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Abstract:  Mycocoenoses of selected localities of floodplain forest in region of 
Gabčíkovo.  Community of micromycetes of foodplain forest soils with vegetation of 
poplar and wilow is presented. We compare mycocoenoses of I. period (1997-1999) and 
II. period (2003-2006) of monitoring. The species Acremonium strictum, Aspergillus 
niger, Aureobasidium pullulans, Beauveria bassiana, Cladosporium herbarum, 
Humicola fuscoatra,  Mucor hiemalis f. hiemalis, Paecilomyces lilacinus, Penicillium 
sp. and Trichoderma viride we consider to be typical for Eutric Fluvisol. On the other 
hand species Actinomucor elegans, Aspergillus sclerotiorum, A. terreus, A. versicolor, 
Chaetomium sp., Cunninghamella echinulata, Curvularia lunata, Cylindrocarpon sp., 
Fusarium proliferatum, Mucor circinelloides f. circinelloides, Rhizopus arrhizus, 
Scopulariopsis brevicaulis, Sporotrix schenckii, Stachybotrys chartarum, Thamnidium 
elegans occured rarely or randomly. 
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ÚVOD 

 

Lužné lesy predstavujú jedinečný ekosystém s bohatstvom rastlinných 
a živočíšnych druhov. Na Slovensku sa najrozľahlejšie porasty lužných lesov 
nachádzajú na Podunajskej nížine, pričom slovenská časť Podunajska je od roku 
1992 zapísaná do listiny celosvetovo významných mokradí. Vodný stav Dunaja 
ovplyvňuje dynamiku vlhkosti pôdnych ekosystémov, ktorá ako primárny 
ekologický faktor priamo ovplyvňuje zastúpenie životných foriem 
v jednotlivých rastlinných aj živočíšnych spoločenstvách.  

Mikromycéty sú citlivým indikátorom zmien prebiehajúcich v pôde (vplyv 
ekologických faktorov, striedanie ročných období, vplyv antropogénnych 
faktorov a pod.). Neustálymi zmenami sa mení aj spoločenstvo 
mikroorganizmov vrátane mikromycét a vytvára tak dynamickú sústavu. 
V takomto spoločenstve nemajú všetky druhy mikromycét rovnaké postavenie. 
Niektoré sú pre daný pôdny typ typické a vyskytujú sa pravidelne, iné sú 
sporadické, vyskytujúce sa náhodne (Šimonovičová, 1992). 



 80 

METODIKA 
 

Pôdne vzorky sme odoberali z  hĺbky 0-10 cm z povrchového A horizontu 
počas vegetačného obdobia koncom 90-tych rokov 20. stor. (I. obdobie, 1997-
1999).  Plochy s porastom vŕby (V1-V4) a topoľa (T1-T4) vo vekovej kategórií 
od 10 do 40 rokov patria medzi človekom zriadené ekosystémy určené na 
produkciu drevnej hmoty. Roky 2003-2006 predstavujú II. obdobie štúdia, 
v priebehu ktorého sa na záujmových plochách začala postupne ťažba drevnej 
hmoty. 

Z chemických vlastností sme stanovovali hodnoty aktívnej (pH H2O) 
a výmennej (pH KCl) pôdnej reakcie (Fiala et al., 1999) s vyhodnotením podľa 
Čurlíka et al. (2003) Cox mokrou cestou, Walkey-Blackovou metódou 
modifikovanou Novákom a Pelíškom (Klika et al., 1954), množstvo humusu, 
resp. organických látok podľa Zaujeca et al. (2002) a Ntot podľa Jodlbauera 
(Števlíková et al., 2002). Pôdne typy sú klasifikované podľa Kolektívu (2000). 
Podrobnú mikrobiologickú charakteristiku pôd lužného lesa s porastom topoľa 
podáva práca Ďugovej a Šimonovičovej (2008). 

