
Ekologické skupiny hubEkologické skupiny hub
Houby jako heterotrofní organismy dělíme na základě způsobu Houby jako heterotrofní organismy dělíme na základě způsobu 
získávání živin do tří skupin:získávání živin do tří skupin:

§§ SaprotrofovéSaprotrofové ((saprofytisaprofyti)) -- získávají živiny enzymatickým rozkladem získávají živiny enzymatickým rozkladem 
odumřelých částic rostlin nebo živočichůodumřelých částic rostlin nebo živočichů

§§ ParazitiParaziti –– získávají veškeré živiny od hostitele, na němž anebo vzískávají veškeré živiny od hostitele, na němž anebo v němž němž 
žijí. Vztah je jednostranný vžijí. Vztah je jednostranný v prospěch houby. Houby mohou parazitovat prospěch houby. Houby mohou parazitovat 
na živočiších, rostlinách i jiných houbách. na živočiších, rostlinách i jiných houbách. 
Zvláštní skupinou jsou tzv. houby Zvláštní skupinou jsou tzv. houby predátořipredátoři, tzn. dravé mikroskopické , tzn. dravé mikroskopické 
druhy. druhy. 

§§ MutualističtíMutualističtí symbiontisymbionti –– získávají živiny od partnera, se kterým žijí, získávají živiny od partnera, se kterým žijí, 
ale vztah je oboustranně prospěšný. Je známa symbióza sale vztah je oboustranně prospěšný. Je známa symbióza s cévnatými cévnatými 
rostlinami (rostlinami (mykorhizamykorhiza), se zelenými řasami nebo sinicemi ), se zelenými řasami nebo sinicemi 
((lichenismuslichenismus), s), s živočichy (např. živočichy (např. SeptobasidialesSeptobasidiales) ) 
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MykorhizaMykorhiza
§§ mykesmykes (houba) + (houba) + rhizarhiza (kořen)(kořen)

§§ mutualistickámutualistická asociace mezi asociace mezi 
kořeny rostlin a specifickou kořeny rostlin a specifickou 
skupinou půdních hubskupinou půdních hub

§§ intracelulární růstintracelulární růst
§§ houba nikdy neproniká houba nikdy neproniká 

plazmatickou membránouplazmatickou membránou
§§ extracelulárníextracelulární matrixmatrix -- zdroj zdroj 

výživy výživy 

§§ dvousměrný tok živin: uhlíkaté dvousměrný tok živin: uhlíkaté 
sloučeniny od rostliny k sloučeniny od rostliny k 
houbovému symbiontu; houbovému symbiontu; 
anorganické živiny ve směru anorganické živiny ve směru 
opačnémopačném

Kolonizace kořenů Kolonizace kořenů 
mykorhiznímimykorhizními houbami houbami 
ovlivňuje růst a zdravotní ovlivňuje růst a zdravotní 
stav hostitelských rostlin:stav hostitelských rostlin:

§§ zlepšený příjem živinzlepšený příjem živin
§§ větší odolnost k suchu větší odolnost k suchu 
§§ k těžkým kovům k těžkým kovům 
§§ vyšší rezistence k vyšší rezistence k patogenůmpatogenům

§§ Výskyt u 95% rostlinVýskyt u 95% rostlin

VýjimkaVýjimka
čel. čel. ZingiberaceaeZingiberaceae a a BurmanniaceaeBurmanniaceae::
AM i v pletivech listů, oddencích, AM i v pletivech listů, oddencích, xylemuxylemu

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Typy Typy mykorhiznímykorhizní symbiózy symbiózy 
-- EktomykorhizaEktomykorhiza EE

-- EndomykorhizaEndomykorhiza::

ArbuskulárníArbuskulární mykorhizamykorhiza AA

ErikoidníErikoidní mykorhizamykorhiza ErEr

OrchideoidníOrchideoidní mykorhizamykorhiza OO

-- Přechodové typyPřechodové typy

EktendomykorhizníEktendomykorhizní symbiózasymbióza EeEe

ArbutoidníArbutoidní mykorhiznímykorhizní symbiózasymbióza AtAt

MonotropoidníMonotropoidní mykorhiznímykorhizní symbiózasymbióza M M 

PseudomykorhizaPseudomykorhiza
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EktomykorhizaEktomykorhiza
§§ 5% rostlin 5% rostlin -- ((většvětš. jehličnaté) . jehličnaté) 

dřevinydřeviny
§§ intraradikálníintraradikální myceliummycelium prorůstá prorůstá 

pouze mezibuněčné prostory pouze mezibuněčné prostory 
kořenových buněk kořenových buněk -- HartigovaHartigova síťsíť

