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1. Abstrakt

Tato práce se zabývá mykorrhizou vodních makrofyt, to jest výskytem mykorrhizní symbiózy
u vodních a mokřadních vyšších rostlin a jejími ekologickými a fyziologickými funkcemi.
Důraz je kladen hlavně na specifika vodního prostředí a jeho možný negativní vliv na rozvoj
mykorrhizní symbiózy a mykorrhizou zprostředkovaný příjem živin hostitelskou rostlinou.
Mykorrhiza vodních makrofyt byla hodně dlouho opomíjena a do začátku 80. let 20. století se

mělo za to, že vůbec neexistuje. Od té doby se mykorrhize vodních makrofyt věnovaly řádově
desítky výzkumných prací a o jejich přínosech pojednává tato rešerše. Jsou zde diskutovány
důležité vlastnosti mykorrhizy vodních makrofyt a její případné odlišnosti od mykorrhizy
terestrických rostlin. Účelem není sestavit seznam všech druhů a stanovišť, kde se mykorrhiza

vodních makrofyt vyskytla, ale vyzdvihnout její vlastnosti, v první řadě ovlivnění jejího
rozvoje ekologickými vlastnostmi prostředí (úživnost, redoxní stav) a také její případný

přínos hostitelským rostlinám, zejména v příjmu živin (fosfor, dusík). Výzkumných prací
však bylo zatím relativně málo a do budoucna je třeba tuto mykorrhizu vodních makrofyt dále
podrobně studovat, například mechanismy, jakými mykorrhiza vodních makrofyt usnadňuje
příjem fosforu z kořenového pláště, nebo její vliv na příjem dusíku.

2. Úvod
2.1. Co je to mykorrhiza

Ekologie popisuje mnoho různých typů vztahů mezi organismy. Tyto vztahy se navzájem liší

podle toho, jestli si ony dva či více organismů škodí, nebo prospívají, nebo vlastně žádný

vztah nemají. Tyto zisky mohou být jednostranné i oboustranné. Například při predaci jeden
organismus těží z druhého (tedy má z něj prospěch), zatímco druhý tímto vztahem trpí (tedy
vztah + - ). Prospěch je tedy jednostranný. Avšak mezi těmito mnoha typy vztahů, které zde
nebudu podrobně rozepisovat, figuruje i vztah zvaný mutualismus, který je ku prospěchu
obou organismů (tedy vztah + +). Pokud je takový vztah velmi těsný a organismy, nebo
alespoň jeden z nich, jsou na sobě existenčně závislé a jeden může pro druhý tvořit útočiště,
nazývá se tento vztah symbióza (ovšem neplatí to opačně, tj. symbióza nemusí být nutně
mutualistická). A jedním z druhů symbiózy je právě mykorrhiza. Jedná se o symbiotický
mutualistický vztah mezi houbou a vyšší cévnatou rostlinou, nicméně i u nižších rostlin již
byly mykorrhizy objeveny. Nebyly ještě prozkoumány zdaleka všechny rostliny, avšak u 90-

4
95 % dosud prozkoumaných suchozemských vyšších rostlin nějaký typ mykorrhizy již byl
zjištěn (Smith a Read 1997).
Mezi mykorrhizní houby patří mnozí zástupci tříd Basidiomycetes (stopkovýtrusné
houby), Ascomycetes (vřeckovýtrusné houby) a Zygomycetes (spájivé houby). Tyto houby se

v mnoha druzích a často společně vyskytují v půdě a kolonizují rostlinné kořeny, s nimiž tvoří

funkční spojení. Hyfy (mycelium) těchto hub propojuje vnitřní prostor kořenů rostlin s okolní
půdou. Nekolonizuje však celý kořen, nýbrž se soustředí na rhizodermis, kořenovou pokožku,
která je nejvrchnější vrstvou buněk u kořene, a pak také na primární kůru kořene, což jsou
další vrstvy buněk pod pokožkou. Do středového válce kořene, kterým vedou vodivé cévní
svazky, však mykorrhizní vlákna již nepronikají (Gryndler a kol. 2004).
Již bylo zmíněno, že v případě mutualistického soužití, jakým mykorrhiza většinou
bezesporu je, prospívají z tohoto vztahu oba organismy. Poněvadž houby se živí heterotrofně,
tj. nedokáží samy asimilovat CO2 a vytvářet z něj organické látky, poskytuje jim je v hojné
míře jejich hostitel, fotosyntetizující rostlina, která k asimilaci CO2 používá energii
slunečního záření. Houbě také slouží rostlina jako její nika. Na oplátku houba rostlině

poskytuje anorganické látky, a to jak makroprvky, tak mikroprvky, jež mohou být často těžko
dostupné. Z makroprvků se to týká v první řadě fosforu, neopominutelný je i dusík,
z mikroprvků například mangan, železo, zinek či měď. Kromě toho zlepšuje houba

zásobování rostliny vodou a zmírňuje vliv různých stresových faktorů, například zvyšuje

odolnost rostliny vůči těžkým kovům, zasolení či kořenovým patogenům.

Mykorrhizy se dělí na různé typy, základní dva jsou endomykorrhiza (hyfy zasahují do
nitra buněk) a ektomykorrhiza (hyfy se dovnitř buněk nedostávají), mezi nimiž existuje
přechodný typ, ektendomykorrhiza. Endomykorrhiza se dále ještě dělí na arbuskulární

(zdaleka nejrozšířenější), orchideoidní (u rostlin řádu Orchidales) a erikoidní (řád rostlin
Ericales). U některých rostlin, jako např. Quercus (dub), Populus (topol) a Salix (vrba) se
vyskytují jak ekto-, tak endomykorrhiza. Nahosemenné rostliny tvoří většinou

ektomykorrhizu a ektendomykorrhizu (ale např. zástupci čeledí Cupressaceae a Taxaceae

tvoří arbuskulární mykorrhizu), u krytosemenných rostlin jsou hojné všechny typy mykorrhiz
(Gryndler a kol. 2004).
Dlouho se mělo za to, že mykorrhizy se vyskytují výhradně u suchozemských rostlin a

vodnímu či zamokřenému prostředí se mykorrhizní houby vyhýbají, poněvadž nejsou schopny
v těchto podmínkách dlouhodobě přežívat. Od 80. let se však objevují práce dokumentující
výskyt mykorrhizy i ve vodním prostředí a zjistilo se, že v těchto prostředích jsou poměrně
rozšířené, zvláště u některých typů vodních či mokřadních rostlin. Prvotní výzkumy se
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soustředily na zmapování výskytu mykorrhiz, tj. kde a v jakých rostlinách se vyskytují,
poslední dobou se zohledňuje i ekologie a fyziologie mykorrhizního spojení ve vodním
prostředí, někdy odlišná od té v suchozemském prostředí.