Pôdne mikromycéty sme izolovali zrieďovacou metódou v pomere 10-6 
KTJ za použitia viacerých živných médií SAB (Sabouraud  Maltose Agar), 
MEA (Malt Extract Agar) a CZ (Czaek-Dox Agar) – HIMEDIA, Bombay, RB 
(Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base) OXOID. Druhy sme identifikovali 
na základe mikromorfologických štruktúr priamym mikroskopovaním 
natívnych alebo sklíčkových preparátov čistých kultúr podľa príslušnej 
diagnostickej literatúry (Domsch et al., 1980; Klich, 2002).  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Plochy monitorované v rokoch 1997-1999 boli lokalizované v inundačnom 
území medzi hlavným tokom Dunaja a derivačným kanálom. Rastlinné 
spoločenstvá predstavovali vysadené a človekom udržiavané monokultúry 
topoľových a vŕbových porastov, na ktorých po roku 2000 začala ťažba drevnej 
hmoty. Porovnanie analýz za identických podmienok preto nie je možné. 

Topoľové porasty: T1 Salici – Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936 
subasoc. typicum Jurko 1958, variant s Rubus caesius. T2 Salici – Populetum 
(R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936 subasoc. typicum Jurko 1958, variant s Urtica 
dioica. Na tejto ploche bol vysadený klon  I 214 + iné klony. T3 Salici – 
Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936 subasoc. typicum Jurko 1958, 
variant s Urtica dioica. Porast predstavuje monokultúra vysadeného klonu 
I 214. T4 Salici – Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936 subasoc. typicum 
Jurko 1958, variant s Urtica dioica. Porast predstavuje monokultúra vysadeného 
klonu I 214. 

Vŕbové porasty: V1 Salici – Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936. 
V2 Salici – Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936 subasoc. typicum Jurko 
1958, variant s Urtica dioica. V3 Salici – Populetum (R. Tx. 1931) Meijer 
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Drees 1936 subasoc. typicum Jurko 1958 – predtým. Po vysadení klonu facies 
s Aster novi-belgii. V4 Salici – Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936  
subasoc. typicum Jurko 1958, variant s Urtica dioica. 

Pôdnym typom na všetkých plochách je fluvizem modálna s neutrálnou až 
slabo alkalickou pôdnou reakciou. Zásoby dusíka sú veľmi nízke až nízke. 
Hodnoty organického uhlíka naopak vysoké až veľmi vysoké, od čoho sa odvíja 
dobrá kvalita humusu. Podľa týchto ukazovateľov je humus silne až veľmi silne 
humózny (tab. 1).  

  
Tab. 1: Základná chemická charakteristika pôdnych vzoriek  

Plocha pH 
H2O 

pH 
KCl 

% 
Cox 

% 
humusu 

% 
Ntot 

C/N 

T1 7,4 7,0 3,2 5,5 0,24 13,3 

T2 7,6 7,2 3,3 5,7 0,21 15,7 

T3 7,6 7,2 3,2 5,5 0,21 15,2 

T4 7,5 7,1 5,0 8,6 0,24 20,8 

V1 7,5 7,2 5,0 8,6 0,99 5,0 

V2 7,6 7,2 4,8 8,3 0,65 7,4 

V3 7,5 7,2 5,3 9,1 0,38 13,9 

V4 7,7 7,3 5,5 9,5 0,7 7,8 

 

V priebehu celého monitorovacieho obdobia sme z pôdnych vzoriek na 
jednotlivých plochách identifikovali spolu 67 rodov a druhov mikromycét, 
z toho 43 v I. období a 59 v II. období. Zastúpenie jednotlivých systematických 
skupín mikromycét v % sa v priebehu monitorovania zmenilo (tab. 2). 