§§ rozsáhlá síť rozsáhlá síť extraradikálníhoextraradikálního
myceliamycelia mnohonásobně zvětšuje mnohonásobně zvětšuje 
objem substrátu, ze kterého objem substrátu, ze kterého 
mohou hostitelské rostliny aktivně mohou hostitelské rostliny aktivně 
čerpat živiny a vodu. Zároveň čerpat živiny a vodu. Zároveň 
dochází k inhibici tvorby dochází k inhibici tvorby 
kořenového vlášení, takže kořenového vlášení, takže 
mykorhiznímykorhizní kolonizace kořenů je kolonizace kořenů je 
dobře patrná již pod lupou tvorbou dobře patrná již pod lupou tvorbou 
charakteristických útvarů charakteristických útvarů --
ektomykorhizektomykorhiz

Kořenová špička Pinus nigra
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EktomykorhizaEktomykorhiza

PseudotsugaPseudotsuga menziesiimenziesii + + RhizopogonRhizopogon colossuscolossus

Na povrchu kořínku Na povrchu kořínku -- hnědá „punčoška“, do hnědá „punčoška“, do mezibmezib. prostor kořene pronikají houbové hyfy. prostor kořene pronikají houbové hyfy

Hartigova síťka pseudoparenchymatický hyfový plášť

11--2 2 letýletý útvar, který se obnovujeútvar, který se obnovuje
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EktomykorhizaEktomykorhiza
§§ Druhové spektrum hubDruhové spektrum hub, které tvoří , které tvoří ektomykorhizuektomykorhizu je velmi velké:je velmi velké:
§§ BasidiomycotinaBasidiomycotina -- tř. tř. HymenomycetesHymenomycetes, z, z asi 25 řádů, např. asi 25 řádů, např. 

AgaricalesAgaricales ((AmanitaAmanita, , BoletusBoletus, , SuillusSuillus, , TricholomaTricholoma), ), RussulalesRussulales
((RussulaRussula, , LactariusLactarius), ), AphyllophoralesAphyllophorales ((ThelephoraThelephora), ), HymenogastralesHymenogastrales
((RhizopogonRhizopogon), a ), a SclerodermatalesSclerodermatales ((SclerodermaScleroderma)... )... 

§§ AscomycotinaAscomycotina -- ř. ř. TuberalesTuberales ((TuberTuber))
§§ dva druhy dva druhy podtřpodtř. . ZygomycotinaZygomycotina (př. (př. EndogoneEndogone lactiflualactiflua), ačkoliv je to ), ačkoliv je to 

skupina, která daleko častěji tvoří AMskupina, která daleko častěji tvoří AM
§§ často jeden strom tvoří často jeden strom tvoří mykorhizumykorhizu ss několika druhy hub současně, několika druhy hub současně, 

stejně jako jediný druh houby může být stejně jako jediný druh houby může být mykorhiznímykorhizní ss několika druhy několika druhy 
dřevin dřevin 

§§ jsou ale známy i druhy výhradně jsou ale známy i druhy výhradně 
vázané na jediný druh dřeviny vázané na jediný druh dřeviny ––
SuillusSuillus grevilleigrevillei na modřínna modřín

§§ některé druhy stromů zněkteré druhy stromů z rodů  rodů  
SalixSalix, , PrunusPrunus aa AcaciaAcacia tvoří tvoří 
i i ektoekto i i endomykorhizuendomykorhizu
((arbuskulárníarbuskulární) ) Amanita muscariaBoletus edulis
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EktomykorhizaEktomykorhiza
VýznamVýznam

§§ ochrana kořenového systému ochrana kořenového systému 
hostitelské rostliny před patogenními hostitelské rostliny před patogenními 
infekcemiinfekcemi

§§ výměna látek a informací mezi výměna látek a informací mezi 
rostlinami napojenými na síť půdního rostlinami napojenými na síť půdního 
myceliamycelia

§§ obrana před inhibičním účinkem obrana před inhibičním účinkem 
alelopatickýchalelopatických látek v opadu, nebo látek v opadu, nebo 
vznikajících při jeho dekompozici vznikajících při jeho dekompozici 

