téma — klimatické změny

Malí,
ale šikovní
Neviditelní hráči
v globálních změnách klimatu
Aktuální výzkum ukazuje, že se Arktida stává významným
zdrojem oxidu uhličitého (CO2). To znamená, že spotřeba
CO2 vegetací je nižší než množství CO2 vyprodukovaného
převážně půdními mikroorganismy.
tex t Jiří Bárta, Petr Čapek a Hana Šantrůčková

Klimatické modely naznačují, že
zvyšující se produkce oxidu uhličitého (CO2),
ale i metanu (CH4) v Arktidě může významně
ovlivnit průběh globálních změn klimatu.
Není tedy divu, že Arktida, a zejména pak ark
tické půdy jakožto bezprostřední zdroj těchto
skleníkových plynů jsou již několik desetiletí
v hledáčku vědců. Cílem jejich bádání je určit
klíčové hráče a faktory řídící rozvoj vegetace
na straně jedné a aktivitu půdních mikroorga
nismů na straně druhé. Zaměříme se na půdní
mikroorganismy a jejich aktivitu v půdách
pro Středoevropana atypických, které lze najít
pouze v severských arktických oblastech.

Kryosoly
Kryosoly jsou dominantním typem půd v ark
tických a subarktických oblastech. Rozkládají
se na zhruba 18 milionech km2 Arktidy,
což představuje 13 % světové souše. Nalezli
bychom je především v Kanadě, na Aljašce,
v Rusku, ale také v boreálních a alpských ob
lastech. Termínem „kryosoly“ se označují pů
dy, jejichž podoba a vlastnosti jsou ovlivněné
přítomností trvale zmrzlé půdní matérie (per
mafrostu) nacházející se v hloubce menší než
jeden metr. Hlavním půdotvorným faktorem
jsou kryogenní (mrazové) procesy. Pojďme si
tyto procesy krátce představit. Svrchní vrstva
půdy, tzv. aktivní půdní vrstva, rozmrzá
během krátké vegetační sezony, zmenšuje
svůj objem a především v terénních depresích
je zaplavená. V zimě naopak v aktivní vrstvě
vznikají ledové čočky a její objem se zvětšu
je. Střídavé zamrzání a rozmrzání a s nimi
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spojené objemové změny vedou k porušování
a promíchávání půdních vrstev, tvorbě prask
lin, polygonů a mrazových vyvýšenin (obr. 1).
Odhaduje se, že v kryosolech je zakonzer
vováno více než 1300 Pg uhlíku (C) ve formě
organické půdní hmoty. Pro představu to
je asi dvakrát více uhlíku, než kolik ho je
v současné době v atmosféře [4]. Tato obrovská
zásoba uhlíku se zde tvořila dlouhá staletí až
tisíciletí. Nicméně globální změny klimatu
a s nimi spojená rostoucí teplota zahřívají
aktivní půdní vrstvu a zvětšují její mocnost na
úkor tajícího permafrostu. Zvyšující se teplota
uvolňuje mrazem zakonzervované zdroje
živin a uhlíku a aktivuje všudypřítomné půd
ní mikroorganismy. Ty vlivem rostoucí teplo
ty stále rychleji využívají půdní organickou
hmotu jednak ke svému růstu (tzv. imobilizují
ji do svých buněk), jednak k energetickému
metabolismu, během něhož se tvoří CO2 nebo
CH4 (mineralizují ji). Když je půda zaplavená
(anaerobní podmínky), produkuje se více CH4.
V opačném případě (půda je dobře provzdušně
ná) se produkuje především CO2. Pozorujeme
pozitivní zpětnou vazbu, kdy rostoucí teplota
způsobuje zvýšenou produkci skleníkových
plynů, a ty oteplení dále akcelerují [3].

