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Abstrakt
Mořské trávy tvoří významnou část mořské vegetace a jejich porosty slouží jako
habitat pro mnohé další organismy. Stejně jako suchozemské rostliny mohou i mořské
trávy asociovat s různými druhy hub od parazitických až po endofytické. Za jedny
z nejlépe prostudovaných mořských trav jsou považovány Posidonia oceanica a
Thalassodendron ciliatum, jejichž ontogenetický vývoj je velmi podobný. Semenáčky
obou druhů mají primární kořen s hustým kořenovým vlášením, který je v pozdějším
vývoji nahrazen kořeny sekundárními. Dospělí jednici P. oceanica a T. ciliatum
v drtivé většině případů na sekundárních kořenech již kořenové vlásky netvoří. Zdá se,
že u P. oceanica je tento přechod od kořenů s vlášením po kořeny bez kořenových
vlásků spojen s interakcí s endofytickými houbami. Pro druh T. ciliatum je výskyt
interakce s endofytickými houbami dosud nejasný. Shrnutí dosavadních znalostí o
kořenovém vlášení a houbových kořenových symbiontech druhů P. oceanica a T.
ciliatum odhalilo neúplnost znalostí týkajících se vlivu endofytických hub na kořeny
a tvorbu kořenových vlásků u P. oceanica a úplnou absenci studií mykobiontů T.
ciliatum. Shrnutí dále vedlo k hypotéze možné koevoluce endofytických hub a mořské
trávy P. oceanica.

Klíčová slova:
Posidonia oceanica, Thalassodendron ciliatum, kořenové vlášení/vlásky,
mořské trávy, endofytické houby

Abstract
Seagrasses form an important part of the marine vegetation and its growth create a
habitat for many other organisms. Equal to the terrestrial plants, seagrasses can
associate with various fungal species ranging from the parasitic to the endophytic ones.
Posidonia oceanica and Thalassodendron ciliatum, whose ontogenetic development
are very similar, are considered to be the ones of the best studied seagrass. Seedlings
of both species have a primary root densely covered with root hairs, which is later
replaced by secondary roots. In the vast majority of cases, the adult P. oceanica and
T. ciliatum do not form root hairs on the secondary roots. In the case of P. oceanica,
this transition from roots with root hairs to roots lacking root hairs appears to be
associated with interaction with endophytic fungi. The incidence of interaction with
endophytic fungi is still unclear for T. ciliatum. A summary of existing knowledge of
the root hairs and fungal root symbionts of P. oceanica and T. ciliatum has revealed
an incomplete knowledge of the effect of endophytic fungi on roots and root hairs
formation in P. oceanica and a complete absence of studies of T. ciliatum mycobionts.
The summary has further led to the hypothesis of possible coevolution of endophytic
fungi and seagrass P. oceanica.
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Úvod

Mořské trávy se jako jediné vyšší rostliny dokázaly adaptovat na úplné ponoření
v mořském prostředí (Donald, Maryke, a Michelle 1997). Pro život v moři se musely
vyrovnat s vysokou salinitou, přílivovými proudy, vlnobitím (Arber 2010) a se
sníženou difúzí plynů. Suchozemským rostlinám v přizpůsobení se obtížným
podmínkám prostředí napomáhají asociace s jinými organismy, mezi jedny
z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších pak patří asociace s houbami. Jak se ukazuje,
podstatná část houbových druhů se nachází i ve sladkovodním a mořském prostředí,
kde také asociují s rostlinami.
Druhy Posidonia oceanica a Thalassodendron ciliatum, na něž se tato práce
zaměřuje, jsou si v některých ohledech velmi podobné. V obou případech bylo
popsáno kořenové vlášení u semenáčků (Barnabas 1991; Borovec a Vohník 2018),
v dospělosti je jejich kořenový systém obvykle bez kořenového vlášení, případně jen
s několika málo kořenovými vlásky, a oba druhy často žijí na pevném podkladu, což
vede k myšlence, že by se u obou druhů mohly vyskytovat i podobné symbiotické
vztahy s kořenovými mykobionty (M. Vohník, osobní sdělení). Posidonia oceanica
nesoucí český název posidonie Neptunova, endemický druh Středomoří (Phillips a
Menez 1988), je považována za jednu z nejlépe prostudovaných mořských trav,
podobně jako T. ciliatum. Existuje rozsáhlá skupina publikací zabývající se jejich
rozšířením, dynamikou růstu, životní strategií i asociací s ostatními organismy, většina
prací se však zaměřuje pouze na nadzemní části těchto rostlin. V pozdějších letech
začalo přibývat studií zabývajících se i jejich kořeny, což mj. vedlo k hlubšímu
porozumění diversity hub asociovaných s kořeny P. oceanica. Počet popsaných
mykobiontů P. oceanica stále roste (Panno et al. 2013; Vohník, Borovec, a Kolařík
2016), v některých případech se jedná o dosud neznámé druhy. S přibývajícími objevy
nových druhů roste naše povědomí o mořských houbách a potvrzuje se, že jejich
diverzita je výrazně vyšší, než se původně předpokládalo.
Cílem této práce je shromáždit dosavadní poznatky týkající se osídlení
kořenových systémů P. oceanica a T. ciliatum houbovými symbionty a jeho
souvislosti s kořenovým vlášením.
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Mořské trávy

Mnohé rostlinné druhy, zejména pak bezcévné rostliny, se dokázaly plně adaptovat
na v mnoha ohledech extrémní podmínky mořského prostředí a jsou nepostradatelnou
složkou mořských ekosystémů. Mezi cévnatými rostlinami, konkrétně ve třídě
jednoděložných, se však vyskytuje jen několik málo skupin s přizpůsobením se životu
v úplném ponoření (Donald et al. 1997). Tyto skupiny jsou souhrnně označovány jako
mořské trávy (seagrasses) a všechny patří do řádu žabníkotvaré (Alismatales) (Donald
et al. 1997; Green a Short 2003).

