Krohmseened ja inimmõju
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Arbuskulaarne mükoriisa ja sellest saadav kasu
Levinud küsimus taimeökoloogias on, kuidas kujunevad taimekooslused just sellisteks, nagu nad on. Viimastel aastatel toimunud plahvatuslik areng molekulaarsete määramismeetodite kättesaadavuses
võimaldab ökoloogidel lisaks taimedele endale ning eluta keskkonnale
uurida ka silmale nähtamatut elustikku. Ühe osa sellest mikroskoopilisest maailmast moodustavad sümbiootilised mullaseened.
Üks enim levinud sümbiootilisi suhteid maismaal leiabki aset
taimede ning alamhõimkonda Glomeromycotina kuuluvate krohmseente vahel. Suhet, mida taimejuure ning seeneniidistiku osalusel
tekkinud liitorganismi järgi kutsutakse arbuskulaarseks mükoriisaks
(AM), võib leida kõikvõimalikes biotoopides (mh isegi näiteks
mageveekogudes (Moora et al., 2016)), ning taimeliikide hulk (~85%
taimede liigirikkusest; Smith ja Read, 2008), mis krohmseentega
sümbioosi moodustavad, on võrreldav loomtolmlevate taimede
osakaaluga (Ollerton, Winfree ja Tarrant, 2011).
AM sümbioos osaleb põhilistes aineringetes nii seene poolt
taimedele toimetatavate toitainete (eriti fosfor) kui ka taimest
seeneniidistikku liikuvate suhkrute kaudu (Bardgett ja van der Putten,
2014). Lisaks toitainetega varustamisele mõjuvad krohmseened positiivselt ka taimede stressitaluvusele ning mulla struktuurile ja toitainete salvestamise võimele mullas (Bender, Conen ja Van der
Heijden, 2015; van der Heijden, 2010). Kui arvestada kõiki viise, kuidas
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AM seened taimi ning mulda mõjutavad, on ilmne, et taimekoosluste
mitmekesisusmustrite ning funktsionaalsuse paremaks mõistmiseks
on hädavajalik laiendada teadmisi ka nendest olulistest sümbiootilistest organismidest (Zobel ja Öpik, 2014).

Maakasutuse mõju krohmseentele
Viimastel aastatel järjest rohkem esilekerkivad uuringud krohmseente
levikumustritest näitavad, et krohmseente kooslused erinevad
ökosüsteemiti nii globaalsel skaalal (Kivlin, Hawkes ja Treseder, 2011)
kui ka väiksemal, regionaalsel skaalal. Meie kliimavöötmes on näiteks
näidatud, et avatud (puudeta) taimekooslustes on krohmseente liigirikkus suurem kui metsades (Moora et al., 2014). See seaduspärasus
näib kehtivat ka suuremal skaalal, nimelt näitas hiljutine suuremahuline uuring, et ka maailma mastaabis on rohumaade krohmseente kooslused liigiliselt koosseisult metsakooslustest erinevad ning
liigirikkamad (Davison et al., 2015).
Segasemaks muutuvad tulemused siis, kui võrrelda
krohmseente kooslusi häirimata ja häiritud elupaikades. Häiringu all
võib mõista erinevaid inimmõjusid, näiteks kündmine, karjatamine,
väetamine, raie, kuid häirimisena võib vaadelda ka inimmõju
lakkamist pärandkooslustes – loopealsete kinnikasvamist, puisniitude
võsastumist jne. On näidatud, et üleüldine eluslooduse mitmekesisus
sõltub vahest enimgi just maakasutuse intensiivsusest (Newbold et al.,
2015). Krohmseente puhul on maakasutust uuritud põhiliselt
põllumajanduslikus võtmes, kuid seegi suhteliselt kitsas maakasutuse
määratlus ei ole senini võimaldanud teha selgeid järeldusi inimmõju
tagajärgedest krohmseente kooslustele. Ühelt poolt on näidatud, et
maakasutuse intensiivistumine võib olulisel määral vähendada
krohmseente liigirikkust nii taimejuurtes (Helgason, Daniell,
Husband, Fitter ja Young, 1998) kui ka mullas (Xiang et al., 2014).
Teisalt on ka uuringuid, mis näitavad, et maakasutuse intensiivistumise mõju krohmseente liigirikkusele ei ole statistiliselt oluline (Dai,
Bainard, Hamel, Gan ja Lynch, 2013; Jansa et al., 2002) või mõjub
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hoopistükkis positiivselt, liigirikkust suurendavalt (Vályi, Rillig ja
Hempel, 2015). Seevastu koosluse liigilise koosseisu muutus erinevate
maakasutustüüpide ning intensiivsuste arvestuses näib olevat
üleüldine reegel (Newbold et al., 2016).

Segaduse põhjused
Üks võimalik põhjendus vastupidistele tulemustele võib olla erinevate
häiringute koosmõju – näiteks võivad krohmseente kooslused reageerida erinevalt mehaanilisele häiringule ning väetamisele (Säle et al.,
2015). See võib olla tingitud krohmseente erinevatest elukäigustrateegiatest (Chagnon, Bradley, Maherali ja Klironomos, 2013) –
nimelt on näidatud, et häiritud keskkonnas domineerivad krohmseente kooslustes pigem ruderaalsed (kiirekasvulised, oportunistlikud
liigid) ning häirimata kooslustes stressitaluvamad krohmseened
(Ohsowski et al., 2014). Klassikalise taimede elukäigustrateegiate
liigituse rakendamine krohmseentele on huvipakkuv valdkond ning
mida rohkem koguneb andmeid krohmseente taksonite kohta erinevates keskkondades, seda selgemaid järeldusi saab taksonite erinevate
strateegiate kohta teha.
Teisalt on võimalik ka see, et kuigi krohmseente taksoneid on
teada vaid alla 500 ning arbuskulaarset mükoriisat moodustab enamik
maismaataimi, esineb seen-taim suhtes siiski teatav liigispetsiifilisus.
Uuringute erinevaid tulemusi aitaks sel juhul seletada see, et
taimeisend ikkagi „valib“ (või valib seen, see pole teada) kogu mulla
krohmseente kooslusest endale sobivamad partnerid (Saks et al., 2014)
ning peremeestaime liigil on mõju taimejuurtest leitavatele
krohmseente kooslusele (Koorem et al., 2017; Vályi et al., 2015).
Mõnes mõttes on DNA-põhiste meetodite väga kiire areng
viinud ökoloogid tagasi looduseuurijate ajastusse, kus enamik makroorganismide puhul juba ammu teada seaduspärasusi on mikroelustiku puhul veel täiesti leidmata või väga segased – uurida on palju
ning avastada veelgi rohkem.
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