Mikroorganismy –
klíčoví hybatelé
Jako ve všech půdách i v kryosolech jsou
klíčovými hybateli přeměny organické hmoty
mikrobiální společenstva, která mají různo
rodé schopnosti. Půdní organická hmota není
homogenním materiálem, ale směsí mnoha

1. Kryosoly a jejich unikátní
struktury a vegetace. A. Polygonální
struktura krajiny; B. travní tundra
s typickými kopečky minerální
vrstvy půdy vyzdvižené na povrch
působením mrazu (tzv. frostboil);
C. detailní pohled na „frostboil“;
D. rozšiřující se keřovité
vrbičky. Snímky Nikolaj Lašinskij

A

B
organických látek. Každou z nich různě využívají různí členové mikrobiálního společenstva
a v závislosti na podmínkách prostředí se tato
směs rozkládá různou rychlostí. Některé or
ganické látky, jako třeba polyfenoly či lignin,
jsou téměř nerozložitelné neboli rekalcitrant
ní, a v půdě tak zůstávají velmi dlouhou dobu.
Téměř ve všech půdách se nejvíce organické
hmoty nachází blízko povrchu a její množství
klesá s hloubkou. Svrchní organické vrstvy
výrazně tmavé barvy postupně přecházejí ve
světlejší minerální vrstvy, obsahující jen malé

množství organické hmoty. V závislosti na ob
sahu a využitelnosti organické hmoty se mění
i osídlení půdních vrstev mikroorganismy.
Druhově nejbohatší mikrobiální společenstva
s největší aktivitou a největší produkcí CO2
jsou v povrchových a hustě prokořeněných
vrstvách. Toto bohaté osídlení je spojeno
s vysokým obsahem snadno využitelných or
ganických látek vylučovaných kořeny rostlin
a zároveň relativně vysokou dostupností živin,
které jsou nezbytné pro růst půdních mikro
organismů. Z hojnosti snadno dostupných

C
organických látek zde profitují převážně
tzv. kopiotrofní, rychle rostoucí bakterie
převážně z třídy Gammaproteobacteria (např.
rody Pseudomonas a Masillia) a také některé
saprotrofní a hlavně symbiotické mykorhizní
houby. Celkové množství organických látek
a dostupných živin s hloubkou klesá a zároveň
stoupá relativní zastoupení těch rekalcit
rantních. V hlubších půdních vrstvách proto
dominují mikroorganismy, které jsou buď
schopné tyto látky využívat, anebo ty, které
ke svému metabolismu a růstu využívají látky

D
anorganické. Za tyto schopnosti ovšem platí
pomalým růstem a řadí se do skupiny tzv.
oligotrofních mikroorganismů. Obecně platí,
že množství a aktivita mikroorganismů klesá
s hloubkou půdního profilu a sleduje gradient
dostupnosti snadno využitelných organických
látek a živin.

Výjimečné vlastnosti
kryosolů
Na rozdíl od temperátních půd je
prokořeněná vrstva kryosolů obvykle velmi

www.vesmir.cz
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polygonální struktura krajiny
kopečky minerální vrstvy
půdy (tzv. frostboils)

Unikátní společenstva
v kryoturbacích
Během posledních deseti let intenzivního
výzkumu, v němž jsme spojili síly s meziná
rodními týmy monitorujícími zásoby uhlíku
v kryoturbacích, se nám podařilo nashromáž
dit velké množství dat umožňujících nahléd
nout do dějů, jež probíhají v kryoturbacích.
V prvních fázích našeho výzkumu jsme
se zaměřili na stanovení obsahu organické
hmoty, její využitelnosti a množství mikroor
ganismů v různých vrstvách půdního profilu.
Vzhledem k tomu, že kryoturbace jsou ostrův
ky svrchních organických vrstev půdy bohaté
na organickou hmotu pohřbené v hlubších
minerálních vrstvách, předpokládali jsme, že
budou ohnisky mikrobiální aktivity. V sou
ladu s již dostupnými daty jsme potvrdili, že
kryoturbace obsahují více organické hmoty
než okolní minerální vrstvy. Nepřekvapilo nás
ani zjištění, že využitelnost organické hmoty
je v kryoturbacích nižší než ve svrchních vrst
vách půdy. Organická hmota nacházející se
v kryoturbacích je totiž stará desítky tisíc let
a lze předpokládat, že snadno využitelné orga
nické látky již dávno zmizely. Překvapivé bylo
však zjištění, že biomasa mikroorganismů
i jejich aktivita vztažená na jednotku organic
ké hmoty, tedy vzhledem ke zdrojům uhlíku,
je v kryoturbacích nejen nižší než v povrcho
vých horizontech, ale je i nižší než v okolních
minerálních horizontech. Množství a aktivita
mikroorganismů v kryoturbacích tedy zřejmě
není limitována celkovým množstvím orga
nické hmoty. Čím tedy?
Odpověď přinesly až laboratorní expe
rimenty. V půdách odebraných v různých
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2. Nahoře:
Typický půdní
profil kryosolu.
Kryoturbace je
vidět jako tmavá
oblast. Čerskij,
severovýchodní
Sibiř. Dole: Schéma
půdního profilu
typického kryosolu.
Světle hnědé
plochy znázorňují
kryoturbované
svrchní půdní
vrstvy v různých
hloubkách. Koláčové
grafy ukazují
relativní zastoupení
mikrobiálních
skupin ve svrchních
a kryoturbovaných
půdních vrstvách
(zelená – bakterie,
červená –
houby, modrá –
aktinobakterie).