2.1 Výskyt
Porosty mořských trav jsou obvyklým fenoménem a často též dominantou mnohých
pobřežních oblastí (obrázek 1). Nepřítomné jsou jen v místech s nejstudenějšími
klimatickými podmínkami (Robertson a Mann 1984), jako jsou například polární
oblasti, pobřeží Antarktidy či jižní Patagonie (Setchell 1934).
Jednotlivé druhy jsou obvykle děleny dle klimatických pásem na tropické a
temperátní, ale samozřejmě existují i výjimky jako Cymodocea nodosa, která je
významně zastoupena v obou těchto pásmech a její rozšíření by se tak dalo označit
spíše za kosmopolitní (Den Hartog 1970). Pro přesnější popis distribuce jednotlivých
druhů bylo stanoveno šest až deset regionů (zón) výskytu mořských trav. Počet těchto
zón se u jednotlivých autorů mírně liší, v hlavních bodech se však shodují. Stěžejní
oblastí distribuce mořských trav je indomalajská oblast, tedy Indonésie, Papua-Nová
Guinea, Malajsie až severní Austrálie, stejně jako pás táhnoucí se přes Filipíny až po
jihovýchodní pobřeží Číny a Japonsko (Green a Short 2003). Dalšími výraznými
oblastmi jsou jihozápadní Austrálie, východ Afriky a severní oblast Srí Lanky.
V případě Ameriky je největší diverzita soustředěna v oblasti Karibiku, pro Evropu
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pak ve Středozemním moři (Ascherson 1871, cit. v Phillips a Menez 1988; Short,
Coles, a Pergent-Martini 2007).

Obrázek 1 - Mapa rozšíření mořských trav, zelené oblasti znázorňují diverzitu druhů mořských trav v jednotlivých
oblastech. Převzato z E. P. Green a Short 2003

2.2 Ekologie
Mořské trávy často vytváří rozsáhlé souvislé porosty nazývané mořské louky. Bližší
specifikace množství jejich biomasy je nicméně obtížná. Například plochu, jíž
pokrývají mangrovy, lze určit s využitím satelitních snímků. V případě porostů
mořských trav je toto stanovení možné pouze pro mělké oblasti. Oblasti, kde mořské
trávy rostou ve větších hloubkách, nemusí být uvedenou metodou možné zaznamenat
a jejich velikost je určována prostřednictvím jiných metod, které velmi často vyžadují
potápěče nebo malé ponorky schopné pořizovat záznamy (Charpy-Roubaud a Sournia
1990; Gallegos et al. 1994). Výsledná data však naznačují, že velikost mořských luk
je alespoň přibližně srovnatelná s plochou pokrytou korálovými útesy (Duarte et al.,
1998, Hemminga a Duarte, 2001).
Podobnost s korálovými útesy, mangrovy či slanisky lze pozorovat i
z jiných ekologických hledisek. Ačkoli mořské trávy rozhodně nemají tak vysokou
druhovou diverzitu jako korálové útesy, jsou nepostradatelnou součástí mořského
ekosystému. Porosty mořských trav poskytují vhodný habitat pro život široké škály
organismů (Den Hartog 1979). Kromě mnoha druhů mlžů, korýšů a ryb jsou zároveň
domovem a významným zdrojem potravy pro karety či některé vodní savce jako
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kapustňáky a dugongy (Green a Short 2003; McCoy a Heck 2006). Význam mořských
luk v ekosystémech a jejich roli v druhové diverzitě potvrzují experimentálně získaná
data, která vypovídají, že při úbytku, těžkém poškození či dokonce úplném vymizení
porostů mořských trav dojde ke značnému snížení počtu druhů v postižených
habitatech (Duarte et al. 1997). Mořské trávy zároveň díky struktuře svého kořenového
systému chrání mořské dno před erozí, a to nejen v oblastech intenzivní vlnové aktivity
(Duarte et al. 1998).
Zatímco u terestrických jednoděložných rostlin je vysoká rozmanitost tělesné
stavby, jednotlivé druhy plně ponořených zástupců mořských trav se od sebe
morfologicky příliš neliší. Jejich tělo je tvořeno stonkem, který je obvykle přeměněn
v oddenky (rhizomy), ze svazku několika listů vystupujících z oddenku a
z kořenového systému (Hemminga a Duarte 2001). Oddenky mohou být silně
lignifikované, případně až dřevnatící, a hrají významnou roli při nepohlavním
rozmnožování a šíření druhů (Kuo, McComb 1989). Mořské trávy jsou schopny
rozmnožovat se pohlavně, mohou tvořit květenství i plody (McMillan 1976), (např.
plody Posidonia oceanica jsou v Itálii známy jako „mořské olivy“) a rod
Thalassodendron je dokonce schopen viviparie, tj. klíčení semen ještě na mateřské
rostlině (Larkum a Den Hartog 1989). Plody vznikající při pohlavním rozmnožování
jsou výhodné zejména pro kolonizaci vzdálených stanovišť, neboť mohou být
mořskými proudy unášeny i na poměrně velké vzdálenosti. Při tvorbě souvislých
porostů, které jsou pro mořské trávy typické (Hemminga a Duarte 2001), ztrácí
pohlavní