§§ zapojení do zvětrávání a transformace zapojení do zvětrávání a transformace 
minerálů (podíl hub až 0,5 %) minerálů (podíl hub až 0,5 %) -- EM EM 
prokázáno v minerálním horizontu prokázáno v minerálním horizontu 
půdy, který se nachází bezprostředně půdy, který se nachází bezprostředně 
nad horninovým podložím nad horninovým podložím 
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ArbuskulárníArbuskulární mykorhizamykorhiza
§§ obligátně symbiotické houby z oddělení obligátně symbiotické houby z oddělení ZygomycotinaZygomycotina -- GlomusGlomus, , 

GigasporaGigaspora, , ScutellosporaScutellospora,, EntrophosporaEntrophospora, , AcaulosporaAcaulospora, , 
SclerocystisSclerocystis

§§ nejrozšířenější nejrozšířenější -- u u 80 %80 % rostlinných druhůrostlinných druhů
§§ hostitelské rostliny hostitelské rostliny -- od mechorostů a kapraďorostů přes od mechorostů a kapraďorostů přes 

nahosemenné rostliny až k rostlinám krytosemennýmnahosemenné rostliny až k rostlinám krytosemenným
§§ AM houby vstupují do kortikálních buněk kořenů hostitelské rostlAM houby vstupují do kortikálních buněk kořenů hostitelské rostliny iny 

a vytvářejí zde typické útvary a vytvářejí zde typické útvary -- arbuskulyarbuskuly a a vesikulyvesikuly
-- dříve označován jako dříve označován jako mykorhizamykorhiza vesikulovesikulo--arbuskulárníarbuskulární, později , později 
však bylo od tohoto pojmenování upuštěno, protože některé však bylo od tohoto pojmenování upuštěno, protože některé 
skupiny AM hub skupiny AM hub vesikulyvesikuly nevytvářejí nevytvářejí 

§§ mykobiontmykobiont nikdy neproniká do nikdy neproniká do endodermisendodermis, cévních svazků a do , cévních svazků a do 
kořenové čepičkykořenové čepičky

§§ vzhledem se vzhledem se mykorhiznímykorhizní kořínky od kořínky od nemykorhizníchnemykorhizních neliší, protože  neliší, protože  
jsou jsou zachovány kořenové vláskyzachovány kořenové vlásky

§§ téměř zde neexistuje hostitelská téměř zde neexistuje hostitelská specificitaspecificita
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ArbuskulárníArbuskulární mykorhizamykorhiza

GlomusGlomus spsp.. GlomusGlomus mosseaemosseae
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ArbuskulárníArbuskulární mykorhizamykorhiza
IntraradikálníIntraradikální strukturystruktury

§§ arbuskulyarbuskuly (krátkověké (krátkověké –– 44--15 dní) (2) 15 dní) (2) --
připomínají stromečky připomínají stromečky -- intenzivní intenzivní 
výměna živin mezi hostitelem a výměna živin mezi hostitelem a 
houbouhoubou

§§ vesikulyvesikuly (1) (1) -- kulovité nebo oválné kulovité nebo oválné 
ztlustliny vytvářené na koncích nebo ztlustliny vytvářené na koncích nebo 
uprostřed uprostřed intraradikálníchintraradikálních hyf hyf 
-- zásobní zásobní fcefce

ExtraradikálníExtraradikální myceliummycelium
zasahuje mimo rhizosféru kořenů zasahuje mimo rhizosféru kořenů 
-- získávání živin, zejména P, z většího získávání živin, zejména P, z většího 
objemu půdyobjemu půdy

Reprodukční struktury Reprodukční struktury -- sporyspory
zygosporyzygospory a a chlamydosporychlamydospory -- vznik vznik 
diferenciací diferenciací vegveg. hyf . hyf extraradikálníhoextraradikálního
myceliamycelia GlomusGlomus
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ErikoidníErikoidní mykorhizamykorhiza
§§ zástupce čeledí zástupce čeledí EricaceaeEricaceae (rozšíření S polokoule (rozšíření S polokoule -- CallunaCalluna, , EricaErica,,

RhododendronRhododendron, Azalea), , Azalea), VacciniaceaeVacciniaceae ((VacciniumVaccinium, , OxycoccusOxycoccus))
EmpetraceaeEmpetraceae a a EpacridaceaeEpacridaceae (J polokoule (J polokoule -- EpacrisEpacris) ) 