2.2. Charakteristiky mykorrhizní symbiózy
V úvodu již bylo řečeno, že mykorrhiza u suchozemských rostlin a tedy v suchozemských
ekosystémech, je všudypřítomným jevem. Velká část vyšších rostlin má nějaký typ

mykorrhizního spojení, i když existují celé čeledi rostlin, které ho téměř postrádají (např.

Brassicaceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae). Vzhledem k této rozšířenosti
se dá usuzovat, že toto spojení je určitě výhodné, když se při fylogenezi jak hub, tak
cévnatých rostlin vyvinulo a dodnes nezaniklo, naopak by bez něj zřejmě nemohly existovat
vyšší formy života na naší planetě. Abychom lépe porozuměli této symbióze, je důležité
pochopit, jak mykorrhiza funguje, jaké ekologické nároky na prostředí mykorrhizní houby
mají a jaké fyziologické funkce jsou pro ně v tomto vztahu důležité, zejména z hlediska
výměny látek a informací. Vzhledem k tomu, že o suchozemské mykorrhize již bylo
pojednáno hodně a mnoho těchto, alespoň těch nejdůležitějších, aspektů je známo, bylo by
jistě účelné popsat tyto jevy a funkce nejdříve tak, jak byly objeveny a popsány

v suchozemských ekosystémech a porovnat je s těmi, jaké byly doposud popsány z vodních či
mokřadních ekosystémů a porovnat, jaké mají odlišnosti a co je u nich specifické. Určitě je
důležité předem zdůraznit, že ve vodních a mokřadních ekosystémech byly (až na výjimky)
objeveny pouze arbuskulární mykorrhizy, tj. endomykorrhizy. Proto bude pojednáno pouze o
nich.

Arbuskulární mykorrhiza je nejrozšířenějším typem mykorrhizy. Poněvadž se řadí

mezi endomykorrhizy, znamená to, že hyfová vlákna hub pronikají dovnitř buněk svého
rostlinného hostitele, konkrétně do buněk rhizodermis a primární kůry kořene. Kolonizace
rostliny takovouto houbou je podmíněna přítomností mykorrhizních hub v půdě. Mohou se
tam vyskytovat jako spory, což jsou klidová stadia, nebo jako myceliální vlákna (tzv.
extraradikální mycelium). Mycelium potřebuje k přežití vlhké prostředí, při suchu snadno
odumírá. Naproti tomu spora coby klidové stadium je k nepříznivým podmínkám mnohem
odolnější. V optimálních podmínkách pak může vyklíčit a kolonizovat kořeny rostliny. Jak už
název tohoto typu mykorhizy naznačuje, tvoří tyto houby uvnitř buněk hostitele typické
útvary, arbuskuly (obr. 1), a u některých hub i vesikuly (obr. 2), (pozn. dříve byl tento typ
mykorrhizy označován jako vesikulo-arbuskulární). Arbuskuly jsou stromečkovité útvary
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vznikající vidličnatým větvením hyf uvnitř buněk hostitelských rostlin. Vesikuly jsou pak
měchýřkovité útvary, které se tvoří též na hyfách uvnitř buněk hostitelské rostliny, avšak
jejich funkce ještě není dostatečně známá. Předpokládá se u nich hlavně zásobní funkce.
Naproti tomu u arbuskul je už dnes dobře známo, že fungují jako místo intenzivní výměny
látek a informací mezi mykorrhizní houbou a rostlinným hostitelem. Ačkoliv arbuskuly
vnikají dovnitř buňky, nikdy při průniku neperforují cytoplazmatickou membránu hostitelské
buňky. Cytoplazmatická membrána se tak vchlipuje a vznikne jakýsi rozeklaný váček
z vchlípené cytoplazmatické membrány hostitele. Tato membrána se pak nazývá
periarbuskulární membrána a apoplastický prostor vzniklý mezi touto membránou a
arbuskulou se nazývá mezilehlý prostor (obr. 3). A právě tento mezilehlý prostor je pro
látkovou a informační výměnu klíčový. Je typický svým velmi kyselým prostředím (pH cca

4,6 – 6) a toto okyselení je patrně důsledkem činnosti enzymu rostlinné H+- ATPázy,

lokalizované v periarbuskulární membráně a čerpající vodíkové ionty (protony), zodpovědné

za kyselé prostředí (Gryndler a kol. 2004).

Obr. 1: Mykorrhizní kolonizace kořene rostliny Littorella uniflora. Červené šipky ukazují arbuskuly uvnitř buněk
(mikrofotografii dodala R.. Sudová)
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Obr. 2: Mykorrhizní kolonizace rostliny Littorella uniflora. Červené šipky označují vesikuly (mikrofotografii
dodala R.. Sudová)
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Obr. 3: Schéma arbuskuly: SR – buněčná stěna hostitelské rostlinné buňky, MR – cytoplazmatická membrána
rostlinné buňky, CR – cytoplazma rostlinné buňky, MH – cytoplazmatická membrána buňky houby, PM –
periarbuskulární membrána, MP – mezilehlý prostor, AA – lokalizace ATPázové aktivity (podle Gryndlera a kol.
2004)

Vzhledem k tomu, že mykorrhizní houby jsou obligátní aerobové, je samozřejmě
nezbytné, aby měly dostatek vzduchu v půdě. Houby bez kyslíku žít nemohou a půdy s velmi
nízkým redoxním potenciálem (řádově 100 – 200 mV, někdy i méně), tedy s hodně
redukčním prostředím, působí na tyto houby jako inhibitor. I když nemusí jejich vývoj a
kolonizaci kořenů rostlin zastavit, může je dosti zpomalit. Kromě fyzikálních vlastností půdy
(zrnitost, pórovitost) může být redoxní potenciál snižován i větší vlhkostí půdy a také velkým
obsahem organického materiálu v půdě a jeho pomalým rozkladem. Na rozklad organického
materiálu se totiž spotřebovává hodně kyslíku, který se pak nedostává mykorrhizním houbám,
které následkem jeho nedostatku strádají.
Avšak dostatek kyslíku kolem kořenů rostliny a mykorrhizní houby má také svoje
nevýhody. Následkem oxidujícího prostředí dochází k oxidaci železa a manganu, na jejichž
oxidované formy se váží anorganické formy fosforu. Tímto se stává fosfor pro rostliny méně
dostupný, poněvadž je hůře rozpustný (Mejstřík 1988).
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A právě příjem fosforu je asi úplně nejdůležitějším příspěvkem mykorrhizní houby
rostlině. Fosfor, který patří mezi nejdůležitější živiny, bývá rostlinám v půdě velmi špatně
dostupný, zvláště v porovnání s jejich obrovskými nároky na fosfor. Anorganické fosfáty jsou
snadno vázány na půdní koloidy a snadno tvoří s železem a hliníkem nerozpustné
fosforečnany. Stejně tak při velkém redoxním potenciálu se vážou na vznikající oxidy a
hydroxidy manganu a železa a jsou také rostlinám těžko přístupné. Zjištěna byla také dosti
snížená dostupnost fosforu při nižším pH (optimum je při pH 5) (Mejstřík 1988). Fosfor je
také charakteristický svou velmi pomalou difúzí v půdě, takže když rostlina vyčerpá fosfor
z nejbližšího okolí svých kořenů, z tzv. depleční zóny, jeho zásoba v dostupné vzdálenosti pro
kořeny rostlin se velmi pomalu doplňuje.A tato zóna dostupnosti fosforu kolem kořene je
bohužel velmi úzká.
Bylo vypozorováno, že rostliny, které rostou v prostředí limitovaném fosforem, tvoří

