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Abstract: Influence of soil characteristics and vegetation of ostrov Kopá  – island on 
soil microbiocoenoses. In Kopá  island together 8 localities were studied. The localities 
differ by altitude, the level of the ground water, the depth of gravel-sandy layer 
occurence, the texture of the soil horizons and the plant community. The goal of this 
work was to determine the activity of soil microbiota and the changes of choosen soil 
and moisture characteristics on localities. The primary ecological factor which strongly 
affected the activity of soil microbiocoenosis is water. Together 32 species of soil 
microscopic fungi were identified (Zygomycota 25 %, mitosporical fungi 68.7 % and 
Ascomycota 6.3 %). 
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ÚVOD 

Študované územie sa nachádza v katastri mestskej asti Podunajské 
Biskupice na avom brehu Dunaja, JV od Bratislavy. Je sú as ou chránenej 
krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy vyhlásenej ministerstvom životného 
prostredia SR v roku 1998. Dunajské luhy sú od roku 1993 na Zozname 
mokradí s medzinárodným významom – Ramsarská lokalita. Od roku 2003 sú 
aj chráneným vtá ím územím. V rámci CHKO je viacero maloplošných 
chránených území, ku ktorým patrí aj sledované územie – PR Ostrov Kopá . Na 
neve kom území reprezentuje širokú škálu rôznych typov lužných lesov, 
mokra ových spolo enstiev biskupického ramena, špecifických stepných a 
lesostepných spolo enstiev s unikátnym spolo enstvom dunajskej asparágovej 
hložiny (Asparago-Crataegetum danubiale), s vysokou diverzitou rastlín a 
živo íchov. Pre svoju jedine nos  bolo toto územie v roku 1976 vyhlásené za 
Štátnu prírodnú rezerváciu a neskôr prekategorizované na Prírodnú rezerváciu. 
Územie má vysokú hodnotu pre vedecký výskum, vzdelávanie a rekreáciu, 
ktoré sú podporené náu ným chodníkom biskupické lužné lesy prechádzajúcim 
naprie  ostrovom Kopá .
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V rámci študovaného územia sme vybrali 8 plôch, ktoré sa navzájom 
odlišujú nadmorskou výškou, úrov ou hladiny podzemnej vody, h bkou 
substrátu – štrkopiesku, pod povrchom, textúrou pôdnych horizontov a 
rastlinným spolo enstvom. Cie om práce bolo zisti  aktivitu a zmeny pôdnej 
mikrobioty v závislosti od vybraných pôdnych charakteristík a charakteru 
vegetácií.  

METODIKA 

Pôdne vzorky sme odoberali z h bky 0–10 cm z povrchového A horizontu 
v priebehu vegeta ných období (marec – október) rokov 2003–2005. Z 
chemických vlastností sme stanovovali hodnoty aktívnej (pH H2O) a výmennej 
(pH KCl) pôdnej reakcie (Fiala et al. 1999) vyhodnotené pod a urlíka et al. 
(2003) Cox mokrou cestou, Walkey-Blackovou metódou modifikovanou 
Novákom a Pelíškom (Klika et al. 1954), množstvo humusu, resp. organických 
látok pod a Zaujeca et al. (2002) a Ntot pod a Jodlbauera (Števlíková et al. 
2002). Pôdne typy boli klasifikované pod a Kolektívu (2000) a pre zvýraznenie 
ekologických odlišností bola použitá aj staršia klasifikácia, ktorá zoh ad uje 
druh pôdy na vyššej hierarchickej úrovni (Hraško et al. 1991). 

 Názvy rastlinných taxónov sú uvedené pod a Marholda a Hindáka
(1998), názvy rastlinných asociácií pod a zoznamu vegeta ných jednotiek 
Slovenska (Mucina, Maglocký 1985). 