§§ samy samy kořínkykořínky těchto druhů jsou velice těchto druhů jsou velice primitivníprimitivní, stele je obklopeno , stele je obklopeno 
pouze 1pouze 1--3 vrstvami buněk bez kořenového vlášení, hyfy hub vnikají 3 vrstvami buněk bez kořenového vlášení, hyfy hub vnikají 
do vnější vrstvy korových buněk kořene (nepronikají do stele), do vnější vrstvy korových buněk kořene (nepronikají do stele), 
nejméně 70% hostitelských buněk je infikovánonejméně 70% hostitelských buněk je infikováno

§§ charakteristickou anatomickou strukturou charakteristickou anatomickou strukturou erikoidníerikoidní mykorhizymykorhizy jsou jsou 
tenké efemérní kořínky tenké efemérní kořínky erikoidnícherikoidních rostlin, tzv. rostlin, tzv. vlasové kořeny (vlasové kořeny (hairhair
rootsroots))

§§ erikoidněerikoidně mykorhiznímykorhizní houby kolonizují buňky těchto kořenů a tvoří houby kolonizují buňky těchto kořenů a tvoří 
typické útvary typické útvary -- klubka (klubka (coilscoils) a smyčky () a smyčky (loopsloops)), které jsou místem , které jsou místem 
výměny látek a informací mezi houbou a rostlinouvýměny látek a informací mezi houbou a rostlinou

§§ z kolonizovaných kořenů proniká do okolního substrátu z kolonizovaných kořenů proniká do okolního substrátu síť síť 
extraradikálníhoextraradikálního myceliamycelia, která zmnohonásobuje objem substrátu, , která zmnohonásobuje objem substrátu, 
ze kterého může rostlina aktivně čerpat živiny a vodu ze kterého může rostlina aktivně čerpat živiny a vodu 
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ErikoidníErikoidní mykorhizamykorhiza

§§ EM je fyziologicky aktivní velmi krátkou dobu, (asi 3EM je fyziologicky aktivní velmi krátkou dobu, (asi 3--4 týdny), pak 4 týdny), pak 
houba proniká do nových buněk, což souvisí shouba proniká do nových buněk, což souvisí s tvorbou nových tvorbou nových 
kořínkůkořínků

§§ mykobiontymykobionty -- vřeckovýtrusévřeckovýtrusé houby houby PezizellaPezizella //HymenoscyphusHymenoscyphus/ / 
ericeaeericeae ((voskovničkavoskovnička vřesovcová) vřesovcová) OidiodendronOidiodendron ((anamanam.), .), 
neidentifikovaní zástupci čel. neidentifikovaní zástupci čel. LeotialesLeotiales a a HelotialesHelotiales a některé a některé 
bazidiomycetybazidiomycety -- ClavariaClavaria (kuřátka) a (kuřátka) a TulasnellaTulasnella spsp..

§§ ErikoidněErikoidně mykorhiznímykorhizní houbyhouby mají značné mají značné saprotrofnísaprotrofní schopnosti, schopnosti, 
dokáží přežívat dlouhou dobu bez hostitelské rostliny. Produkujídokáží přežívat dlouhou dobu bez hostitelské rostliny. Produkují
speciální enzymy (speciální enzymy (proteázyproteázy, , chitinázychitinázy apod.), které jim umožňují apod.), které jim umožňují 
čerpat látky z komplexních organických zdrojů pro rostliny čerpat látky z komplexních organických zdrojů pro rostliny 
nepřístupných (peptidy, proteiny, chitin z houbového mycelia nebnepřístupných (peptidy, proteiny, chitin z houbového mycelia nebo o 
odumřelého hmyzu atd.) odumřelého hmyzu atd.) 
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ErikoidníErikoidní mykorhizamykorhiza
§§ ErikoidníErikoidní rostliny dominují v rostliny dominují v 

přírodě na zvláštních přírodě na zvláštních 
stanovištích stanovištích -- rašeliništích, rašeliništích, 
slatinách, vřesovištíchslatinách, vřesovištích