rozmnožování

na

efektivitě

a

je

nahrazováno

rozmnožováním

nepohlavním/vegetativním. Poměrně rozsáhlé porosty mořských luk mohou být
z velké části tvořeny jen několika genetami, v případě P. oceanica byly dokonce
popsány porosty, kde jediná geneta dosahovala i délky v řádech několika kilometrů
(Arnaud-Haond et al. 2012).
Jednotlivé druhy mořských trav se liší růstovou rychlostí rhizomů. Druh
Halophila ovalis může během jediného roku vytvořit přírůstek okolo pěti metrů, oproti
tomu roční přírůstek P. oceanica, která patří mezi pomalu rostoucí druhy, se pohybuje
v řádech několika málo centimetrů (Duarte 1991; Marbà a Duarte 1998). Posidonia
oceanica je navíc známá svou dlouhověkostí. Věk nejstarších jedinců se může
pohybovat v řádech stovek nebo dokonce tisíců let (Arnaud-Haond et al. 2012).
Kořenové systémy jednotlivých druhů mořských trav se od sebe výrazně liší.
Jedním z druhově závislých parametrů je šířka (tloušťka) kořenů. Pro menší druhy jsou
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obvyklé spíše tenké kořeny pohybující se v řádech stovek mikrometrů (0,18 mm u
druhu Halodule uninervis), kdežto pro druhy dorůstající větších velikostí jsou typické
kořeny silné a rozvětvené, což je případ např. rodu Posidonia, jejíž kořeny dosahují
průměrné šířky kořenů 1,8 mm (Duarte et al. 1998). Dalším parametrem, v němž se
kořenové systémy jednotlivých druhů liší, je jejich délka. Mezi mořskými travami
můžeme nalézt zástupce, jejichž kořenový systém se v délce příliš neliší od běžných
suchozemských trav (Halophila), stejně tak však existují zástupci, u nichž byla
zaznamenána celková délka kořenového systému dosahující pěti metrů. Typickým
zástupcem druhů s dlouhými kořeny je Thalassia testudinum (Duarte et al. 1994,
1998).
Život cévnatých rostlin ve vodním prostředí vyžaduje přizpůsobení se životu
na hypoxickém, často až anoxickém substrátu a na zvýšenou koncentraci CO2. Pro
usnadnění difúze plynů vznikl speciální typ parenchymu tzv. aerenchym, což je systém
velkých mezibuněčných prostor vyplněných vzduchem. Druhou významnou adaptací
je extenzivní systém vzdušných kortikálních lakun (Zieman a Adams 1982). Lakunární
systém nacházející se v listech je ve spojení s oddenkovými a kořenovými lakunami,
což umožňuje vznik gradientu, díky kterému je kyslík z listů dopravován do kořenů.
Kořeny mořských trav dokáží takto přivedený kyslík uvolňovat do svého okolí a
vytvářet tak okysličenou mikrozónu, která umožňuje aerobní přeměnu NH3 na NO3 a
absorpci minerálních látek (Iizumi, Hattori, a McRoy 1980). Lakunární systém navíc
tvoří oporu, která rostlinám umožňuje vzpřímený růst, a díky perforovaným
přepážkám, které se nachází napříč celým systémem v pravidelných intervalech, navíc
brání zaplavení vnitřních struktur při poranění či okusu herbivory (Zieman a Adams
1982).
S ohledem na téma se práce nevěnuje popisu struktury a funkce listů.

2.3 Hlavní skupiny mořských trav
Mezi mořské trávy řadíme 12 (případně 13) rodů s asi 50-70 druhy (Green a Short
2003; Den Hartog a Kuo 2006). Tyto rody jsou rozděleny do čtyř čeledí.
Čeleď voďankovité (Hydrocharitaceae) obsahuje tři mořské rody - Enhalus,
Thalassia a Halophila, zástupci této čeledi mohou být jednodomí i dvoudomí, květy
jsou však v obou případech jednopohlavné, častěji jde o vytrvalé byliny, můžeme však
narazit i na jednoleté druhy (Kuo a Den Hartog 2001). Nejčastější oblastí výskytu jsou
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tropy, oblast rozšíření některých druhů však zasahuje i do mírných oblastí (Ascherson
1871, cit. v Phillips a Menez 1988; Den Hartog 1979).
V čeledi vochovité (Zosteracecae) můžeme nalézt pouze dva mořské rody, a to
Phyllospadix a Zostera, někdy jsou jako samostatný rod vyčleňovány Heterozostera.
Většina zástupců čeledi Zosteraceae je jednodomá a mohou být jak jednoleté, tak
vytrvalé a nachází se v mírném a subtropickém prostředí (Ascherson 1871, cit.
v Phillips a Menez 1988; Setchell, 2002).
Čeleď Cymodoceace zahrnuje pět rodů, jmenovitě Amphibolis, Cymodocea,
Halodule, Syringodium a Thalassodendron (kterému se budu více věnovat později).
Jde o dvoudomé rostliny s hlavními centry výskytu zejména v tropických oblastech,
zasahovat však mohou i do mírného pásu (Den Hartog 1979; Duarte, Hemminga, a
Marbà 1996; Duarte, Bandeira, a Romeiras 2012).
Poslední čeledí jsou posidoniovité (Posidoniaceae) a řadíme sem jediný rod
Posidonia. Jedná se o jednodomé byliny, z nichž nejznámější je Posidonia oceanica
(stěžejní téma této práce), která se velmi hojně vyskytuje ve Středomoří. Ostatní druhy
rodu Posidonia můžeme nalézt při pobřeží jižní Austrálie (Cambridge a Kuo 1979;
Bellisario et al. 2019).