častější a více rozvinutou mykorrhizu a že rostliny, které v tomto prostředí mykorrhizu

nevytvořily, prospívaly daleko méně. Z toho se dá usuzovat, že mykorrhiza přispívá k příjmu
fosforu rostlinou. Avšak pokud se mykorrhiza rozvinula i v prostředí fosforem

nelimitovaném, mykorrhizní rostliny často vykázaly horší výsledky růstu a menší
konkurenceschopnost než rostliny nemykorrhizní. Je to zřejmě proto, že mykorrhiza není
v takovém prostředí pro rostlinu příliš potřebná a rostlina ji dodává organické asimiláty, aniž
by za ně dostala od houby nějakou protihodnotu. Rostliny, které těžily z mykorrhizní
symbiózy zpravidla vykazovaly větší biomasu, byly vyšší, vykazovaly větší listovou plochu,
více odnoží, stejně jako vyšší obsah listových barviv, anthokyanů i chlorofylu a. Zajímavé
bylo, že poměry nadzemní biomasy a kořenů byly větší u nemykorrhizních rostlin (Wigand a

Stevenson 1997). Je to způsobeno patrně tím, že mykorrhizní hyfy částečně nahrazují

mykorrhizní rostlině kořenovou soustavu, hlavně pak kořenové vlášení, které je hlavním
místem látkové výměny mezi rostlinou a okolní půdou. Mykorrhizní houby nepomáhají
v příjmu fosforu pouze zvětšením absorpčního povrchu, ale mohou také přispívat k
imobilizaci fosforu, například pomocí různých organických kyselin. Celkově vzato, působí
zvýšené množství dostupného fosforu v půdě jako inhibitor rozvoje mykorrhizy. Při příjmu
fosfátu je minerální fosfát polymerován a vzniká polyfosfát, který je méně osmoticky aktivní.
Ten se transportuje pohyblivými vakuolami extraradikálního mycelia a v kořenových hyfách
je opět hydrolyzován na fosfát (Gryndler a kol. 2004).
Fosfor však není jediným prvkem a jedinou živinou, s jejímž příjmem může rostlině
mykorrhiza pomáhat. Zřejmě druhým nejdůležitějším takovýmto prvkem je dusík, který však
není v půdě tak nepohyblivý a tudíž špatně dostupný jako fosfor, nehledě na to, že při
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přítomnosti dusík vázajících bakterií může být přijímán touto formou i vzdušný dusík. Tuto
fixaci mykorrhiza též podporuje. Nitrát je v půdě relativně pohyblivý, a proto se pozitivní vliv
mykorrhizy na příjem dusíku rostlinou uplatňuje zejména v kyselém půdním prostředí, kde je
převažující formou dusíku méně pohyblivé amonium.
Mykorrhiza však pro rostliny není prospěšná pouze tím, že usnadňuje příjem živin.
Mykorrhiza je pro rostlinu užitečná i při hospodaření s vodou, hlavně při jejím nedostatku.
Zvětšený absorpční povrch kořenů rostliny vede k lepšímu příjmu vody, projevujícímu se
zejména při suchu.

Zvláště dnes, kdy je půda hodně znečištěna produkty lidské činnosti, je užitečná

schopnost mykorrhizy zvyšovat odolnost hostitelské rostliny před účinky některých toxických
látek, zejména pak těžkých kovů, jako je kadmium, olovo či zinek. Mechanismy účinku

nejsou ještě úplně vyjasněny, předpokládá se však, že mykorrhizní houba působí jako určitý
„filtr“ těžkých kovů, které ve velkém množství akumuluje a chrání před jejich vysokými
koncentracemi rostlinu. Těžké kovy se někdy v houbových hyfách objevují ve formě
polyfosfátových granulí (Entry a kol. 2002). Ovšem každý druh mykorrhizní houby je vůči
těžkým kovům jinak odolný a vzhledem k tomu se v této oblasti dosud nedá generalizovat.

2.3. Specifika vodního či zamokřeného prostředí

Dlouho se mělo za to, že mykorrhizní symbióza se nemůže tvořit ve vodním nebo silně
zamokřeném prostředí. Tento stav trval až do počátku 80. let 20. stol., kdy byly publikovány
první objevy mykorrhizy u vodních či mokřadních rostlin. Od té doby byly už publikovány

desítky článků, pojednávajících o mykorrhize vodních makrofyt. Byly také objeveny některé
mechanismy, kterými se mykorrhizní houby přizpůsobují vodnímu prostředí. Vodní prostředí
má v několika směrech dost odlišné vlastnosti od suchozemského a houby, primárně

suchozemské organismy, se s těmito podmínkami musí nějak vyrovnat, často právě i s pomocí
hostitelské rostliny.
Asi největší překážkou pro život mykorrhizních hub a tím i pro rozvoj mykorrhizní

kolonizace je nízký redoxní potenciál sedimentů či půdy, který poměrně dobře popisuje

dostupnost rozpuštěného kyslíku pro organismy, stejně jako dostupnost minerálních živin
(hlavně fosforu) v sedimentech. Jak již bylo zmíněno, mykorrhizní houby jsou obligátní
aerobové a proto musí být zásobeny kyslíkem. Za tímto účelem se u rostlin vyvinuly určité
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mechanismy, které zajišťují transport kyslíku mykorrhizní houbě a zároveň i zvýšení
redoxního potenciálu sedimentu (Wigand a kol. 1998).
Ovšem i vysoký redoxní potenciál má své nevýhody, a tím je zhoršená dostupnost
živin, zvláště fosforu, oproti redukčním podmínkám. V oxidovaném sedimentu je fosfor
značně imobilizován, poněvadž se hodně sráží za vzniku fosfátu s trojmocným železem, které
se oxiduje z dvojmocného na trojmocné a navíc vytváří kolem kořenů, kde je největší
okysličení, plášť z hydroxidu, který vytváří spolu s manganem. V takovémto plášti je fosfor
obzvláště nerozpustný a i když je v něm silně koncentrovaný a obrovská množství fosfátu tak
má rostlina ve svém nejbližším okolí, je pro ni prakticky nedostupný (Jaynes a Carpenter
1986), což se projevuje menším vzrůstem rostliny, menší fertilitou a nepoměrně velkým
kořenovým systémem. Rostlina je tedy v takových podmínkách limitována fosforem. Kromě
redoxního potenciálu sedimentu závisí ovšem také na typu sedimentu a důležitá je i úživnost
(trofický status) vodního či mokřadního prostředí. Podle množství fosforu a dusíku ve vodě