§§ Mezi faktory, které negativně Mezi faktory, které negativně 
ovlivňují dynamiku rostlinného ovlivňují dynamiku rostlinného 
společenstva v těchto společenstva v těchto 
habitatechhabitatech, patří , patří nízká nízká 
dostupnost živindostupnost živin, vysoký poměr , vysoký poměr 
C:N v opadu a s tím související C:N v opadu a s tím související 
pomalý koloběh živin v půdě pomalý koloběh živin v půdě 
nebo nebo nízké nízké pHpH způsobující způsobující 
vysokou hladinu volných iontů vysokou hladinu volných iontů 
těžkých kovůtěžkých kovů

§§ erikoidníerikoidní mykorhizamykorhiza umožňuje umožňuje 
erikoidnímerikoidním rostlinám vyrovnat se rostlinám vyrovnat se 
s těmito nepříznivými s těmito nepříznivými 
podmínkami a úspěšně obstát v podmínkami a úspěšně obstát v 
kompeticikompetici s ostatními rostlinami s ostatními rostlinami 

Rhododendron sp. 
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§§ charakteristické extenzivní intracelulární mycelium,            charakteristické extenzivní intracelulární mycelium,            
u zástupců čelediu zástupců čeledi OrchidaceaeOrchidaceae

§§ MykorhizníMykorhizní houby izolované z kořenů orchidejí patří převážně houby izolované z kořenů orchidejí patří převážně 
mezi stopkovýtrusé (mezi stopkovýtrusé (BasidiomycetesBasidiomycetes) ) -- nejčastěji rod nejčastěji rod 
RhizoctoniaRhizoctonia ((teleomorfníteleomorfní stádia stádia -- TulasnellaTulasnella, , SebacinaSebacina, , 
ThanatephorusThanatephorus, , CeratobasidiumCeratobasidium, , ArmillariaArmillaria, , FomesFomes,, atd.) atd.) 

§§ napojení OM hub na napojení OM hub na ektomykorhizyektomykorhizy v okolí v okolí –– u heterotrofních u heterotrofních 
orchidejí orchidejí –– NeottiaNeottia, , CephalantheraCephalanthera austinaeaustinae, , AphyllorchisAphyllorchis sppspp. . 
(ne (ne RhizoctoniaceaeRhizoctoniaceae) ) 
OM houby OM houby saprotrofiesaprotrofie –– celulasycelulasy, pektinasy, , pektinasy, fenoloxidasyfenoloxidasy

§§ Zcela Zcela mykotrofnímykotrofní jsou jsou nezelené heterotrofní orchidejenezelené heterotrofní orchideje (např. (např. 
NeottiaNeottia nidusnidus--avisavis) a ) a klíční stádia všech druhůklíční stádia všech druhů orchidejí. Vývin orchidejí. Vývin 
klíční rostliny je možný pouze po infekci klíční rostliny je možný pouze po infekci mykorhiznímykorhizní houbou, houbou, 
protože semena obsahují omezené množství rezervních látek protože semena obsahují omezené množství rezervních látek 
a jsou proto závislá na přísunu uhlíkatých látek od houbového a jsou proto závislá na přísunu uhlíkatých látek od houbového 
endofytaendofyta (= (= mykotrofiemykotrofie))

§§ Dvojí kolonizace Dvojí kolonizace –– protokormprotokorm, kořen, kořen

OrchideoidníOrchideoidní mykorhizamykorhiza
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OrchideoidníOrchideoidní mykorhizamykorhiza

GastrodiaGastrodia elataelata
CymbidiumCymbidium sinensesinense

EpipactisEpipactis microphyllamicrophylla

CephalantheraCephalanthera austinaeaustinae

GaleoleaGaleolea altissimaaltissima

CorallorhizaCorallorhiza maculatamaculata
CorallorhizaCorallorhiza mertensianamertensiana

PlatantheraPlatanthera obtusataobtusata

DactylorhizaDactylorhiza purpurellapurpurella
D. D. purpurellapurpurella, D. , D. incarnataincarnata ((protokormyprotokormy))
D. D. maculatamaculata (kořeny)(kořeny)
DactylorhizaDactylorhiza majalismajalis
PlatantheraPlatanthera orbiculataorbiculata, , NeottiaNeottia nidusnidus--avisavis
AusAus-- MicrotisMicrotis, , EriochilusEriochilus cuculatuscuculatus

FytobiontFytobiont z čel. z čel. OrchideaceaeOrchideaceae

ThelephoraceaeThelephoraceae spsp. . -- ThelephoraThelephora

ArmillariaArmillaria –– A. A. jezoensisjezoensis, , melleamellea
MycenaMycena -- M. M. orchidicolaorchidicola

AscomycetesAscomycetes: : 
Tuber Tuber spsp..