2.4 Houbové asociace mořských trav
Interakce mezi houbami a suchozemskými cévnatými rostlinami jsou v přírodě zcela
běžné. Ukazuje se, že v případě vodních cévnatých rostlin je situace podobná (Jones
2011). Mezi houbami můžeme nalézt saprotrofní zástupce, houby parazitické a
patogenní, a pak významnou a rozsáhlou skupinu endofytů. Byly popsány symbiotické
houby různých částí rostlin, pro tuto práci jsou však stěžejní pouze houboví symbionti
kořenů.
U suchozemských rostlin se vyvinulo celkem sedm typů mykorhizní symbiózy,
které se z anatomicko-morfologického pohledu dělí na tři hlavní skupiny. Při
ektomykorhizní symbióze zasahují houby pouze do mezibuněčného prostoru buněk
kořenů rostlin, u endomykorhizní prorůstají hyfami do vnitřního prostoru kořenových
buněk (Cairney 2000; Smith a Read 2008). Třetí skupinou jsou přechodné typy, které
se vyskytující nejen v mezibuněčných prostorech, ale jsou schopné tvořit i
vnitrobuněčné struktury (Setaro, Kottke, a Oberwinkler 2006). U vodních rostlin byl
zjištěn pouze jediný typ mykorhizní symbiózy, a to arbuskulární. Tento typ byl u
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sladkovodních rostlin popsán již v druhé polovině sedmdesátých letech minulého
století (Søndergaard a Laegaard 1977) a jeho objev vedl k mnoha dalším studiím,
přesto zatím chybí studie, která by se věnovala rozsáhlejšímu systematickému
pozorování.
Mnohé studie se zabývají asociacemi hub a rostlin svázaných s mořským
prostředím. Jedná se zejména o práce zaměřující se na porosty mangrovů, kde se
arbuskulární mykorhiza také vyskytuje (Sengupta a Chaudhuri 2002; Wang et al.
2010). Mořské louky tvořené mořskými travami jsou významným objektem studií
spíše až v posledních letech, snad proto, že mořské trávy byly dlouho považovány
za prosté mykorhizních symbióz (Nielsen et al. 1999). Dle Nielsena je absence
arbuskulárních mykorhiz způsobena nízkou koncentrací kyslíku v substrátu a vysokou
salinitou. Třetím možným důvodem chybění arbuskulárních mykorhiz by dle jeho
spekulací mohla být přítomnost výrazného kořenového vlášení u studovaných druhů
Zostera marina a Thalassia testudinum (Nielsen et al. 1999). Nielsenovu domněnku
podporují i studie suchozemských rostlin, kde byla v některých případech potvrzena
negativní korelace mezi přítomností kořenového vlášení a arbuskulární mykorhizou
(Baylis 1970), Nielsen však zároveň poukazuje na fakt, že v době napsání článku
neexistovaly publikace věnující se mořským travám, s nimiž by mohl své domněnky
porovnat (Nielsen et al. 1999).
Abuskulární mykorhiza se u mořských trav pravděpodobně nevyskytuje,
v nedávných publikacích je však poukazováno na fakt, že pokud se zaměříme na vztah
s endofytickými houbami, pak se od sebe mangrovy a mořské louky co do počtu druhů
hub liší jen málo (Jones 2011). Tým kolem Sakayaroje (2010) provedl studii hub druhu
Enhalus acoroides. Nenalezl žádné známky arbuskulární mykorhizy, zato však objevil
desítky druhů hub endofytických (Sakayaroj et al. 2010). V pozdější letech se objevilo
několik dalších studií věnujících se endofytickým houbám mořských trav (Mata a
Cebrián 2013; Shoemaker a Wyllie-Echeverria 2013), mezi jedny z popsaných hub
patří zástupci tzv. dark septate endophytes (DSE) (Torta et al. 2015). První DSE byly
popsány již na počátku 20. století u suchozemských rostlin (Melin 1922), ačkoli svůj
název získaly až v roce 1991 (Stoyke a Currah 1991). Houby patřící mezi DSE jsou
charakteristické přítomností tmavých přehrádkovaných hyf a tvorbou vnitrobuněčných
mikrosklerocií (Jumpponen a Trappe 1998). Jejich tmavé zbarvení způsobuje melanin
uložený v hyfových buněčných stěnách, vyskytují se však i hyfy hyalinní, tedy
bezbarvé (Barrow a Aaltonen 2001). Hyfy prorůstají mezibuněčným prostorem
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rhizodermálních a kortikálních buněk, případně pronikají i do vnitrobuněčného
prostoru (Jumpponen a Trappe 1998), kde tvoří výše zmíněná mikrosklerocia. Jako
mikrosklerocia označujeme shluky zkrácených a silně melanizovaných tlustostěnných
buněk obsahujících zásobní proteiny, glykogen a jiné zásobní látky (Yu, Nassuth, a
Peterson 2011). DSE mohou také vytvářet rudimentální hyfový plášť podobně jako
houby ektomykorhizní (O’Dell, Massicotte, a Trappe 1993).