rozeznáváme vody oligotrofní, mezotrofní a eutrofní, přičemž ty posledně jmenované jsou na
živiny nejbohatší. V oligotrofních vodách je samozřejmě velký nedostatek fosforu, který ani
tak není důležitý v samotném vodním sloupci, protože tam je pro rostlinu nevyužitelný, ale
spíše v pórové vodě sedimentů (Smolders a kol. 2002). Jak potom bude dále pro rostlinu

využitelný, záleží hlavně na redoxním potenciálu půdy či sedimentu.

Redoxní potenciál závisí z velké části na nasycení půdy vodou, na hloubce, ve které se

nachází dno a tím pádem i sediment, a v případě kolísání vodní hladiny také na frekvenci a
amplitudě kolísání a samozřejmě na případné délce vynoření sedimentu. Svou roli
v okysličování může hrát i příliv a odliv a v příbojové zóně také příboj. Velké rozdíly jsou
samozřejmě mezi tekoucí a stojatou vodou.
Obzvláště pro mokřadní prostředí, ale i pro hlubší vody, je typická pomalá
dekompozice organického materiálu. Hlavně ve stojatých vodách a mokřadech, kde se velké
množství organického materiálu může těžko někam odplavit, se organický materiál ve velkém
množství hromadí na dně a protože k rozkladu organického materiálu je potřeba hodně
kyslíku, rozkládá se velmi pomalu a ubírá kyslík mykorrhizním houbám. Navíc tím, že je
velké množství uhlíku vázáno v organickém materiálu, je obrovské množství uhlíku jak
houbě, tak rostlině znepřístupněno.

Poněvadž ve vodním či zamokřeném prostředí špatně prospívá i již žijící houba, je

logické se domnívat, že zhoršené podmínky při zaplavení nebudou vyhovovat ani houbovým
sporám, i když ty jsou mnohem odolnější než houbové mycelium. Dá se předpokládat, že
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zhoršeno bude klíčení spor, stejně jako schopnost hub kolonizovat kořeny rostlin. Bude tedy
pravděpodobně zhoršen mykorrhizní inokulační potenciál (Miller a Bever 1999).

3. Specifika mykorrhizní symbiózy u vodních makrofyt
3.1. Vliv zaplavení na rozvoj mykorrhizní kolonizace

Dříve se předpokládalo, že úplné zaplavení, nebo alespoň dosti vlhká půda brání tvorbě

mykorrhiz. Připisováno to bylo zejména malému okysličení sedimentů či půd, ve kterých by
se měly mykorrhizní houby nalézat.
Někdy může být zaplavení úplným inhibitorem rozvoje mykorrhizní symbiózy. Tanner
a Clayton (1985) byli první, kteří se pokoušeli rozvinout inokulaci mokřadní rostliny,
konkrétně ponořeného druhu rodu Ranunculus (autor konkrétní druh neuvádí), a mnoho

inokul z kořenů vodních rostlin selhalo, nevytvářejíc mykorrhizní infekci. Podobně stejným
autorům selhalo inokulum suspendované v guarové gumě. Obojí autoři připisovali nízkému
redoxnímu potenciálu, v prvním případě vodního sedimentu, v druhém případě guarové
gumy. Zaplavení půdy taktéž úplně inhibovalo rozvoj mykorrhizní kolonizace u šáchoru
Cyperus rotundus v pokusných podmínkách (Muthukumar a kol. 1997). Autor studie to
vysvětluje slabým provzdušněním půdy a navíc bylo zjištěno, že při anaerobních podmínkách
se uvolňují toxické látky včetně redukovaného manganu, organických kyselin a sirovodíku,
které mohou inhibovat klíčení houbových spor a růst hyf. Cyperus ovšem patří do

„nemykotrofní“ čeledi (Cyperaceae) a v jižní Indii suchozemské šáchory v různých
zkoumaných ekosystémech mají nefunkční mykorrhizní infekci. Kořeny obsahují houbové
struktury, zvláště vesikuly a hyfy, ale postrádají arbuskuly. Žádná mykorrhizní kolonizace
nebyla nalezena ani v mořských trávách Zostera marina a Thalassia testudinum (Nielsen a
kol. 1999). Dá se zde předpokládat, že negativní nálezy byly způsobeny nejen malým
obsahem kyslíku v mořských sedimentech, ale svoji úlohu zde zřejmě sehrála i salinita
mořské vody.
I když se mykorrhiza v zaplavených podmínkách rozvine, může být zpomalena.
Například u jinak obvykle v přírodních podmínkách infikovaného ponořeného druhu rodu
Ranunculus (konkrétní druh autor neuvádí) se rozvinula charakteristická arbuskulární

kolonizace po inokulaci řadou běžných suchozemských arbuskulárních mykorrhizních hub,
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avšak rozvoj mykorrhizní kolonizace byl pomalejší než je v průměru u suchozemských rostlin
(Tanner a Clayton 1985).

Často je pozorován pokles kolonizace se stoupající vlhkostí. Tak ve střídavě

vysychavém mokřadu v Lake County v Jižní Dakotě mělo 27 % kořenů ze sušších ploch
mykorrhizní kolonizaci, zatímco z vlhkých ploch ji mělo u stejných druhů rostlin pouhé 1 %
kořenů (Rickerl a kol. 1994). Ve stejném mokřadu měl Scirpus fluviatilis z jinak výjimečně

mykorrhizní čeledi Cyperaceae kolonizaci od 0 % ve vlhkých plochách po 9 % v suchých.
Zdá se, že nasáknutí půdy vodou může být limitující faktor kolonizace pro jinak většinou
nemykorrhizní druhy rostlin (ale nejen pro ně). Podobně u ponořené rostliny isoetidového
typu Lobelia dortmanna byl pozorován všeobecný pokles úrovně kořenové houbové

kolonizace se vzrůstající hloubkou vody (Wigand a kol. 1998). Stejní autoři zkoumali i další
druhy ponořených rostlin stejného typu a zjistili mezirodové rozdíly u isoetid v poklesu
úrovně kořenové kolonizace se zvětšující se hloubkou vody. I u rostlin Panicum hemitomon a
Leersia hexandra v mokřadech v Carolina Bay byla mykorrhizní kolonizace kořenů silně
negativně korelována s hloubkou vody, přesto však byla přítomna ve většině kořenových
vzorků (Miller 2000). V tomtéž mokřadu Everglades na Floridě bylo u Cladium jamaicense
pozorován pokles mykorrhizní kolonizace se stoupající vlhkostí půdy, když kolonizace
klesala od 41 % až k úplnému vymizení.
Prospěšné pro mykorrhizu může být periodické střídání vlhkosti.V mokřadu Carolina
Bay měly půdy zaplavené více než 1 rok stejný inokulační potenciál jako půdy suché nebo
periodicky zaplavované (Miller 2000). Vzhledem k tomu, že Carolina Bay jsou izolované
deprese a vodní hladina zde dost kolísá a v desetiletých cyklech dochází k úplnému vyschnutí,
občasné vysychání může udržovat inokulační potenciál v nejvlhčích částech mokřadu.