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2 +N
kryoturbované
svrchní půdní vrstvy

+C

teplota

3. Budoucí scénář změn v mineralizaci organické hmoty v kryosolech
s kryoturbacemi. Vlivem zvyšující se teploty taje permafrost a zvětšuje se aktivní
vrstva. Ve vegetaci začínají převládat hlouběji kořenící rostliny, které kořenovými
exudáty a prostřednictvím symbiózy s mykorhizními houbami „pumpují“ dostupné
živiny a uhlík do kryoturbovaných půdních vrstev. Ty pak uvolňují více CO2 díky
zvýšené aktivitě mikroorganismů. Schéma Jiří Bárta

10 cm

Snímek Nikolaj Lašinskij

oblastech arktické tundry jsme se zaměřili na
určení vlivu teploty na rychlost mineralizace
organické hmoty a aktivitu mikrobiálních
společenstev. Inkubovali jsme různé půdní
vrstvy kryosolů při různých teplotách v roz
mezí od 4 do 20 °C po dobu několika měsíců.
Zjistili jsme, že nezávisle na půdní vrstvě
je produkce skleníkových plynů primárně
řízena celkovým množstvím mikroorga
nismů obývajících danou půdní vrstvu,
nikoliv teplotou, jak jsme předpokládali [1].
V kryoturbacích byla produkce CO2 mikro
organismy vždy o jeden až dva řády nižší
než produkce CO2 ve svrchních vrstvách
půdy. A to jak v aerobních, tak i anaerobních
podmínkách, ve kterých byl produkován ved
le CO2 i CH4. V dalších experimentech jsme
dodávali snadno využitelné organické látky

organické půdní vrstvy
svrchní minerální půdní vrstvy
pohřbená kryoturbovaná
vrstva
spodní minerální vrstvy

aktivní vrstvy

tenká vzhledem k mělké hloubce zakořenění
arktických druhů rostlin. To znamená, že
vysoká aktivita mikroorganismů spojená
s přítomností kořenů rostlin je soustředěna na
poměrně tenkou svrchní vrstvu půdy. Další
specifickou vlastností kryosolů je, že obsahují
nepravidelně rozmístěné kapsy částí svrch
ních organických vrstev půdy pohřbených
v hlubších minerálních vrstvách, často přímo
v permafrostu. Tyto kapsy se souhrnně ozna
čují jako kryoturbované organické vrstvy
(dále jen kryoturbace). Vznikly promíchává
ním půdních vrstev vlivem zmíněného stří
davého zamrzání a rozmrzání půdy (obr. 2).
Odhaduje se, že v kryoturbacích je uložena asi
třetina celkového množství veškeré organické
hmoty kryosolů. Přesto ještě donedávna exis
tovalo překvapivě málo informací o obsahu
organické hmoty v kryoturbacích, její vyu
žitelnosti, rychlosti mineralizace a funkční
diverzitě mikrobiálních společenstev rozklá
dajících tuto pohřbenou organickou hmotu.
Chyběly klíčové informace nezbytné pro
odhad míry uvolňování skleníkových plynů,
a tedy celkové bilance uhlíku v Arktidě. První
přesnější odhady z rozsáhlého monitorování
se datují do roku 2009.