 Z pedomikrobiologických ukazovate ov sme stanovovali uhlík 
mikrobiálnej biomasy (Cbio) SIR metódou pod a Schinnera et al. (1993), 
dýchanie pôdnych mikroorganizmov vyjadrené produkciou CO2 (bazálne, t. j. 
B-CO2 a potenciálne, t. j. P-CO2), stanovované titra ne pod a Bernáta a Seiferta 
(Števlíková et al. 2002) a aeróbny rozklad celulózy vyjadrený hodnotou 
celulolytickej aktivity Ac (Grunda 1967). Pôdne mikroskopické huby sme 
izolovali zrie ovacou metódou v pomere 10-6 KTJ za použitia živných médií 
SAB (Sabouraud Maltose Agar), MEA (Malt Extract Agar) a CZ (Czaek-Dox 
Agar), HIMEDIA, Bombay. Druhy sme identifikovali na základe 
mikromorfologických štruktúr priamym mikroskopovaním natívnych alebo 
sklí kových preparátov istých kultúr pod a príslušnej diagnostickej literatúry 
(Domsch et al. 1980, Klich 2002). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Charakteristika pôdnych pomerov. Na ostrove Kopá  sa nachádzajú 
fluvizeme modálne, v terénnych zníženinách fluvizeme glejové až gleje 
modálne v zmysle Kolektívu (2000). V centrálnej asti ostrova Kopá , a tiež na 

alších dvoch plošne menších miestach, ktoré sú vyššie položené a kde 
vystupujú štrkové nánosy blízko k povrchu, sa nachádzajú plytké pôdy, ktoré 
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závisia len od atmosférických zrážok (nedochádza ku kapilárnemu vzlínaniu 
podzemnej vody, pre štrkopieskový pôdotvorný substrát. Tieto pôdy sú tiež 
klasifikované ako fluvizeme modálne (Kolektív 2000), pod a staršej literatúry 
(Hraško 1991) ako fluvizeme psefitické, o viac zvýraz uje ekologické 
vlastnosti danej pôdy. Jurko (1958) hovorí dokonca o regozemiach. Celý ostrov 
je v dôsledku regulácie vodného toku a vybudovania hrádzí mimo vplyvu 
záplav. alší vývoj takýchto fluvizemí závisí od vlastností substrátu, 
klimatických podmienok, rýchlosti humifikácie odumretého materiálu a h bky 
hladiny podzemnej vody.  

Zmeny výšky hladiny podzemnej vody závisiace od litologicko-
geomorfologických podmienok sa odrážajú vo vývojom rade pôd a následne 
tiež v zložení vegetácie. Od hydrických alebo semihydrických podmienok, cez 
terestrické až po podmienky výrazne xerofilné, sa vyskytujú tieto subtypy pôd: 
glej modálny, fluvizem glejová a fluvizem modálna – rôznej textúry. Sú to pôdy 
charakteristické pre ostrov Kopá . Výsledky monitorovania pedologických 
charakteristík od roku 1995 boli spracované vo forme pôdnej mapy (Mi uda 
2000). Pôdne sondy a ich rozmiestnenie na ostrove Kopá  dokumentuje obr. 1. 

Obr. 1: Pôdne sondy a ich rozmiestnenie v záujmovom území (Mi uda 2000) 

Plocha K1 sa nachádza sa v južnom cípe vymedzeného územia, v asti 
topo ovej monokultúry s bujným bylinným porastom, kde prevažuje druh 
Urtica kioviensis. Pôdnym typom je fluvizem modálna (FMmc – sh/nf 1-2). 

Plocha K2 je najnižšie položená. Nachádza sa v terénnej depresií asi 2,5 
m pod úrov ou chodníka idúceho popri umelom vodnom kanály pod hrádzou. 
Hladina podzemnej vody je okolo 1 m pod povrchom, bujná vegetácia – mäkký 
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luh. Nástup hladiny podzemnej vody za ína v Gr horizonte, v h bke 15–60 cm. 
Pôdnym typom je glej modálny (GLmc – ts/nf 4). 

Plocha K3 sa nachádza na prechode medzi lužným lesom a lesoparkom 
Nachádza sa tu husté krovie s neofytmi. Štrkopiesok sa objavuje v C2 horizonte, 
v h bke 45–90 cm. Pôdnym typom je fluvizem modálna (FMmc- – lh/nf 1-2). 