Podobný prospěšný účinek na udržování mykorrhizní kolonizace u Cladium jamaicense měla
ustupující hladina půdní vody v mokřadu Everglades na Floridě během suché sezóny
(Jayachandran 2003).
Zajímavé jsou druhové rozdíly hub v toleranci k zaplavení. Ve dvou testovaných
vlhkostních gradientech u mokřadní trávy Panicum hemitomon se projevila zonace kolonizace
podle vlhkosti půdy, kde se se stoupající vlhkostí měnilo zastoupení druhů mykorrhizních hub
(Miller a Bever 1999). Uvažovalo se, že je to buď kvůli různé toleranci jednotlivých druhů
mykorrhizních hub k zaplavení nebo kvůli různé schopnosti jednotlivých druhů hub
sporulovat v zaplavených podmínkách. V jednom gradientu bylo pořadí mykorrhizních hub
od nejsušší k nejvlhčí půdě Glomus etunicatum, Archaeospora trappei, Glomus leptotrichum
a v druhém Archaeospora laevis/koskei, Glomus etunicatum a Archaeospora trappei. Na
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nejvlhčích místech gradientů nebyly vůbec nalezeny Archaeospora laevis/koskei, nicméně
celkový počet spor podél gradientů (bez ohledu na střídání druhů) se neměnil, takže houby
jsou zřejmě i přes dlouhou dobu zaplavení schopny uhlík ke sporulaci získat.
Někdy nemusí mít zaplavení příliš velký negativní vliv na rozvoj mykorrhizní
kolonizace. Analýza půdních vzorků ze stepní mokřiny ukázala, že vysoké procento
mykorrhizní kolonizace se vyskytovalo jak u stepních, tak u mokřadních druhů rostlin (a to
v rozsahu 20 – 47 %), což jasně indikovalo přítomnost mykorrhizních hub ve vodou
nasycených nebo zaplavených půdách (Turner a Friese 1998). Zajímavý výzkum vedli Cooke
a Lefor (1998) v mokřadech Connecticutu, když zjistili, že z 89ti sbíraných druhů mokřadních
rostlin pouze 8 % druhů postrádalo mykorrhizu. Rostliny, které rostly v sousedních sušších
půdách a tudíž měly větší mykorrhizní kolonizaci kořenů, pak mohly mokřadním rostlinám
sloužit jako zdroj inokula. V mokřadech v Lake County v Jižní Dakotě byla hustota
houbových spor větší ve vlhkých půdách než v sušších (Rickerl a kol. 1994). Možné
vysvětlení je, že vysoký obsah vody a/nebo malé koncentrace kyslíku v půdě stimulují tvorbu
spor, což může být stresová reakce na zaplavení nebo inhibují jejich klíčení.
Mykorrhizní kolonizace ve stepním mokřadu ve vzorcích rostlin kolísala během

vegetační sezóny, přičemž největší byla v červnu a červenci, nejnižší v říjnu (Turner a Friese
(1998). Vysoké úrovně kolonizace v červnu a červenci byly možná způsobeny nízkou půdní

vlhkostí v těchto měsících. Změny úrovně mykorrhizní kolonizace během vegetační sezóny
byly pozorovány i u mokřadních rostlin Panicum hemitomon a Leersia hexandra
v mokřadním gradientu (Miller 2000). Nejnižší kolonizace byla pozorována od dubna do

června v souladu s nejaktivnějším růstem rostliny, pak stoupala do července a pomalu klesala

ke konci vegetační doby. Pro toto kolísání v průběhu roku existují tři možná vysvětlení: 1)
houby nedostávaly dost uhlíku při největším růstu trávy, 2) rychlost růstu kořene byla větší
než rychlost růstu hyf a „zředila“ tak aktuální stupeň kolonizace, nebo 3) maxima a minima
reprezentují dočasná rozdělení aktivity různých druhů mykorrhizních hub.
Velmi významný se ukázal být vliv zaplavení na rozvoj mykorrhizní kolonizace kvůli
snížení redoxního potenciálu půdy nebo sedimentu a tedy horším okysličení.
Entry a kol. (2002) zjistili, že na kořenech stromů v redukčním prostředí zaplavených

půd (Eh 150 mV) byla tvorba mykorrhiz méně častá než ve více aerobních půdách (Eh 300
mV). Nielsen a Madsen (2001) sledovali závislost mykorrhizní kolonizace na redoxním

potenciálu sedimentu. Redoxní potenciál neinfikovaných vzorků byl v rozmezí od 54 do 280
mV a v sedimentech infikovaných jedinců od 250 do 530 mV. Redoxní potenciál
neinfikované přirozené populace Myriophyllum dosahoval 158±14 mV, zatímco v sedimentu,
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kde rostla Littorella a kam bylo Myriophyllum přesazeno a vytvořilo arbuskulární

mykorrhizu, činil potenciál 500±7 mV. U pěti obojživelných druhů, kde byly testovány obě
životní formy, ponořené i vynořené, byl redoxní potenciál sedimentu osídleného vynořenými
vzorky, všemi infikovanými, asi o 250 mV vyšší než u sedimentu ponořených vzorků, které
byly všechny neinfikované. Stejní autoři také zjistili ve stejném výzkumu korelaci mezi

redoxním potenciálem sedimentu a hustotou houbových hyf. Hustota v nejsvrchnějších 4
centimetrech sedimentu klesla z asi 6 mm/cm3 sedimentu při redoxním potenciálu 500 mV na
asi 2 mm/cm3 sedimentu při 150 mV. Hlouběji v sedimentu byla hustota hyf nižší, ale pořád
ještě klesala s redoxním potenciálem. Ačkoliv houbové hyfy nemusely být všechny
mykorrhizní, je zřejmé, že nízký redoxní potenciál má negativní účinek na hustotu hyf a tím
může ovlivňovat možnost kontaktu mezi hyfami a kořeny rostlin. V jezerech a tocích