spodní minerální vrstva
s kryoturbacemi
permafrost

dusík (N) neobsahující či obsahující, abychom
zjistili, zda jsou množství a aktivita mikroor
ganismů, a tím i uvolňování CO2 (CH4) z půd
ní organické hmoty, limitovány dostupností
dusíku, který je v arktických oblastech ob
vykle hlavní limitující živinou. Zjistili jsme,
že zatímco mineralizace půdní organické
hmoty ve svrchních vrstvách nebyla přídav
kem dostupných zdrojů C a N nijak zásadně
ovlivněna, v kryoturbacích se mineralizace
půdní organické hmoty naopak v
 ýznamně
zvýšila po přídavku organických látek ob
sahujících dusík. Tyto výsledky ukázaly, že
kryoturbace, ač bohaté na organickou hmotu,
jsou osídleny mikrobiálními společenstvy,
která jsou při rozkladu organické hmoty
limitována nedostatkem dusíku. Jak aktivní
mikrobiální společenstva v kryoturbacích
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vypadají a které skupiny bakterií a hub v nich
převládají oproti svrchním vrstvám?
Množství mikroorganismů je v kryotur
bacích překvapivě nízké. Nicméně vzrůstalo,
stejně jako ve svrchních vrstvách půdy, s ros
toucím obsahem organických látek, ale jiným
způsobem. A to především proto, že kryotur
bace byly osídleny jinými skupinami mik
roorganismů. Z kryoturbací téměř vymizely
houby a bakterie se zde staly převládající bio
logickou složkou. Zjistili jsme, že v bakteriál
ním společenstvu dominují jiné druhy než
v povrchových vrstvách. Bakterie v kryotur
bacích byly zastoupeny převážně anaerobními
sirnými bakteriemi z kmene Chloroflexi (třída
Anaerolineaceae), fermentujícími bakteriemi
z kmene Firmicutes (rod Clostridia), a hlavně
bakteriemi, které rozkládají rekalcitrantní
látky z kmene Actinobacteria (rod Arthrobacter). Nalezli jsme zde i vyšší zastoupení
metanotrofních bakterií (živících se CH4). Na
opak bakterie redukující Fe3+ a metanogenní
Archaea byly v kryoturbacích zastoupeny jen
velmi málo. Dominantní skupinou bakterií
byl však bezesporu kmen Actinobacteria,
a zejména řád Actinomycetales (přes 50 %
ribozomálních genů, obr. 2). Existuje několik
důvodů, proč Actinobacteria kryoturbacím
dominují. Actinobacteria produkují obrovské
množství sekundárních metabolitů včetně
antibiotik, která jim umožňují bojovat a vítězit
nad ostatními bakteriemi nebo houbami,
a získat tak snadnější přístup k omezeným
zdrojům organických látek a živin. Dokážou
také efektivněji udržovat metabolickou aktivi
tu při nízkých teplotách díky velice účinným
mechanismům oprav poškozené DNA. Připo
meňme, že průměrná teplota uvnitř půdního
profilu je mnohem nižší než na povrchu půdy.
V neposlední řadě produkují Actinobacteria
extracelulární polymerní sloučeniny (EPS). Ty
mají celou řadu funkcí důležitých pro přežití
v nehostinném prostředí – např. mohou slou
žit jako ochranný buněčný plášť proti nízkým
teplotám, zabraňují difuzi živin z buněk do
vnějšího prostředí. Genetická informace
mnoha zástupců kmene Actinobacteria také

nese geny enzymů fenoloxidáz a peroxidáz,
čímž je předurčuje k účinnějšímu rozkladu
rekalcitrantních organických látek. Zajímavé
ovšem je, že na rozdíl od hub, které disponují
podobnými geny, Actinobacteria rekalcit
rantní látky rozkládají pouze na jednodušší
organické látky, ale nedokážou je zužitkovat
zcela, tedy přeměnit na CO2. To by také mohlo
částečně vysvětlovat nízkou produkci CO2
naměřenou v kryoturbacích. V nich jsme dále
detekovali některé unikátní druhy z kmene
Actinobacteria z čeledi Intrasporangiaceae
schopné rozkládat lignin i za nepřístupu
kyslíku. Tyto specifické bakterie tvořily v ně
kterých vzorcích jen 8 %, ale v jiných až 40 %
bakteriální komunity. Všechny uvedené uni
kátní schopnosti umožňují bakteriím z kmene
Actinobacteria získávat v těchto extrémních
podmínkách uhlík a živiny.
K tomu, aby naše mozaika znalostí byla
úplná, bylo ještě třeba se podívat na houbová
společenstva a objasnit, proč v kryoturbacích
téměř chybějí [2]. O houbách je známo, že
také velmi efektivně rozkládají rekalcitrantní
látky. Jejich téměř úplná absence v kryoturba
cích by tedy mohla rovněž vysvětlit pomalý
rozklad organické hmoty a nízkou produkci
CO2. Podrobnější analýza houbového společen
stva ukázala, že kryoturbace obsahují výrazně
menší podíl mykorhizních hub (převážně
třídy Russulales, Thelephorales) oproti proko
řeněné svrchní vrstvě půdy. To samozřejmě
není nic překvapivého, jelikož kryoturbace
nutně ztratily během pohřbení kontakt
s mělce kořenícími rostlinami. Nicméně to
má významné důsledky. Mykorhizní houby
spolupracují s kořeny rostlin. Poskytují jim li
mitující živiny – hlavně dusík a fosfor (P) – a za