3

Posidonia oceanica

3.1 Ontogeneze
Přestože mořské louky tvořené P. oceanica jsou výsledkem zejména vegetativního
rozmnožování, dochází i k rozmnožování pohlavnímu (McMillan 1976). Pohlavní
rozmnožování této dominantní středomořské mořské trávy se vyznačuje poměrně
nízkou úspěšností, ovlivňujícím faktorem je např. okus herbivory (Planes et al. 2011).
Kvetení P. oceanica nevykazuje žádnou výraznou periodicitu (Diaz-Almela et al.
2005; Jahnke et al. 2015), v roce 2005 však byla publikována studie poukazující na
možnou pozitivní korelaci mezi vyššími letními teplotami a zvýšenou intenzitou
kvetení. Tým kolem Diaz-Almela zaznamenával v letech od roku 1977 do roku 2004
intenzitu a frekvenci kvetení porostů P.oceanica západního pobřeží Středomoří.
Mořské louky zde vykazovaly několikanásobně vyšší intenzitu kvetení v roce
následujícím po obzvláště teplém létě (Diaz-Almela et al. 2005). Výsledkem kvetení
jsou plody volně unášené mořskými proudy a část z nich nakonec vyklíčí v semenáčky.
Semenáček vytváří primární kořen, který prorůstá substrátem (Hemminga a
Duarte 2001; Duarte a Sand-Jensen 2007). Typickým substrátem pro druh P. oceanica
je skalnatý podklad, někdy s nánosy písku. Primární kořen by na takovémto substrátu
nedokázal semenáček udržet, zvláště pak v oblastech s vyšší vlnovou intenzitou,
upevnění semenáčku zejména v počátcích zakořeňování proto zvyšují kořenové vlásky
(Badalamenti, Alagna, a Fici 2015), které jsou schopné vázat substrátové částice díky
modifikovaným špičkám s apikálními strukturami „cup-like“ a „finger-like“ (Borovec
a Vohník 2018). Postupně dochází k tvorbě komplexního kořenového systému
tvořeného adventivními kořeny a ubývání kořenového vlášení (Belzunce, Navarro, a
Rapoport 2008; Borovec a Vohník 2018). Dospělé rostliny mají kořeny obvykle již
zcela nebo téměř bez kořenových vlásků (Nielsen et al. 1999; Borovec a Vohník 2018).
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Odumřelé části listů, rhizomů a kořenů se hromadí a vytváří vrstvu tzv. „matte“
(Mateo et al. 1997), která je bohatá na uhlík a minerální látky (Fourqurean et al. 2012).
Živiny uložené v matte jsou však pro rostliny prakticky nedostupné bez přispění
symbiontů (Kohout et al. 2012), více v kapitole 3.3.

3.2 Kořenové vlášení
Kořenové vlásky jsou jednobuněčné tubulární rhizodermální struktury (Gilroy a Jones
2000) tvořící se na kořenech mnoha druhů jak suchozemských, tak vodních rostlin.
Tvorba kořenových vlásků je často spojována s příjmem živin (Wilson a Bennett
2008). Díky kořenovému vlášení se zvětšuje povrch kořene a tím i absorpční plocha
pro příjem živin (Gilroy a Jones 2000). Vodní rostliny často získávají význačnou část
živin prostřednictvím listů (Madsen a Cedergreen 2002), jinak tomu není ani u
mořských trav (Terrados a Williams 1997). V oblastech s oligotrofními vodami, tedy
vodami chudými na živiny, není však příjem prostřednictvím listů dostačující a
podstatnou část živin musí rostliny získávat také kořenovým systémem (Lepoint et al.
2002). Mezi oligotrofní vody patří i Středozemní moře (Estrada 1996), jediná oblast
výskytu P. oceanica (Phillips a Menez 1988) , přesto se však na kořenech dospělých
jedinců této mořské trávy kořenové vlásky vyskytují jen ve velmi malém množství,
případně vůbec (Nielsen et al. 1999). Jedním z možných vysvětlení by mohl být fakt,
že kořenové vlásky u semenáčků P. oceanica slouží zejména k ukotvení v substrátu
(Badalamenti et al. 2015). U dospělých jedinců je již plně vyvinut sekundární
kořenový systém, který je sám o sobě dostatečně silný a kořenové vlášení tak není
potřeba. Jedná se ale pouze o hypotézu, jež dosud nebyla potvrzena žádnou
experimentální studií (Borovec a Vohník 2018).
V roce 2018 byly publikovány výsledky pozorování morfologie kořenových
vlásků nalezených na kořenech semenáčků P. oceanica. Z těchto výsledků vyplývá, že
P. oceanica má dva typy kořenových vlásků, a to tubulární a spirálovité (Tomasello et
al. 2018). Dle Kolátková & Vohník (2018) jsou však tyto závěry chybné, jelikož se
jedná pouze o dva různé stavy stejného typu kořenového vlášení, což dokládají
vlastními pozorováními. Při pozorování kořenových vlásků semenáčků P. oceanica
nacházeli pouze jediný typ s kruhovým průřezem a tubulárním tvarem, u některých
z těchto vlásků však došlo ke spirálovité frakci buněčné stěny (Kolátková a Vohník
2018). Podobný jev byl popsán např. u kořenových vlásků vzdušných kořenů
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Syngonium podophyllum (Yang a Deng 2017). Některé z kořenových vlásků S.
podophyllum byly svou apikální částí připojeny k substrátu, kterým byla nejčastěji
kůra stromů či skalnatý podklad, a vyjma apikální části jevila jejich buněčná stěna
známky spirálovitého popraskání. Tyto vlásky byly označeny jako „helical-crack root
hairs“. Způsob rozrušení buněčné stěny pravděpodobně zvyšuje pružnost kořenových
vlásků a zabraňuje jejich přetržení (Yang a Deng 2017). Tato studie zabývající se
druhem Syngonium podophyllum podporuje závěry učiněné týmem Kolátková &
Vohník (2018). Kořenové vlášení se u druhu Posidonia oceanica vyskytuje pouze u
semenáčků, jak bylo popsáno v předešlé kapitole (viz kapitola 3.1) a plní zde zejména
funkci upevňovací (Badalamenti et al. 2015). Stejně jako „helical-crack root hairs“ u
S. podophyllum mají i kořenové vlásky P. oceanica specializované apikální struktury
pro uchycení k substrátu (Badalamenti et al. 2015; Kolátková a Vohník 2018). Vlivem
vlnové aktivity, které jsou semenáčky P. oceanica v pobřežních oblastech vystaveny,
dochází k velmi intenzivnímu mechanickému namáhání kořenových vlásků, což by
v mnoha případech mělo za následek jejich přetržení a v konečném důsledku uvolnění
semenáčku ze substrátu. Buněčné stěny se schopností spirálovitého praskání umožňují
kořenovým vláskům větší napnutí, což výrazně snižuje pravděpodobnost, že dojde
k jejich přetržení (Yang a Deng 2017; Kolátková a Vohník 2018).
Z konfliktu ohledně tubulární a spirálovité formy kořenových vlásků je patrné,
že dosavadní poznatky o kořenovém vlášení druhu P. oceanica jsou stále nekompletní.
Mezery se nacházejí i v poznatcích o závislosti kořenového vlášení a kolonizace hub,
čemuž je věnována kapitola 5.