ErythromycesErythromyces –– E. E. crocicreascrocicreas

RussulaceaeRussulaceae –– RussulaRussula spsp..

CCeratobasidiumeratobasidium –– C. C. bicornebicorne, , cornigerumcornigerum
OliveoniaOliveonia –– O. O. pauxillapauxilla
ThanatephorusThanatephorus –– T. T. cucumeriscucumeris (=R. (=R. solanisolani))
PiriformosporaPiriformospora indicaindica

TulasnellaTulasnella –– T. T. calosporacalospora, T. , T. irregularisirregularis
SebacinaSebacina –– S. S. vermiferavermifera

MykobiontMykobiont
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OrchideoidníOrchideoidní mykorhizamykorhiza
Infikované buňky kořenů Infikované buňky kořenů –– různá stadia soužitírůzná stadia soužití

§§ Průchozí b.Průchozí b.
--exodermisexodermis, příp. , příp. mezodermismezodermis,,
hyfy prorůstají z b. venhyfy prorůstají z b. ven

§§ TrofocytyTrofocyty (Hostitelské b.)(Hostitelské b.)
--v b. primární kůry kořene plně v b. primární kůry kořene plně 

rozvětvené hyfy rozvětvené hyfy –– klubíčka klubíčka 
(pelotony) (pelotony) 

--po vývinu hyfy (po vývinu hyfy (mykobiontmykobiont čerpá čerpá 
asimiláty) prorůstají dál z b.asimiláty) prorůstají dál z b.

Platanthera bifolia + Rhizoctonia

Platanthera chlorantha
+ Rhizoctonia
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OrchideoidníOrchideoidní mykorhizamykorhiza
§§ FagocytyFagocyty (Stravující b.)(Stravující b.)

--mykobiontmykobiont začíná odumírat začíná odumírat –– amorfní amorfní 
h. partikuleh. partikule

--mohou být znovu mohou být znovu rekolonizoványrekolonizovány

§§ ExtraradikálníExtraradikální myceliummycelium
--monilioidnímonilioidní buňkybuňky
--anastomozníanastomozní hyfyhyfy

Cephalanthera longifolia
+ Rhizoctonia

Hlubší vrstvy Hlubší vrstvy mezodermismezodermis, , 
endodermisendodermis a pletiva středního a pletiva středního 

válce nebývají houbou válce nebývají houbou 
infikoványinfikovány

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


OrchideoidníOrchideoidní mykorhizamykorhiza
VýznamVýznam

§§ lepší zásobení živinami, vodou a sacharidylepší zásobení živinami, vodou a sacharidy
§§ přenos uhlíkatých látek z houby do pletiv hostitelské rostliny přenos uhlíkatých látek z houby do pletiv hostitelské rostliny 

může probíhat dvojím způsobem: může probíhat dvojím způsobem: 
1) přes membránu živých 1) přes membránu živých hyfovýchhyfových klubíček (ve stádiu klubíček (ve stádiu trofocytatrofocyta))
2) fagocytózou kolabovaného houbového 2) fagocytózou kolabovaného houbového endofytaendofyta (ve stádiu (ve stádiu 

fagocytafagocyta))
§§ V současnosti je získáváno stále více důkazů pro první z těchto V současnosti je získáváno stále více důkazů pro první z těchto 

možností, přičemž kolaps možností, přičemž kolaps hyfovéhohyfového klubíčka je považován za klubíčka je považován za 
obranný mechanismus hostitelské buňky proti přílišnému rozvoji obranný mechanismus hostitelské buňky proti přílišnému rozvoji 
houbové infekce, která se může stát patogenní. Přenos houbové infekce, která se může stát patogenní. Přenos 
uhlíkatých látek z rostliny do houby stále zůstává nepotvrzen, iuhlíkatých látek z rostliny do houby stále zůstává nepotvrzen, i
když některé experimenty jej naznačují když některé experimenty jej naznačují 

§§ TolypofagieTolypofagie
§§ PtyofagiePtyofagie (x (x monotropoidnímonotropoidní m.)m.)
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EktendomykorhizaEktendomykorhiza

§§ odvozený typ odvozený typ ektomykorhizyektomykorhizy
§§ intermediální skupina, její klasifikace je obtížnáintermediální skupina, její klasifikace je obtížná
§§ na povrchu kořínků vytvořen houbový plášť, avšak současně hyfy na povrchu kořínků vytvořen houbový plášť, avšak současně hyfy 

prorůstají do buněkprorůstají do buněk
§§ někdy může být vyvinutá někdy může být vyvinutá HartigovaHartigova síťka a „punčoška“, někdy chybí.  síťka a „punčoška“, někdy chybí.  