jihozápadní Číny byly všechny isoetidy z hlubších vod nemykorrhizní, zatímco vynořené
druhy rostlin tvořily arbuskulární mykorrhizu v 86 % případů (Kai a Zhiwei 2006).
Vysvětluje se to tím, že v mělčí vodě byl relativně vyšší redoxní potenciál sedimentu
v porovnání s hlubšími vodami, kde rostly isoetidy. Ovšem svůj vliv zde pravděpodobně měla

i účinnější fotosyntéza u vynořených rostlin.
Redoxní potenciál může být snížen i rozkladem organických látek. Takto přidání
kořenů nemykorrhizní rostliny rodu Ranunculus k inokulu mykorrhizních hub Glomus
fasciculatum/G. tenue snížilo redoxní potenciál sedimentu a tím i rozvoj mykorrhizní

kolonizace (Tanner a Clayton 1985). Inokulum se totiž rozkládalo, k čemuž spotřebovávalo
kyslík a nemálo kyslíku spotřebovaly i rostliny. Tím pádem se vytvořilo dosti redukční
prostředí. Také nálezy z nejhlubšího místa (4,6 m) oligotrofního jezera porostlého Isoetes
lacustris naznačují, že mykorrhizní spojení můžou být narušena redukovanými, organickými
látkami bohatými sedimenty, což vede k výskytu malých vesikul nenapojených na hyfy nebo
dokonce k vymizení kořenové kolonizace (Wigand a kol. 1998). Isoetidy sice podporují
příznivé okysličení prostředí v kořenech transportem kyslíku aerenchymatickým pletivem,
nicméně v takto velké hloubce mohly být rostliny už i limitovány světlem a tak poskytovat
houbě menší množství kyslíku. V hloubkách 2,8 a 4,6 m byl už redoxní stav nižší kvůli
organickému obsahu sedimentu, ale Isoetes lacustris měla méně infekce než Littorella
uniflora. Nedají se z toho ovšem vyvozovat mezidruhové rozdíly, neboť nikde nerostly tyto
dva druhy společně.
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3.2. Role mykorrhizy v příjmu fosforu vodními makrofyty

V suchozemských prostředích má mykorrhiza velký vliv jak na příjem fosforu, tak dostupnost
fosforu zase naopak na tvorbu mykorrhizy v kořenech rostlin.
Stevens a kol. (2002) ovšem tvrdí, že narozdíl od suchozemských systémů
mykorrhizní houby ve vodních nebo mokřadních systémech málo přispívají k získávání
fosforu, když přítomnost mykorrhizních hub neměla žádný detekovatelný účinek na vzrůst
rostlin.
Jiní autoři však zjistili významné vztahy mezi mykorrhizou a příjmem fosforu
rostlinami i u vodních makrofyt. Ve výzkumu příjmu fosforu Jayachandran (2003) prováděl
skleníkový experiment, ve kterém se potvrdilo, že mykorrhizní kolonizace rostliny Cladium
jamaicense (mařice pilovitá) významně (p<0,05) zvýšila příjem fosforu (o 58 %) v porovnání
s kontrolními nemykorrhizními rostlinami za podmínek vodou nasycené půdy. Zajímavé
výsledky přinesly i experimenty se třemi skupinami rostlin druhu Vallisneria americana
(Wigand a Stevenson 1997). Jedna skupina rostlin byla kontrolní a měla rozvinutou
mykorrhizu, druhé skupině byl aplikován fungicid Captan a třetí skupina dostávala kromě
fungicidu také dostatečné zásoby fosforu. Mykorrhizní kontrolní rostliny zabudovaly do
kořenových pletiv o 85 % více ortofosfátu 33P oproti rostlinám ošetřovaným fungicidem.
Tento rozdíl byl možná ještě posílen tím, že fungicid mohl zahubit kromě mykorrhizních hub
také bakterie zprostředkující rozpouštění fosfátu v plášti obklopujícím kořeny rostlin (o plášti
viz dále). Podobný experiment byl proveden už dříve (Wigand a Stevenson 1994), a to také
s rostlinou Vallisneria americana a s třemi stejnými skupinami rostlin. Fungicidem
ošetřovaná skupina rostlin měla nižší procento mykorrhizní kolonizace a nižší obsah fosforu
ve srovnání s rostlinami kontrolními. Pokud byly vodní rostliny Vallisneria americana
inokulovány mykorrhizní houbou, bylo zjištěno zvýšení příjmu fosforu 33P (Entry a kol.
2002).
Bylo zjištěno, že nízký obsah fosforu je vlastnost sedimentu, která pozitivně koreluje
s velkým množstvím mykorrhiz u rostlin isoetidového typu (Wigand a kol.. 1998). Isoetidové
rostliny z oligotrofních jezer, kde je velký nedostatek fosforu, měly velkou kolonizaci kořenů
ve srovnání s rostlinami z eutrofních toků, které mykorrhizní kolonizaci zcela postrádaly
(Nielsen a Madsen 2001).
Že mykorrhizní kolonizace velmi těsně závisí na dostupnosti fosforu prokázal pokus
s hydroponickou kultivací mokřadní rostliny Lythrum salicaria (White a Charvat 1999).
Rostliny byly pěstovány po dobu 49 dní s houbovým inokulem a vystaveny pěti různým
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koncentracím fosfátu (0; 0,1; 1; 10 a 47,5 mg/l živného roztoku). Mykorrhizní kolonizace
byla vyvinuta u rostlin ve třech nižších koncentracích fosfátu, zatímco u rostlin ve vyšších
koncentracích se mykorrhiza vůbec nerozvinula. V tomto případě je zde jasná souvislost mezi
nedostatkem dostupného fosforu a mykorrhizní kolonizací. Podobné výsledky získali Stevens
a kol. (2002) v pokusu s toutéž rostlinou (Lythrum salicaria), když byla pokusně pěstována
s mykorrhizním inokulem v širokém rozsahu koncentrací fosforu (0 – 40 mg/l). Mykorhizní
struktury byly sice pozorovány ve všech rostlinách, přesto se však celkový podíl kořenů
obsahujících mykorrhizní struktury snižoval se zvyšující se koncentrací fosforu. Při
pozorování vztahu mezi dostupností fosforu a mykorrhizní kolonizací v mokřadech Carolina
Bay u mokřadních rostlin Panicum hemitomon a Leersia hexandra nebyla nalezena jejich
souvislost, což bylo však pravděpodobně zapříčiněno úzkým rozsahem variability dostupného
fosforu. (Miller 2000).
Turner a kol. (1999) sledovali v mokřadech sycených protékající vodou odnos živin
z kořenové zóny. Za těchto podmínek byla pak ve vodě snížená dostupnost fosforu a
v kořenech rostlin bylo pozorováno více mykorrhizní kolonizace. Ovšem díky protékající
vodě zde panovaly aerobnější podmínky a fosfor byl hůře dostupný (o tomto problému viz
dále).