3.3 Houboví symbionti
První publikace pojednávající o houbové asociaci P. oceanica pochází již z konce
první poloviny 19. století (Durieu de Maisonneuve, Montagne 1846-1850, cit. v
Vohník et al. 2016), kdy byly popsány dva druhy rodu Sphaeria, a to S. biturbinata a
S. posidoniae. V pozdějších letech se výzkumu hub věnovalo několik dalších studií,
jejich výsledky však často dospívají k odlišným závěrům. V roce 1963 byly oba výše
zmíněné druhy rodu Sphaeria přiřazeny k novým samostatným rodům, Sphaeria
biturbinata byla nově pojmenována jako Pontoporeia biturbinata a S. posidoniae jako
Halotthia posidoniae (Kohlmeyer 1963). Týmu Cuomo et al. (1985) se podařilo
izolovat z různých částí P. oceanica sedm druhů mořských hub, z toho dva nalezené
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na rhizomech byly dříve popsané druhy P. biturbinata a H. posidoniae, na kořenech
se nacházel pouze jediný druh, a to Corollospora maritima (Cuomo et al. 1985).
Obsáhlejší výsledky se podařilo získat týmu Panno et al. (2013), který popsal 88 druhů
hub izolovaných z různých částí P. oceanica. Z popsaných druhů se 14 nacházelo na
kořenech a 34 na rhizomech, žádný z 88 izolátů však neodpovídal houbám popsaným
týmem Cuomo et al. (1985)(Cuomo et al. 1985; Panno et al. 2013). O dva roky později
se objevuje ještě práce týmu Torta et al. (2015), jenž avizuje pouze jediný houbový
druh nalezený na P. oceanica, a to Lulwoana sp. (Torta et al. 2015).
Týmu kolem Vohníka se podařilo izolovat 177 houbových izolátů se třemi
různými morfotypy. Nejvíce byl zastoupen černý morfotyp, jehož izoláty produkovaly
tmavě zbarvené (melanizované) hyfy vyznačující se pomalým růstem. Podrobnější
pozorování

ukázalo,

z melanizovaných

že

drtivá

většina

tmavě

zbarvených

hyf

pochází

intracelulárních mikrosklerócií (obrázek 2). Izoláty černého
morfotypu byly za pomoci sekvenace DNA
přiřazeny do čeledi Aigialaceae (jako
Pleosporales sp. MV-2012) (Vohník et al.
2016). Tato poměrně nedávno ustanovená
čeleď obsahuje pět rodů (Aigialus, Rimora,
Fissuroma,

Neoastrosphaeriella

a

Ascocratera), které jsou spojovány spíše
s mangrovovými porosty a v případě rodů
Obrázek 2 - Buňky hypodermis kořene P. oceanica
kolonizované pleosporální houbou; Hy a šipky –
melanizované septované hyfy, M – mikrosklerocia; 20
μm. Převzato z Vohník et al. 2015.

Fissuroma a Neoastrosphaeriella navíc
s kolonizací odumřelých bambusových a
palmových tkání (Liu et al. 2011; Suetrong

et al. 2009). Druhý nejčastější morfotyp patřil izolátům hub náležících do skupiny
Lulworthiales. Tato skupina byla popsána již dříve a její zástupci byli označeni jako
DSE, napříč nepřítomnosti typických tmavých septovaných hyf a mikrosklerocií
(Torta et al. 2015; Vohník et al. 2016).
Poslední studie popisuje neznámou pleosporální houbu, která dosud nebyla
nalezena u žádného jiného druhu než P. oceanica, kde se však ukazuje být
dominantním mykobiontem. Jedná se o stejný druh jako v případě studie z roku 2016,
tedy Pleosporales sp. MV-2012 (Vohník et al. 2016). Pro taxonomické zařazení tohoto
druhu byl stanoven zcela nový rod Posidoniomyces, vyznačující se extrémně pomalým
růstem a charakteristickou morfologií kolonií (obrázek 3). Nový druh byl pojmenován
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jako

Posidoniomyces

atricolor,

což

odkazuje na tmavě zbarvené hyfy, které
prorůstají zejména hypodermis, kde navíc
tvoří mikrosklerocia. To spolu s faktem, že
se jedná o septované hyfy, vypovídá, že se
jedná o DSE (Vohník et al. 2019).
DSE houbami mořských trav se
v posledních letech věnuje velká část
studií. Přestože obecně existuje nemalé
množství publikací popisujících druhy

Obrázek 3 - Kolonie Posidoniomyces atricolor na
kořeni P. oceanica; 200 μm. Převzato z Vohník et al.
2019.