 
Tab. 2: Zastúpenie jednotlivých systematických skupín mikromycét v % 

Systematická 
skupina 

Topoľový  porast Vŕbový  porast 
T1 T2 T3 T4 V1 V2 V3 V4 

  I. obdobie 

Zygomycota 15 10,5 29,4 9,1 18,2 12,5 6,7 7,1 

Ascomycota - - - - - - - 7,1 

Mitospórické huby 85 89,5 70,6 90,9 81,8 81,3 93,3 85,8 

Mycelia sterilia - - - - - 6,2 - - 

  II. obdobie 

Zygomycota 13 5,9 6,3 13,3 12,5 26,7 16,7 26,1 

Ascomycota 4,3 - - - - - - 4,3 

Mitospórické huby 82,7 94,1 93,7 86,7 87,5 66,6 83,3 69,6 

Mycelia sterilia - - - - - 6,7 - - 
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V I. období  sme mikromycéty z odd. Zygomycota častejšie identifikovali 
v pôdach s porastom topoľa (obr. 1), kde sa ich zastúpenie pohybuje v rozmedzí 
od 9,1 do 29,4 %, ako v pôdach s porastom vŕby, kde sme zaznamenali ich 
nižšie percentuálne zastúpenie (od 6,7 do 18,2 %). V II. období sa situácia 
zmenila. V pôdach s porastom topoľa výskyt mikromycét z odd. Zygomycota 
výrazne poklesol (od 5,9 do 13,3 %) a naopak v pôdach s porastom vŕby 
výrazne stúpol (od 12,5 do 26,7 %), tab. 2 a obr. 2. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Percentuálne zastúpenie mikromycét z odd. Zygomycota, Ascomycota, 
mitospórických húb a sterilného mycélia v I. monitorovacom období. 

     

Druhú veľkú skupinu identifikovaných mikromycét tvoria mitospórické 
huby. Ich výskyt  sa v pôdach topoľových porastov v I. období pohyboval od 
70,6 do 90,9 %. V pôdach vŕbových porastov sme zaznamenali ich bohatšie 
zastúpenie a to od 81,8 do 93,3 % (tab. 2, obr. 1). V II. monitorovacom období 
sa situácia opäť zmenila, kedy sme bohatšie zastúpenie mitospórických húb 
zaznamenali v pôdach topoľových porastov (od 82,7 do 94,1 %) v porovnaní 
s pôdami pod vŕbovými porastami (od 66,6 do 87,5 %). Zastúpenie  systematických 
skupín Ascomycota a Mycelia sterilia je minimálne (tab. 2, obr. 2). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Percentuálne zastúpenie mikromycét z odd. Zygomycota, Ascomycota, 

mitospórických húb a sterilného mycélia v II. monitorovacom období 
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V rodovej a druhovej skladbe mikromycét (tab. 3) sme medzi jednotlivými 
plochami zaznamenali rozdiely, pričom sme v I. monitorovacom období vždy 
v pôde z vekovo najmladšieho porastu (T1 a V1) identifikovali najviac 
predstaviteľov. V pôdach z vekovo najstaršieho porastu (T4 a V4) sme zistili 
chudobnejšiu mykocenózu. V II. monitorovacom období sme zaznamenali 
malé, t. j. nepreukázne zmeny v mykocenóze. Výnimkou je plocha V4, kde sme 
zistili nárast v mykocenóze o 9 druhov (tab. 3). 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce mikromycéty, ktoré možno považovať 
za typické pre fluvizeme modálne patria druhy: Acremonium strictum, Aspergillus 
niger, Aureobasidium pullulans, Beauveria bassiana, Cladosporium herbarum, 
Humicola fuscoatra,  Mucor hiemalis f. hiemalis, Paecilomyces lilacinus, Penicillium 
sp. a Trichoderma viride. Medzi sporadicky sa vyskytujúce druhy patrí Actinomucor 
elegans, Aspergillus sclerotiorum, A. terreus, A. versicolor, Chaetomium sp., 
Cunninghamella echinulata, Curvularia lunata, Cylindrocarpon sp., Fusarium 
proliferatum, Mucor circinelloides f. circinelloides, Rhizopus arrhizus, Scopulariopsis 
brevicaulis, Sporotrix schenckii, Stachybotrys chartarum, Thamnidium elegans 
a niektoré druhy rodu Penicillium, ktoré sme zo všetkých pôdnych vzoriek izolovali iba 
jedenkrát. 