Plocha K4 sa nachádza v plytkej terénnej depresii, kde pravdepodobne 
kedysi dávno tieklo jedno z mnohých ramien Dunaja. Zodpovedá tomu aj 
rastlinné spolo enstvo suchšieho mäkkého lužného lesa s topo om bielym a 
bohatou krovitou etážou, takmer na centrálnom štrkovom jadre. Nástup 
štrkopiesku je v horizonte C, v h bke 20–65 cm. Pôdnym typom je fluvizem 
modálna (FMmc- – lh/nf 1-2). 

Plocha K5 je situovaná na za iatku štrkového jadra, pôda je humózna, 
vegetáciu tvorí xerotermná dúbrava. Nástup štrkopiesku je v horizonte C, v 
h bke 20–50 cm. Pôdnym typom je fluvizem modálna (FMmc- – lh/nf 1-2). 

Plocha K6 sa nachádza v centrálnej asti ostrova Kopá , na avo od 
chodníka prechádzajúceho naprie  rezerváciou, kde štrkopiesok vystupuje 
blízko k povrchu. Pôda je plytká, vegetáciu tvoria riedko rastúce kry a druhovo 
bohatá bylinná etáž. Pôdnym typom je fluvizem modálna (FMmc- – lh/nf 1-2). 

Plocha K7 je situovaná v strede ostrova Kopá , na avo od chodníka, 
naproti bývalej malej ažobnej jame, len s bylinnou vegetáciou. Stanovište je 
pozna ené aktivitou diviakov, ktoré premiešavajú vrchné horizonty pôdy 
(pedobioturbácia). Pôdnym typom je fluvizem modálna (FMmc- – lh/nf 1-2). 

Plocha K8 je umiestnená severovýchodne, za štrkovým jadrom, s 
dominujúcim pieskom. Drevinová vegetácia pozostáva z borovice iernej. 
Pôdnym typom je fluvizem modálna (FMmc- – lh/nf 1-2). 

Hodnoty pôdnej reakcie vzoriek (tab. 1) sa pohybujú v alkalickej oblasti a 
výrazne neoscilujú, pretože sú stabilizované vysokým obsahom uhli itanov 
(11,5 až 24 %). Obsah uhli itanov závisí od hydrologického režimu pôd a ich 

Tab. 1: Základná pedochemická charakteristika pôdnych vzoriek ostrova Kopá

Obsah  Reakcia pôdy 
CaCO3 Cox Ntot

Obsah 
humusu Plocha 

pH H2O pH KCl [%] 
C/N 

[%]
K1 7,78 7,47 24,0 3,00 0,52 5,8 5,17 
K2 7,47 7,10 20,0 4,10 0,55 7,4 7,07 
K3 7,54 7,17 18,0 3,80 0,51 7,4 6,55 
K4 7,59 7,21 14,0 3,55 0,47 7,5 6,12 
K5 7,79 7,31 19,0 2,35 0,37 6,3 4,05 
K6 7,72 7,35 12,0 1,60 0,31 5,2 2,76 
K7 7,70 7,45 11,5 2,55 0,64 4,0 4,40 
K8 7,76 7,44 15,0 0,94 0,20 4,7 1,62 
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zrnitostného zloženia. ím je materiál jemnejší, tým viac CaCO3 obsahuje 
(Mi uda 2003). Priaznivé teplotné a vlhkostné podmienky pôsobia na rýchlu 
tvorbu humusu, ktorého hodnoty, a tým aj zásoby sa pohybujú od 1,62 % (malá 
zásoba) až po 7,07 % (ve mi dobrá zásoba). Tým je zabezpe ený dostatok 
organických látok a ich kvalita, pri om obsah zásob dusíka stúpa smerom k 
vlhším stanovištiam (Juršíková 2004). 

Charakteristika rastlinných spolo enstiev. Pri stanovení pôdno-
vegeta ných jednotiek sme zoh adnili hydropedologické podmienky, ktorým 
zodpovedá sled rastlinných spolo enstiev od v bovo-topo ových lesov až po 
xerofilné dúbravy, aj s prihliadnutím na antropogénne zmeny širokého okolia 
záujmového územia od roku 1960. Úpravy vodného toku spôsobili 
predovšetkým absenciu povrchových záplav, pokles hladiny podzemnej vody až 
jej melioráciu zahradením Dunaja v roku 1992. Pod a dostupnosti podzemnej 
vody a charakteru substrátu sme lokality rozdelili na štyri skupiny, pri om ako 
limitujúce faktory sme špecifikovali podzemnú vodu v pôdnom profile a h bku 
nástupu k povrchu vystupujúceho psefitického substrátu (Mi uda 2003).