Typicky vyvinutá je u Typicky vyvinutá je u semenáčků jehličnatých dřevinsemenáčků jehličnatých dřevin ((PinusPinus, , LarixLarix) a  ) a  
mykobiontimykobionti jsou zřejmě  houby jsou zřejmě  houby pododdpododd. . AscomycotinaAscomycotina a a 
BasidiomycotinaBasidiomycotina

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


ArbutoidníArbutoidní mykorhizamykorhiza
§§ r. r. ArbutusArbutus, , ArctostaphylosArctostaphylos ((EricaceaeEricaceae)) a a 

čel. čel. PyrolaceaePyrolaceae
§§ kořeny tlustší než u kořeny tlustší než u erikoidníerikoidní mykorhizymykorhizy
§§ infikované kořínky kratší, vidličnatě infikované kořínky kratší, vidličnatě 

větvené, silná vnější houbová „pochva“, větvené, silná vnější houbová „pochva“, 
uvnitř vyvinutá uvnitř vyvinutá HartigovaHartigova síťka. Houba síťka. Houba 
také také penetrujepenetruje buňky vnější části kůry a buňky vnější části kůry a 
tvoří tam klubka houbových vláken tvoří tam klubka houbových vláken ––
zvýšený počet zvýšený počet mitochondriímitochondrií, ER, , ER, 
ribozomůribozomů –– výměna metabolitůvýměna metabolitů

§§ houbovými partnery jsou zástupci houbovými partnery jsou zástupci 
BasidiomycotinaBasidiomycotina, např. , např. CortinariusCortinarius
zakiizakii, , CenococcumCenococcum graniformegraniforme.. Houby, Houby, 
které tvoří které tvoří arbutoidníarbutoidní mykorhizumykorhizu často často 
tvoří tvoří ektomykorhizuektomykorhizu ss jinými druhyjinými druhy

§§ význam: obdoba EMvýznam: obdoba EM

Arbutus menziesii
+ Lactarius deliciosus
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MonotropoidníMonotropoidní mykorhizamykorhiza
§§ ččel. el. MonotropaceaeMonotropaceae (ř. (ř. EricalesEricales) zahrnuje byliny, které ztratily chlorofyl ) zahrnuje byliny, které ztratily chlorofyl 

a které jsou tak úplně závislé na svém houbovém partnerovi  a které jsou tak úplně závislé na svém houbovém partnerovi  
vv získávání uhlíku. Kořeny hniláku (získávání uhlíku. Kořeny hniláku (MonotropaMonotropa hypopityshypopitys) tvoří klubko, ) tvoří klubko, 
které je kolonizováno houbou; houbové mycelium je také ve spojenkteré je kolonizováno houbou; houbové mycelium je také ve spojení í 
ss kořeny okolních stromů (př. EM kořeny okolních stromů (př. EM TricholomaTricholoma u u SalixSalix, , PinusPinus))

§§ během aktivní fáze během aktivní fáze mykorhizymykorhizy je vytvořena i je vytvořena i houbová pochvahoubová pochva okolo okolo 
kořínků i kořínků i HartigovaHartigova síťkasíťka. . 
Úzký kontakt sÚzký kontakt s korovými korovými 
buňkami kořene zajišťuje buňkami kořene zajišťuje 
houbové vlákno neboli „bodec“,houbové vlákno neboli „bodec“,
které proniká do buněkkteré proniká do buněk. . 

§§ Posléze je obsah tohoto Posléze je obsah tohoto 
houbového vlákna uvolněn houbového vlákna uvolněn 
do buňky, což rostlině poskytujedo buňky, což rostlině poskytuje
živiny nutné kživiny nutné k růstu.růstu.

