle šířit a stal se invazivním druhem 

(Pappert et al. 2000). 

Mykorhizní závislost P. lobata je vysoká. Při růstu v nativním areálu činí závislost

83 %, na invadované lokalitě 85 %. Při pokusu byla P. lobata pěstovaná ve sterilizované půdě, 

kde neprospívá a vykazuje známky chlorózy. Pěstovaná v nesterilizované půdě 

z invadovaných lokalit roste výrazně lépe, má více listů a nárůst sušiny je přes 400 % oproti 

rostlinám ze sterilizované půdy. To dokazuje, že je tato rostlina silně mykotrofní a na AM 

výživově závislá (Greipsson and DiTommaso 2006)

Pomocí pokusů sledujících změny složení AMH v půdě invadovaných lokalit bylo 

zjištěno, že P. lobata je schopna prokazatelně zvýšit Mycorrhizal Inoculatin Potential (MIP), 

což znamená, že v půdě invadovaných lokalit se nacházelo více propagulí, než v přilehlých 

nenapadených lokalitách. Důkazem pro toto tvrzení je, že kolonizace kořenů kukuřice, jež 

byla pěstovaná jako záchytná rostlina, pěstovaných v půdě z invadovaných lokality byla 

o 17 % větší, než v kořenech rostlin pěstovaných v půdě z přilehlých nenapadených lokalit. 

Ač vzrostlo množství AMH v půdě, vliv P. lobata na zvýšení diverzity nebyl prokázán

(Greipsson and DiTommaso 2006).
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5 Závěr

Rostlinné invaze jsou významným tématem, neboť mohou snižovat biodiverzitu na 

invadovaných lokalit a tím ohrožovat jejich trvalou udržitelnost. Na základě výzkumu

interakcí invazních rostlin s arbuskulárně mykorhizními houbami vědci stanovili dvě 

hypotézy. Degraded mutualism hypothesis říká, že invazní rostliny snižují diverzitu AMH 

a funkčnost AM symbiózy a tím ovlivňují nativní rostliny. Z dosavadních studií a příkladů 

v této práci vyplývá, že jsou toho invazní rostliny skutečně schopny, ať už tím, že nejsou 

mykorhizní, nebo tím, že vylučují organické látky, které negativně ovlivňují AMH. 

Druhou hypotézou je Enhanced mutualism hypothesis, která říká, že se invazní rostliny 

na nových stanovištích setkávají s lepšími symbionty, nebo že dokážou přetvořit AMH 

komunity ve svůj prospěch. Jak je vidět na uvedených příkladech, mohou invazní rostliny 

získat lepší symbionty. Ovšem následný vliv tohoto fenoménu na okolní rostliny v porovnání 

s těmi invazními nebyl popsán. Bylo by proto dobré zaměřit výzkum tímto směrem a ověřit, 

zda se vůbec tento scénář může na invadovaných lokalitách odehrávat, a pokud ano, jak častý

fenomén to je.

Výzkum těchto hypotéz je nasnadě, neboť pochopení jak invazní rostliny ovlivňují 

invadované lokality může být užitečné při snaze revitalizovat ekosystémy po odstranění 

těchto rostlin. Na základě současných znalostí se jeví, že Degraded mutualism hypothesis 

v invadovaných lokalitách převládá. To znamená, že při obnově ekosystému bude nutné nejen 

vymýtit invazní druh, ale také navrátit do půdy původní AM symbionty.
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