1. Fytocenózy na psefitickom substráte (K6–7) – na týchto miestach sa 
vyskytujú asparágové hložiny s dominujúcim druhom Crataegus monogyna.
Krovinná vrstva je stredne zapojená (10 až 30 %), prevládajú teplomilné 
druhy rodov Rosa, Berberis, Clematis, Ligustrum a i. Bylinná vrstva je 
zapojená na 80 až 100 %, má však nízky vzrast (sucho kvôli málo 
vododržnému štrku). Prevládajú druhy teplomilné, suchomilné, pri om 
mnoho je chránených druhov.  

2. Fytocenózy na nepsefitických sedimentoch bez recentných stôp 
zamokrenia v pôdnom profile (K3, K5, K8) – dubiny s brestami a 
prímesou borovice. Je tu bohatá krovinná vrstva s množstvom teplomilných 
krov. Dominantný druh Swida sanguinea dosahuje pokryvnos  až 90 %. 
Naopak, bylinná vrstva je slabšie vyvinutá (do 30 % pokryvnosti), s 
prevahou dubinných rodov Polygonatum, Convalaria a i. 

3. Fytocenózy so znakmi zamokrenia v pôdnom profile (K1, K4) – 
dominujú porasty topo ových jasenín (Populus alba a Fraxinus 

angustifolius) s prítomnou krovinnou vrstvou (10 až 30 %). Bylinná vrstva je 
bohatá (s pokryvnos ou 80 až 100 %) predovšetkým na nitrofilné a 
tie omilné druhy ako sú: Galium aparine, Impatiens parviflora, Humulus 
lupulus, Cirsium arvense, Rubus caesius, Fallopia convolvulus,
Arrhenatherum elatius, Clematis vitalba, Symphytum officinale, Phalaris 

arundinacea, Physalis alkekengi a i. Vo ve kej miere boli tieto pôvodné 
spolo enstvá premenené na monokultúry tzv. kanadských topo ov. V ich v 
bylinnej vrstve prevláda neofytický druh Solidago gigantea.

4. Fytocenózy s trvalo prítomnou vodou v pôdnom profile (K2) – 
charakteristické porasty pre tieto miesta sú v by s topo om iernym, slabo 
vyvinutou krovinnou vrstvou (do 5 %) a mohutnými zárastami vlhkomilných 
a nitrátofilných druhov ako sú Iris pseudacorus, Urtica dioica, Phalaris 
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arundinacea, Carex acutiforis, Carex gracilis, Impatiens royllei, Galium 

aparine, Poa trivialis, Phragmites communis a i. 

Pôdna mikrobiológia. Z h adiska pôdno-mikrobiologických analýz 
môžeme sledované plochy rozdeli  do troch skupín, pri om primárnym a 
ur ujúcim ekologickým faktorom je tu jednozna ne vlhkos  (obr. 2). 
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Obr. 2: Priemerné hodnoty momentálnej vlhkosti (III. – X. 2005) 

Prvú skupinu predstavuje plocha K2, kde je hladina podzemnej vody 
okolo 1 m pod povrchom. Pôdna reakcia je slabo alkalická, zásoby organických 
látok ve mi dobré, jemnozem karbonátová (tab. 1) a dostato ne vlhká za celé 
sledované obdobie, od marca do októbra. Do druhej skupiny možno zaradi
plochy K 6–8, ktoré sú situované do oblasti štrkového jadra. Pôdna reakcia 
týchto vzoriek je slabo alkalická, zásoby organických látok sú dobré, stredné až 
malé, jemnozem obsahuje karbonáty. Medzi plochami K1 a K3 až K5 nie sú 
výrazne rozdiely. Momentálna vlhkos  pôdy sa pohybovala od 0,89 % (K8) do 
62,8 % (K2) (tab. 2). 