K dalšímu čtení…
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odměnu získávají od rostlin snadno vyu
žitelné organické látky. Nabízený dusík či
fosfor získávají mykorhizní houby rozkladem
organické hmoty, v níž je vázán. Dělají to tím
způsobem, že produkují extracelulární enzy
my, které z organické hmoty odštěpují oligo
peptidy, aminokyseliny a fosforečnany. Ty
pak v případě dusíku uvnitř buňky buď přímo,
nebo po přeměně na minerální formy vymění
s rostlinou za jednoduché cukry. Na oligopep
tidech, aminokyselinách a fosforečnanech
uvolněných z organické hmoty do půdního
prostředí činností hub nebo produkovaných
kořeny se přiživují i další členové mikrobiální
komunity. Tím se zvýší jejich aktivita vedoucí
k rychlejšímu rozkladu organické hmoty.
V kryoturbacích však mykorhizní houby
kvůli absenci kořenů téměř nejsou, a proto ani
nemohou podporovat ostatní členy komunity.
Jedinci, kteří náhodou přežili, nemají kontakt
se svým rostlinným partnerem, který by do
nich pumpoval organické látky. A to je zřejmě
ten pravý důvod velmi pomalého rozkladu
organické hmoty v kryoturbacích.

Budoucnost Arktidy
Dosažené výsledky nám pomohly vytvořit si
představu o tom, jak fungují mikrobiální spo
lečenstva v kryoturbacích a čím je ovlivněna
jejich aktivita (obr. 3). Od chvíle, kdy se svrch
ní půdní vrstvy posunuly hlouběji a staly se
kryoturbací, nastoupilo společenstvo půdních
mikroorganismů cestu radikální změny. Došlo
ke kompletní obměně schopností společenstva
využívat organickou hmotu. Výsledkem je
mikrobiální společenstvo, které nezávisle na
teplotě jen velice pomalu rozkládá organic
kou hmotu. To by vzhledem k obrovskému
množství této hmoty uložené v kryoturbacích
byla dobrá zpráva. Bohužel nic není tak docela
jednoduché. Ačkoliv je přímý vliv rostoucí
teploty na rozklad organické hmoty v kryotur
bacích zanedbatelný, její nepřímý vliv může
velice rychle vrátit mikrobiální společenstvo
zpět do hry. Jak se s teplotou zvyšuje mocnost
aktivní půdní vrstvy, mění se složení rost
linného společenstva směrem k dominanci
hlouběji kořenících druhů. V určitý moment
musí nutně dojít k prokořenění kryoturbova
ných vrstev a zvýšení přísunu dostupných
látek. V tu chvíli dojde zcela jistě k opětovné
mu rozvoji mykorhizních druhů hub, změně
celého mikrobiálního společenstva, a tím
i nastartování jeho aktivity, což pak povede ke
zvýšenému uvolňování CO2 do atmosféry.
Zda se však Arktida v budoucnosti stane
významným zdrojem CO2, bude záviset nejen
na aktivitě půdních mikrobiálních společen
stev, ale také na rozvoji vegetace a spotřebě
CO2 rostlinami. Lze předpokládat zvýšený
rozvoj keříčkové vegetace, a tedy i zvýšení
spotřeby CO2. Jestli se ale spotřeba CO2 vy
rovná jeho produkci – to je zatím v kategorii
spekulací a předmětem budoucích výzkumů,
které nejen nás v Arktidě čekají. l
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