3.3. Vliv zvýšené dostupnosti fosforu na vývoj a růst rostlin

Všeobecně se má za to, že zlepšení příjmu fosforu díky mykorrhizní symbióze má na rostliny
kladný vliv, zvláště na jejich růst a fertilitu.
Tak při experimentálním pěstování rostlin Cladium jamaicense (mařice pilovitá)
v organické rašelinné půdě za podmínek úplného nasycení vodou zvýšila na konci
šestnáctitýdenní periody mykorrhizní inokulace rostlin jejich růst (výšku), stejně jako

biomasu kořenů a nadzemních částí (Jayachandran a Shetty 2003). Inokulace zvýšila

významně (p<0,05) výšku (o 14 %) stejně jako biomasu nadzemních částí rostlin (o 52 %),
ale kupodivu i kořenů (o 66 %) v porovnání s kontrolními rostlinami. Bylo to určitě díky
lepšímu příjmu fosforu díky mykorrhize, když příjem fosforu rostlinou byl zvýšen o 58 %
oproti kontrolním rostlinám. Nevysvětleno zůstává, proč se o tolik zvýšila biomasa kořenů,
jejichž úlohu v případě mykorrhizní symbiózy zastává zčásti mykorrhizní houba. Podobný
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vzrůst biomasy byl pozorován i v písčitých půdách, ale nebyl statisticky významně odlišný od
kontrolních rostlin.
Wigand a Stevenson (1994) zjistili, že po ošetření rostliny Vallisneria americana
fungicidem Captan bylo u této rostliny zaznamenáno menší prodlužování listů, nižší produkce
chlorofylu a, více květů (překvapivé) a pokles růstové rychlosti kořenů. U rostlin
ošetřovaných fungicidem bylo více podzemní biomasy oproti kontrolním rostlinám, zřejmě
proto, že mykorrhiza jinak zčásti supluje kořenovou soustavu. U fungicidem ošetřovaných
jedinců bylo mnohem méně chlorofylu a než u kontrolních (tedy neinokulovaných) rostlin a
rostlin ošetřovaných fungicidem i fosforem, avšak rozdíl v množství anthokyanu nebyl
statisticky významný.
Jestliže u předchozích studií byl vliv mykorrhizní symbiózy na růst rostlin komplexní,
ve studii s rostlinou Lythrum salicaria byla jediná, i když naprosto překvapivá odpověď
rostliny na mykorrhizní kolonizaci (White a Charvat 1999). Celková rostlinná biomasa se
nijak významně nelišila, ale u mykorrhizních rostlin vzrostl poměr hmotností kořen/nadzemní

část (sic!), což se zdá naprosto nelogické. Relativní zvětšení kořenů možná představuje nějaký
nám dosud neznámý užitek pro rostlinu nebo mykorrhiza nepřináší rostlině žádný prospěch a
naopak ji rostlina musí živit jako přítěž. Podobně překvapivé výsledky s rostlinou Lythrum
salicaria obdrželi Stevens a kol. (2002). Po třech týdnech pokusného zaplavení byly
neinokulované rostliny třikrát! vyšší než mykorrhizní. Neinokulované rostliny měly také u

nadzemních částí nižší poměry suchá/čerstvá hmotnost, měly tedy menší obsah vody

v pletivech. Stojí z tím nám neznámé mechanismy a je možné, že houba vyčerpala zásoby
uhlíku. Při různých úrovních dostupnosti fosforu u pokusných rostlin nebyl pozorován rozdíl
v poměrech nadzemní/podzemní biomasa mezi mykorrhizními a nemykorrhizními rostlinami.
Jediný efekt mykorrhizní inokulace tedy byl menší výška rostliny a vzrůst poměru

čerstvá/suchá hmotnost a to ze zatím neznámých důvodů.

3.4. Imobilizace fosforu v půdě

Poněvadž houba jako obligátní aerob potřebuje dost kyslíku a oxidativní prostředí

v sedimentu či půdě ke svému přežití, funkci symbionta i rozmnožování, rostlina jí ho často
zajišťuje uvolňováním kyslíku do rhizosféry. Tím se ovšem zásoby fosforu imobilizují, jak již
bylo vysvětleno v kapitole o specifikách vodního prostředí.
Wigand a Stevenson (1997) uvažovali, že plášť kolem kořenů rostliny Vallisneria
americana funguje jako past na fosfát (kvůli adsorpci fosfátu na hydroxidy železa) a
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potenciální zásobárna fosforu pro mykorrhizní houby. Takto byl plášti kolem kořenů vyšší
poměr Fe/P v porovnání s okolním sedimentem. I koncentrace fosforu v kořenovém pletivu
(190 µmol/g) byla více než třikrát větší než v plášti a šestkrát větší než v okolním sedimentu.
Gradienty železa a fosfátu zde tedy naznačují přemísťování a ukládání fosfátu ze sedimentu
do pláště a dále do kořenů. Ze zásob fosforu v kořenovém plášti, které byly imobilizované a
pro většinu rostlin tak nedostupné, získávaly isoetidové rostliny snadno fosfor, což mohlo být
právě tím, že ho dokázaly rozpouštět mykorrhizní houby, produkující organické kyseliny
(Wigand a kol. 1998). Toto byl asi také důvod negativních korelací mezi množstvím
anorganického fosforu vázaného na oxidy železa a manganu a anorganického fosforu
vázaného na jíl na jedné straně a množstvím kořenového ergosterolu na druhé straně
(množství kořenového ergosterolu bylo použito jako měřítko mykorrhizní kolonizace,
poněvadž je přesnější než měření délek hyf).
Wigand a Stevenson (1994) zjistili, že houbové hyfy usnadňovaly koloběh živin
rozšířením příjmu fosforu za zónu vyčerpaného fosfátu (tzv. depleční zóna) v rhizosféře, jejíž
vznik byl způsoben jak kompetitivním kořenovým příjmem, tak adsorpcí fosforu na oxidy
železa.