Biomasa mikroorganizmov Cbio (tab. 3, obr. 3) ve mi úzko korešponduje s 
hodnotami momentálnej vlhkosti (tab. 2, obr. 2). Maximálne hodnoty sme v 
priebehu sledovaného obdobia zistili v prevážnej vä šine práve vo vzorkách z 
plochy K2, s jednozna ne najvyššou priemernou hodnotou 336 mg Cbio.100 g-1

sušiny (obr. 3). 
Vo vzorkách z plôch K6–8 sú priemerné hodnoty mikrobiálnej biomasy 

najnižšie a takmer rovnaké (K6 = 104,8; K7 = 99,1 a K8 = 100,6 mg Cbio.100 g-1

sušiny). Priemerná mikrobiálna biomasa vo vzorkách z plôch K1, K3-5 sa 
pohybuje v rozmedzí od 109,5 (K1) do 178,8 (K4) mg Cbio.100 g-1 sušiny (obr. 
3). 
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Tab. 2: Momentálna vlhkos  pôdnych vzoriek (III. – X. 2005) 

Mesiac odberu 
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Plocha 

[ hmot. %] 
K1 26,53 8,31 7,17 19,15 25,23 5,13 9,64 27,7 
K2 51,86 14,69 21,86 43,89 61,90 19,33 20,71 62,8 
K3 20,57 10,64 4,41 15,23 17,81 2,95 6,23 12,8 
K4 25,89 7,84 7,21 19,77 22,74 2,42 9,66 16,5 
K5 18,44 7,5 4,4 7,15 15,37 2,36 6,52 17,8 
K6 16,29 7,65 1,06 3,67 12,54 6,57 6,71 14,8 
K7 26,25 0,95 1,38 3,53 16,26 4,08 5,81 8,3 
K8 16,44 5,27 2,17 4,21 9,51 0,89 2,08 6,8 

Tab. 3: Biomasa pôdnych mikroorganizmov (III. – X. 2005) 

Mesiac odberu 
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Plocha 

[mg Cbio.100 g-1 sušiny] 
K1 154,2 49,4 77,5 79,1 136,4 145,0 102,2 132,2 
K2 450,7 166,0 273,3 121,1 594,7 325,1 254,4 502,5 
K3 239,6 139,5 61,1 75,4 212,5 150,0 245,3 84,4 
K4 275,2 229,3 77,5 120,0 137,4 127,7 300,9 162,8 
K5 136,1 130,4 77,0 30,5 91,7 152,6 230,3 124,0 
K6 146,2 110,4 26,9 33,6 103,6 191,6 218,6 106,4 
K7 125,2 40,0 58,5 31,1 87,9 177,2 192,4 80,3 
K8 112,5 121,3 40,5 27,8 87,5 191,7 186,8 36,5 
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Obr. 3: Priemerné hodnoty celkovej biomasy pôdnych mikroorganizmov (III. – X. 
2005)  
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Respira ná aktivita pôdnych mikroorganizmov na jednotlivých plochách 
sa výrazne líšila, a tiež kolísala v priebehu roka. Najnižšie hodnoty bazálnej 
respirácie sme stanovili na jar (IV. – V. mesiac odberu) s celkove najnižšie 
stanovenou hodnotou 13,2 mg CO2.kg-1 zeminy za 24 h vo vzorke z plochy K7.  

Najvyššie stanovené hodnoty bazálnej respirácie pôdnych 
mikroorganizmov sme zistili v mesiaci júl, a to vo vzorkách zo všetkých plôch, 
s maximálnou hodnotou 589,6 mg CO2.kg-1 zeminy za 24 h vo vzorke z plochy 
K2 (tab. 4). 