§§ houbovými partnery jsou zástupci houbovými partnery jsou zástupci pododdpododd. . BasidiomycotinaBasidiomycotina

Monotropa uniflora
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PseudomykorhizaPseudomykorhiza -- DSE asociace DSE asociace 
§§ pseudomykorhizapseudomykorhiza (nazývaná také DSE(nazývaná také DSE--asociace, z asociace, z anglangl. . DarkDark SeptateSeptate

EndophytesEndophytes) je forma soužití specifického typu vláknitých hub (DSE, ) je forma soužití specifického typu vláknitých hub (DSE, 
typickým zástupcem je typickým zástupcem je PhialocephalaPhialocephala fortiniifortinii) a širokého spektra ) a širokého spektra 
většiny vyšších rostlinvětšiny vyšších rostlin

§§ studována zejména u studována zejména u koniferkonifer (většina prací na rodu (většina prací na rodu PinusPinus) a ) a 
erikoidnícherikoidních rostlinrostlin

§§ výskyt výskyt pseudomykorhizníchpseudomykorhizních hub limitován extrémními podmínkami hub limitován extrémními podmínkami 
prostředí, DSE houby se nevyskytují ve vodních, popř. podmáčenýcprostředí, DSE houby se nevyskytují ve vodních, popř. podmáčených h 
ekosystémech, byly ale nalezeny např. v půdních vzorcích sebranýekosystémech, byly ale nalezeny např. v půdních vzorcích sebraných ch 
na Antarktickém poloostrově na Antarktickém poloostrově 

§§ nejméně prozkoumaný typ symbiózy kořeny vyšších rostlinnejméně prozkoumaný typ symbiózy kořeny vyšších rostlin--houby. houby. 
Dlouhou dobu byla prezentována pouze jako příklad mírného Dlouhou dobu byla prezentována pouze jako příklad mírného 
parazitismuparazitismu houby na rostlině (houby na rostlině (pseudopseudomykorhizamykorhiza))
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PseudomykorhizaPseudomykorhiza -- DSE asociace DSE asociace 
§§ plasticita reakcí rostliny na plasticita reakcí rostliny na 

kolonizaci DSE houbou při různých kolonizaci DSE houbou při různých 
podmínkách podmínkách 

§§ mykorhiznímykorhizní charakter charakter -- v určitém v určitém 
prostředí při specifických prostředí při specifických 
podmínkách se může opět změnit podmínkách se může opět změnit 
na neutrální až mírně parazitickýna neutrální až mírně parazitický

§§ DSE houby mají tlusté, DSE houby mají tlusté, 
melanizovanémelanizované hyfy s přepážkami, hyfy s přepážkami, 
které často tvoří hustou síť okolo které často tvoří hustou síť okolo 
hostitelského kořenehostitelského kořene

§§ často tvoří často tvoří apresoriaapresoria, pronikají do , pronikají do 
pletiv kořene, prorůstají podél pletiv kořene, prorůstají podél 
kořenové stélé kořenové stélé 

§§ uvnitř jednotlivých (nejčastěji uvnitř jednotlivých (nejčastěji 
rhizodermálníchrhizodermálních) buněk tvoří typické ) buněk tvoří typické 
struktury, tzv. struktury, tzv. mikrosklerociamikrosklerocia

Kořen Vaccinium corymbosum

Phialocephala fortinii
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ShrnutíShrnutí

------+ (nebo-)Vesikuly
(měchýřky) 

++-++-+Hyfální klubíčka 
v buňkách

--++++-Hartigova síť

--+++/-+-Houbový plášť
„punčoška“

+++++-+Vnitrobuněčná
kolonizace

++++++-Septa v hyfách 

OrchidaceaeBryophyta
Ericales

MonotropaceaeEricalesGymnospermae
Angiospermae

Gymnospermae
Angiospermae

Bryophyta
Pteridophyta

Gymnospermae
Angiospermae

Taxony 
hostitelských 
rostlin

Basidiomycetes
(Ascomycetes)

AscomycetesBasidiomycetesBasidiomycetesBasidiomycetes
Ascomycetes

Basidiomycetes
Ascomycetes

ZygomycetesTaxony 
endofytických hub

OrchideoidníErikoidníMonotropoidníArbutoidníEktendo
mykohiza

Ekto
mykorhiza

Arbuskulární

Upraveno podle Smith S.E., Read D.J. (1997): Mycorrhizal Symbiosis. 2nd edition. Academic Press, London. 
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