patřící mezi DSE, jejich funkce je stále
spíše otázkou spekulací. DSE jsou morfologicky a anatomicky unikátní endofyté
kolonizující buňky hypodermis, a to zejména u zdravých, silných kořenů, zdá se však,
že kromě živých buněk jsou schopny kolonizovat též buňky odumřelé (Vohník et al.
2015).
Odumřelé části P. oceanica tvořící matte jsou ideálním substrátem pro výskyt
hub. Tým Panno et al. (2013) ve své studii popisuje 43 mykobiontů získaných z matte,
což je téměř polovina všech jimi izolovaných druhů (celkem popsali 88 druhů) (Panno
et al. 2013). Z těchto 43 izolátů bylo 24 nalezeno výhradně v matte, což je druhý
nejvyšší poměr (největší poměr byl na rhizomech, 22 unikátních druhů ze 34
získaných). Nejsilněji zastoupen byl druh Penicillium brevicompactum (Panno et al.
2013), který je znám zejména díky kyselině mykofenolové využívané v lékařství při
prevenci rejekce transplantovaných orgánů (Regueira et al. 2011).

4

Thalassodendron ciliatum

4.1 Ontogeneze
Pohlavní rozmnožování se u druhu Thalassodendron ciliatum vyskytuje výrazně
častěji, než je tomu u P. oceanica. Zatím co P. oceanica kvete spíše výjimečně, u T.
ciliatum byly popsány případy, kdy jediný jedinec kvetl i vícekrát ve stejném období
(Duarte et al. 1996). Jednalo se zejména o starší jedince, kteří vykazují vyšší úspěšnost
kvetení než jedinci mladší jednoho roku (Duarte et al. 1996). Vysoká četnost kvetení
by mohla být ovlivněna rychlostí růstu. Dle pozorování týmu Duarte et al. (1996) patří
12

T. ciliatum k nejpomaleji rostoucím mořským travám v horizontálním směru,
v případě vertikálního růstu je tomu však naopak. Roční přírůstek ve vertikálním
směru je u semenáčků a mladých dospělých rostlin asi 17 cm, až s přibývajícím věkem
rostliny se růst zpomaluje (Bandeira 1997; Duarte et al. 1996). Jedinci T. ciliatum tvoří
až 45 cm dlouhé vztyčené stonky (Phillips a Menez 1988), které jim umožňují přerůstat
substrát a konkurenční vegetaci. Toto zvýhodnění navíc navyšuje schopnost viviparie,
kdy se semenáčky začínají tvořit již na mateřské rostlině nad sedimenty a nemusejí se
tedy z počátku vyrovnávat se ztíženými podmínkami (Kuo a Kirkman 1990).
Semenáčky uvolněné z mateřské rostliny poměrně rychle vytváří rozvětvený
kořenový systém, který je drží v substrátu (Barnabas 1991). V místech výskytu T.
ciliatum jsou nejčastějším substrátem korálové útesy a skaliska s nánosy písku (Duarte
et al. 2012; Marbà a Duarte 1998), kde je obtížné se udržet. Pro pevnější ukotvení mají
kořeny semenáčků širokou zónu kořenových vlásků, obdobně jako P. oceanica, jejichž
stěny nejsou lignifikovány a neobsahují ani suberin, jak je tomu u starších
sekundárních kořenů (Barnabas 1991).
Kořenový systém dospělých jedinců tvoří až z 95 % starší primární kořeny (již
bez kořenových vlásků) a kořeny sekundární (Barnabas 1991), jejichž epidermální
buňky mají silně lignifikované buněčné stěny (Kuo a McComb 1989) a suberinem
kryté vnější stěny kortikálních buněk, což snižuje funkci absorpce. Předpokládá se, že
hlavní funkcí těchto kořenů je ukotvení jedinců v substrátu. Sekundární kořeny T.
ciliatum tvoří jen asi 11 % celkové velikosti jedince, mohou dřevnatět a jsou zcela bez
kořenového vlášení (Barnabas 1991; Nielsen et al. 1999).

4.2 Houboví symbionti
Celá řada prací se věnuje symbiotickým vztahům T. ciliatum s ostatními organismy. Nejvíce
studií se zabývá symbiózou s epifytickými řasami, případně s bakteriemi. Jednou
z nejrozšířenějších řas na T. ciliatum je Hydrolithon farinosum (Browne et al. 2013). Napříč
obsáhlým poznatkům o druhu T. ciliatum, a přestože bylo objeveno mnoho jeho symbiontů,
dosud nebyl popsán žádný jeho mykobiont a to ani na listech ani na kořenech. Není zcela
jasné, zda nebyli mykobionti T. ciliatum popsáni, jelikož se na této mořské trávě skutečně
nevyskytují, či zda se pouze tímto směrem ve svých studiích dosud nikdo nevydal. S ohledem
na podobnost s druhem P. oceanica, který jak již bylo popsáno je mykobionty osídlen
v poměrně vysoké míře, by i zde mohlo dojít k objevu mykobiontů a bylo by tak relevantní
zaměřit další studium tímto směrem.
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5

Vztah kořenových vlásků a mykobiontů (diskuze)

Kořenové vlásky se tvoří na mnoha druzích suchozemských rostlin, kde se jejich
studiu, ať už z pohledu morfologie, funkce či vlivu na symbiotické organismy,
zabývaly mnohé práce. Existují práce, které hovoří o vyšší kolonizaci houbami kořenů,
resp. o vyšší mykorhizní symbióze u rostlin, které mají málo vyvinuté kořenové
vlášení (Baylis 1970), existují však i publikace poukazující na opačný jev. Druh
Poncirus trifoliata vykazuje výrazně vyšší kořenové vlášení s arbuskulární
mykorhizou než bez ní (Wu et al. 2016). Mořské trávy sice nejspíše netvoří mykorhizní
symbiózu, mohou však asociovat s endofytickými houbami.
V kapitole 3.1 byl popsán přechod od semenáčků P. oceanica, které na svém
primárním kořeni mají výrazné kořenové vlášení, až po dospělé jedince, kteří jej
prakticky nemají. Se ztrátou kořenového vlášení dochází ke kolonizaci kořenů
endofytickými

houbami.