Tab. 4: Bazálna respira ná aktivita pôdnych mikroorganizmov (III. – X. 2005)  

Mesiac odberu 
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Plocha 

[mg CO2. kg –1 za 24 h] 
K1 96,8 70,4 124,9 127,6 387,4 79,2 123,2 88,0 
K2 277,2 149,6 342,3 232,3 589,6 220,0 233,2 211,2 
K3 79,2 88,0 86,2 172,5 352,0 74,8 193,6 74,8 
K4 114,4 88,0 154,0 152,7 374,0 61,6 136,4 92,4 
K5 57,7 70,4 52,4 36,5 299,2 66,0 88,0 79,2 
K6 66,0 48,4 23,2 50,6 180,4 57,2 88,0 70,4 
K7 52,8 13,2 40,0 41,4 193,6 44,0 167,2 61,6 
K8 88,0 57,2 39,2 24,2 189,2 22,0 70,4 61,6 

Potenciálna respira ná aktivita mikroorganizmov je reakciou 
mikrobiocenózy na pridanie glukózy, ktorá pre mikroorganizmy predstavuje 
ahko dostupný zdroj C. V porovnaní s hodnotami bazálnej respirácie (tab. 4) sú 

preto hodnoty potenciálnej respirácie (tab. 5) vždy vyššie. Najvyššie hodnoty 
potenciálnej respirácie mikroorganizmov sme na všetkých plochách, okrem 
plochy K6, stanovili v mesiaci máj, s maximálnou hodnotou 1998,4 mg  
CO2.kg-1 zeminy za 24 h vo vzorke z plochy K2. Najnižšiu hodnotu potenciálnej 
respirácie vôbec sme, podobne ako v prípade bazálnej respirácie, stanovili vo 
vzorke z plochy K7 (92,4 mg CO2.kg-1 zeminy za 24 h) v mesiaci jún (tab. 5).  

Ak porovnáme priemerné hodnoty tak bazálnej, ako aj potenciálnej 
produkcie CO2, najvyššie hodnoty sme vždy zaznamenali v pôdnej vzorke z 
plochy K2. Nižšie hodnoty dosahovali pôdne vzorky z plochy K1 a K3–5 a 
najnižšie vždy pôdne vzorky z plochy K6–8 (obr. 4). 

Aeróbny rozklad celulózy prebiehal ve mi rýchlo v pôdnych vzorkách z 
plochy K2, kde sa hodnoty celulolytickej aktivity Ac pohybovali od 12,3 (VI.) 
do 33,3 (III.). Najpomalšie sa celulóza rozkladala vo vzorkách z lokalít K5–8, 
kde sme stanovili celkovo najnižšiu hodnotu celulolytickej aktivity Ac = 1,0 
ktorá tento proces klasifikuje ako pomalý, rozvlá ny až proces neprebieha (tab. 
6). 



57

Tab. 5: Potenciálna respira ná aktivita pôdnych mikroorganizmov (III. – X. 2005)  

Mesiac odberu 
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Plocha 

[mg CO2.kg –1 za 24 h. ] 
K1 765,6 862,4 1666,3 1254,0 699,6 462,0 853,6 972,4 
K2 919,6 871,2 1889,4 1386,0 1025,2 972,4 1606,0 1654,4 
K3 717,2 858,0 1339,8 1306,8 444,4 369,6 610,3 409,2 
K4 880,0 695,2 1749,0 1394,8 580,8 114,4 831,6 787,6 
K5 712,8 328,8 1114,1 796,4 400,4 211,2 369,0 638,0 
K6 457,6 290,4 622,6 105,6 259,6 668,8 347,6 457,6 
K7 690,8 237,6 839,1 92,4 294,8 426,8 193,6 246,4 
K8 545,6 519,2 986,5 343,2 206,8 101,2 264,0 352,0 

Tab. 6: Hodnoty celulolytickej aktivity Ac mikroorganizmov pôdnych vzoriek (III. – X. 
2005)