3.5. Vliv mykorrhizy vodních makrofyt a dostupnosti fosforu na (ne)přítomnost
kořenového vlášení

Za účelem zlepšení dostupnosti živin může mykorrhiza v místech se špatnou dostupností živin
(zvláště fosforu) do velké míry suplovat kořenovou soustavu, hlavně kořenové vlášení, které
je důležité pro absorpci látek rostlinou.
U všech vzorků submerzních druhů rostlin (testováno 49 druhů), které byly infikované
mykorrhizou, byla zjištěna úplná ztráta kořenového vlášení (Nielsen a Madsen 2001). Naproti
tomu mezi 45ti neinfikovanými vzorky pouze 9 ztratilo kořenové vlášení a z nich pouze 3
byly z oligotrofního jezera, zbytek byl z eutrofních toků. Avšak bylo zjištěno, že pokud
nějaká rostlina má již vyvinuté kořenové vlášení, nijak jeho přítomnost neinhibuje rozvoj
mykorrhizní kolonizace. Stejně tak u mořských trav Zostera marina a Thalassia testudinum,
které ve výzkumu nerozvinuly mykorrhizu kvůli anoxickému prostředí mořských sedimentů,
bylo u všech jedinců zjištěno vyvinuté kořenové vlášení (Nielsen a kol. 1998). Nejspíše to
bylo proto, že přítomnost kořenového vlášení zmenšuje potřebu mykorrhizní symbiózy.
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3.6. Vliv mykorrhizy vodních makrofyt na příjem dusíku

Dusík je vedle fosforu pro rostliny důležitou minerální živinou, avšak ve výzkumu
suchozemských mykorrhiz nebyl prokázán žádný velký význam mykorrhizní symbiózy pro
příjem dusíku.
V dánském oligotrofním jezeru Kalgaard nebyl nalezen vztah mezi mykorrhizou a
příjmem NH4+ (Wigand a kol. 1998). Také u rostlin Vallisneria americana byl sice zjištěn
významný přínos mykorrhizy pro příjem fosforu, ale bylo zjištěno, že asimilace NH4+ nebyla
nijak zvýšena přítomností mykorrhizní populace (Wigand a Stevenson 1997). Je možné, že
mykorrhizní houby také usnadňují příjem dusíku, ale v uvedené práci to mohlo být
maskováno účinkem použitého fungicidu Captan na nitrifikační bakterie nebo jiné
mikroorganismy zapojené do koloběhu dusíku. V jiném experimentu (Wigand a Stevenson
1994) opět nebyl vysvětlen snížený příjem uhlíku i dusíku u rostlin ošetřovaných fungicidem

Captan a opět je to vysvětlováno možnou sníženou činností bakterií účastnících se koloběhu
dusíku, které zahubil fungicid. Fungicid také způsobil posun v poměru prvků C:N:P
v rostlinných pletivech.

4. Závěry
Tento přehled našich znalostí o mykorrhize vodních makrofyt podává zprávu především o
jejích nejdůležitějších charakteristikách, nikoliv o jejím rozšíření u jednotlivých druhů rostlin
nebo v jednotlivých biotopech. Důležité bylo uvést hlavní funkce a charakteristiky a tím

zjistit, zdali jsou podobné či odlišné od těch, které již byly objeveny u suchozemských

mykorrhiz. Z uvedeného přehledu vyplývá, že podmínky zaplavení nebo zamokření půdy jsou
sice inhibitorem rozvoje mykorrhizní kolonizace, ale ne úplným, neboť kolonizace bývá
méně rozvinuta, ale málokdy je jejímu rozvoji zabráněno. Je potvrzen pokles míry
mykorrhizní kolonizace se zvětšující se hloubkou vody nebo stupněm zamokření půdy, což je
vysvětlováno anoxickými podmínkami (a tedy nízkým redoxním potenciálem) zaplavených
půd a sedimentů, které jsou pro mykorrhizní houby, obligátní aeroby, k životu nevhodné.

Negativní účinek nízkého redoxního potenciálu sedimentu či půdy je potvrzen i u hustoty
houbových hyf v půdě. Nízký redoxní potenciál je někdy způsoben i rozkladem velkého
množství organické hmoty na dně mokřadu, avšak rostliny, obzvláště isoetidového typu mají
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vyvinuty mechanismy, jak dopravit houbě dostatek kyslíku, např. dopravu kyslíku
aerenchymatickým pletivem ke kořenům. Mykorrhizní kolonizaci a přežití mykorrhizních hub
stejně jako uchování spor hub významně napomáhá kolísání vodní hladiny nebo občasné
vysychání. Při poklesech vodní hladiny a vysychání půd pak jsou pro mykorrhizní houby i
klíčení jejich spor optimální, tj. aerobní podmínky. Nepříznivý vliv zaplavení může být někdy
i nepřímý, zprostředkovaný hostitelskou rostlinou, která nedodává mykorrhiznímu
symbiontovi dostatek uhlíku. Zajímavý je pozorovaný sezónní průběh míry kolonizace během
vegetační sezóny.
Rozvoj mykorrhizní kolonizace pozitivně koreluje s nedostatkem fosforu v sedimentu

či jeho dostupností pro rostliny. Při vysoké dostupnosti fosforu pro rostlinu se někdy může
mykorrhizní spojení i ztratit. Mykorrhizní symbióza podporuje příjem fosforu rostlinou, i
když toto pozorování nebylo potvrzeno ve všech dosud publikovaných experimentech. Ve

vlivu na příjem fosforu se mykorrhiza vodních makrofyt tedy zřejmě nijak výrazně neliší od
mykorrhizy v suchozemských systémech.
V oxidačním prostředí se tvoří kolem rhizosféry pláště z oxidů a hydroxidů železa. Na
tyto pláště se fosfát velmi snadno váže a byl odtud pro rostliny velmi špatně dostupný, i když
se zde mohutně koncentroval. Mykorrhizní houby zde působily zcela jednoznačně pozitivně,

když jednak rozšířily oblast, odkud může rostlina fosfor čerpat, za depleční zónou, a jednak
uvolňovaly fosfát organickými kyselinami.
Zlepšený příjem fosforu díky mykorrhizní symbióze měl podobné účinky jako
v suchozemských systémech. Měl totiž vesměs kladný vliv na růst i vývoj rostliny. Orgány

rostliny byly celkově u mykorrhizních jedinců větší a tvořilo se více fotosyntetických barviv.
V některých případech však zřejmě nebyla mykorrhizní symbióza funkční, a tak byla
mykorrhizní houba pro rostlinu spíše přítěží a její vývoj a růst se naopak zhoršil. Podobně
jako v suchozemských systémech i zde byl vliv mykorrhizy na (ne)přítomnost kořenového
vlášení, kdy při rozvoji mykorrhizy bylo kořenové vlášení většinou ztraceno. Nebyl
pozorován žádný významný vliv mykorrhizy na příjem dusíku.
Fenomén mykorrhizy vodních makrofyt je dodnes velmi málo prozkoumán a bude
muset být více zmapován jeho výskyt. Stejně tak budou muset být studovány ekologické
ohledy a fyziologické funkce, které mohou být někdy založeny na stejných, někdy však
poněkud modifikovaných mechanismech. Některé funkce, jako například přizpůsobení se
vodnímu prostředí jsou u mykorrhizy vodních makrofyt naprosto specifické a bude je třeba
dále zkoumat. Lepší poznání mykorrhizy vodních makrofyt může být také velmi užitečné

například při revitalizaci poškozených mokřadních či vodních biotopů.
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