Borovec

a

Vohník

(2018)

tento

přechod

od

nekolonizovaných semenáčků s vlášením po silně kolonizované dospělé rostliny téměř
bez vlášení označili jako „ontogenetic shift“ (Borovec a Vohník 2018). Dále popsali
mezistádium, jenž lze označit jako starší semenáčky, mající jak silný primární kořen
s kořenovými vlásky, tak kořeny sekundární bez vlášení. Přestože sekundární kořeny
starších semenáčků vyrůstají
z primárního

kořene

hustě

pokrytého kořenovými vlásky,
sami

jsou

v drtivé

většině

případů bez kořenového vlášení
(obrázek 4). Co způsobuje tuto
náhlou změnu, není zcela jasné,
nabízí se však dvě možná
vysvětlení závislá na tom, zda
jsou

v kořenech

prostých

kořenových vlásků přítomni

Obrázek 4 - Primární kořen staršího semenáčku P. oceanica s novými
kořeny téměř bez kořenových vlásků. Foto © Martin Vohník

mykobionti či nikoli. Přítomnost mykobiontů by značila, že se jedná spíše o negativní
korelaci kořenových vlásků a mykobiontů, podobně jako bylo popsáno Baylisem
(1970) u mykorhizní symbiózy, tedy že nově vznikající kořeny jsou kolonizovány
endofytickými houbami, a proto netvoří kořenové vlásky. Stejně jako u mykorhizních
symbióz to však nelze stanovit jednoznačně. Druh Zostera marina disponuje poměrně
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výrazným vlášením (Nielsen et al. 1999) a přesto zde byla popsána kolonizace
houbami (Kirichuk a Pivkin 2015). Z pohledu vývoje P. oceanica by byla zajímavější
skutečnost, kdy by se v nových kořenech houby nevyskytovaly. Nepřítomnost hub by
mohla značit cílený vývoj kořenů tak, aby mohly být později kolonizovány houbovými
hyfami. Jinak řečeno absence kořenových vlásků by nezávisela na přítomnosti hub
v okamžiku tvorby kořene nýbrž na předpokladu, že ke kolonizaci nakonec opravdu
dojde, což by svědčilo o tom, že kolonizace houbami není náhodná a že jedinci P.
oceanica z nějakého důvodu v pozdějším vývoji upřednostňují endofytické houby
před kořenovým vlášením. Jelikož dosud neznáme funkci těchto endofytických hub
v kořenech P. oceanica, nemůžeme ani jednoznačně určit, čím by pro ni mohly být
výhodnější, cílený vývoj kořene pro kolonizaci houbami však nabízí myšlenku jejich
společné evoluce.

6

Závěr

V této práci byly shrnuty dosavadní poznatky týkající se asociací hub s kořenovými
systémy druhů Posidonia oceanica a Thalassodendron ciliatum a vliv jejich
kořenového vlášení na tyto asociace.
Popisu kořenového vlášení u druhu P. oceanica se věnuje jen několik málo
publikací. Teprve v roce 2018 došlo k jednoznačnému popsání výskytu kořenových
vlásků u semenáčků a zároveň k potvrzení téměř úplné absence u dospělých rostlin.
Absence kořenových vlásků je pravděpodobně přímo spojena s přítomností
kořenových endofytických hub, ačkoli dosud není zcela jasné, proč jedinci P. oceanica
upřednostňují v pozdějším vývoji kolonizaci endofytickými houbami před kořenovým
vlášením. Nejasnost je způsobena i mezerami ve znalostech ekologie mořských
endofytických hub. K rozsáhlejším objevům a popisům hub u P. oceanica došlo
v druhé polovině 20. století. Mezi poslední popsané druhy patří pleosporální houba
Posidoniomyces atricolor (Vohník et al. 2019).
U T. ciliatum byla popsána přítomnost kořenových vlásků u semenáčků a
absence kořenového vlášení u dospělých rostlin již v roce 1991 (Barnabas 1991).
Doposud však neexistují publikace týkající se houbových symbiontů T. ciliatum,
přestože podobnost T. ciliatum s P. oceanica vedou k předpokladu možného výskytu
podobných houbových symbióz.
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Podrobnější studium vztahu kořenových vlásků a endofytických hub P.
oceanica, případné přítomnosti symbiotických hub v kořenech T. ciliatum a jejich
vztahu s kořenovými vlásky by mohlo přispět k lepšímu porozumění vývoje a životní
strategie P. oceanica a T. ciliatum a k pochopení významu endofytických hub pro tyto
druhy.
Naznačenou problematikou vztahu endofytických hub a kořenových vlásků P.
oceanica bych se ráda zabývala v navazujícím magisterském studiu na katedře
Experimentální biologie rostlin přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Experimentální část diplomové práce pak bude zaměřena zejména na pozorování a
popis kolonizace kořenového systému starších semenáčků P. oceanica. Chci také
prozkoumat, zda T. ciliatum tvoří v kořenech houbové symbiózy podobné té přítomné
u P. oceanica.
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