Mesiac odberu Plocha 
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

K1 5,0 7,2 14,9 12,2 9,84 16,0 17,8 
K2 33,3 17,0 15,0 12,3 21,9 15,0 13,4 
K3 3,7 5,0 4,9 5,4 8,97 9,2 1,9 
K4 22,4 13,8 11,3 10,2 11,1 8,8 16,1 
K5 1,4 1,0 1,0 0,5 15,2 2,1 3,1 
K6 8,0 0,8 2,4 10,5 7,06 6,8 1,7 
K7 8,9 1,1 6,0 0,8 11,1 2,0 2,1 
K8 3,4 2,4 3,2 1,6 10,9 4,2 1,0 
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Mykologickú analýzu pôdnych vzoriek sme stanovili v máji a v 
septembri. Na druhové zloženie pôdnych mikroskopických húb nemala vlhkos
na rozdiel od mikrobiologických aktivít výrazný vplyv. Doteraz sme 
identifikovali spolu 32 druhov pôdnych mikroskopických húb systematicky 
zaradených do oddelenia Zygomycota (25 %), mitospórické huby (68,7 %) a 
Ascomycota (6,3 %).  

Tab. 7: Mykologická analýza pôdnych vzoriek odoberaných z plôch K1–8 (2005)  

Pôdne mikroskopické huby K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Absidia cylindrospora var. 
cylindrospora 

   +     

A. glauca var. glauca   +     + 
A. spinosa var. spinosa  +    +  + 
Acremonium butyri      + +  
Acremonium murorum +    +  +  
Acremonium strictum       +  
Aspergillus sp.      + +  
A. fischerianus       +  
A. flavus      +   
A. glaucus      +   
Aureobasidium pullulans      +   
Chaetomium sp. + + + + +  +  
Cladosporium sp.   +      
Clonostachys rosea      +   
Cunninghamella elegans   +    +  
Doratomyces stemonitis   +    +  
Humicola sp.       +  
Mortierella sp.   +      
Mucor hiemalis f. hiemalis   +  +    
Mycelia sterilia + + + +   + + 
Mycocladus corymbifer    +     
Paecilomyces sp.  + +    + + 
Neosartorya fischeri    +     
Paecilomyces fumosoroseus +   +     
Paecilomyces lilacinus +    +  + + 
Penicillium sp. + + + + + + + + 
Rhizopus arrhizus + + + +     
Stachybotrys chartarum     +    
Trichoderma sp.    +    + 
Trichoderma koningii  +  +    + 
Trichoderma viride  +  +    + 
Verticillium sp.       +  
Spolu: 32 7 8 11 11 6 8 14 9 
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Triedu Zygomycetes reprezentujú druhy Absidia cylindrospora var. 
cylindrospora, A. glauca var. glauca, A. spinosa var. spinosa, Cunninghamella

sp., Mortierella sp., Mycocladus corymbifer a Rhizopus arrhizus. Ich pomerne 
bohaté zastúpenie indikuje dostatok ahko rozložite ných a pre mikroskopické 
huby dostupných organických látok. Najpestrejšie zastúpenie predstavite ov
tejto triedy sme zistili na ploche K3 (tab. 7). 

Najbohatšie zastúpenie majú mitospórické huby, z ktorých medzi 
naj astejšie izolované patria druhy rodu Penicillium a Trichoderma. Z pôdnej 
vzorky na ploche K1 a K4 sme izolovali Paecilomyces fumosoroseus, ktorý je 
pre Slovensko novým druhom (Šimonovi ová et al. 2006). 

Najmenšie zastúpenie majú druhy z oddelenia Ascomycota. Vo vzorkách 
takmer zo všetkých plôch (okrem K6 a K8) sme izolovali Chaetomium sp., 
ktorý sa ve mi asto vyskytoval priamo na rozkladajúcom sa filtra nom papieri 
v rámci sledovania celulolytickej aktivity. Druhý druh z tejto systematickej 
skupiny, Neosartorya fischeri, sme izolovali iba raz (tab. 7). 

ZÁVER 

Študované lokality ostrova Kopá  sa líšia h bkou hladiny podzemnej 
vody, zložením rastlinných spolo enstiev a výskytu pôdnych druhov. Z 
h adiska pôdno-mikrobiologických analýz možno považova  vlhkos  za 
primárny ekologický faktor, ktorý výrazne ovplyv uje aktivitu pôdnej 
mikrobiocenózy, t. j. biomasu mikroorganizmov Cbio a rozklad celulózy. Z 
doterajších analýz sa výrazný vplyv vlhkosti na pôdnu mykocenózu a jej 
štruktúru neprejavil. 
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