 
Tab. 3: Mikromycéty izolované z monitorovaných plôch I./II. obdobie 

Mikromycéty Topoľový porast Vŕbový porast 

T1 T2 T3 T4 V1 V2 V3 V4 
Absidia spinosa Lendn. var. 
spinosa  

+/+  +/+ -/+    -/+ 

Acremonium strictum W. 
Gams 

+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- 

Actinomucor elegans (Eidam) 
C. R. Benj. et Hesselt. 

    -/+ -/+   

Alternaria alternata (Fr.:Fr.) 
Keissl. 

+/+  +/+  +/+  +/- +/+ 

Aspergillus sp. Fr.:Fr. +/+   -/+ -/+ -/+   
A. flavus  Link -/+   -/+ +/-  -/+  
A. fumigatus Fresen.  -/+       
A.  niger Tiegh. +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 
A. ochraceus K. Wilh.     +/+  +/+  
A. sclerotiorum G. A. Huber        -/+ 
A. terreus Thom        -/+ 
A. vesicolor (Vuill.) Tirab.  +/+     -/+  
Aureobasidium pullulans (de 
Bary) G. Arnaud 

+/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/+ +/+ 

Beauveria bassiana 
(Balsamo) Vuill. 

+/+ +/-  +/+ +/- +/+ +/+ +/- 

Cladosporium sp. Link ex Fr.     -/+  -/+  
Cladosporium 
cladosporioides (Fres.) N. F. 
de Vries 

-/+   -/+   -/+  +/+ 
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Mikromycéty Topoľový porast Vŕbový porast 

T1 T2 T3 T4 V1 V2 V3 V4 
C. herbarum Link ex Fr.: +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ +/- +/+ 
Chaetomium sp. Kunze ex Fr. -/+       +/+ 
Ch. globosum  Kunze ex Fr.   -/+  -/+    
Cunninghamella echinulata 
(Thaxt.) Thaxt. 

    +/+    

Curvularia lunata (Wakker) 
Boedijn 

  +/+      

Cylindrocarpon sp. Wollenw.  +/+       
Doratomyces stemonitis (Pers. 
ex Steud.) F. J. Morton & G. 
Sm. 

+/+ +/+ +/+  +/- -/+ +/-  

Fusarium proliferatum 
(Matsush.) Nirenberg 

    +/-    

Gilmaniella sp. Barron   -/+      
Gliocladium sp. Corda       -/+  
G. catenulatum J. C. Gilman 
& E. V. Abbott 

+/+ +/+       

Humicola fuscoatra Traaen +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- 
H. grisea Traaen     -/+   -/+ 
H. nigrescens (Omvik)        -/+ 
Micromucor isabellinus 
(Oudem.) Arx 

       +/- 

Mucor sp. P. Micheli ex St.-
Amans 

     -/+   

M. circinelloides Tiegh. f. 
circinelloides 

        

M. dimorphosporus Lendn. f. 
dimorphosporus 

-/+      -/+  

M. hiemalis  Wehmer f. 
hiemalis  

+/+ +/- +/- +/- +/- +/+ +/+ -/+ 

M. plumbeus Bonord.      -/+ -/+ -/+ 
Paecilomyces lilacinus 
(Thom) Samson 

+/+ +/- +/+ +/+ +/- +/+ +/+  

Papulaspora irregularis J. W. 
Hotson 

     +/+   

Penicillium sp. Link: Fr. -/+ +/- +/+ +/+ +/- +/+ +/- +/- 
P. brevicompactum Dierckx +/+  -/+ -/+  -/+   
P. canescens Sopp  +/+   +/+   -/+ 
 P. chrysogenum Thom +/+    +/+ +/-   
P. expansum Link -/+  -/+    +/+ -/+ 
P. funiculosum Thom       -/+ -/+ 
P. glabrum (Wehmer) 
Westling 

 -/+       

P. purpurogenum Stoll +/+ -/+       
P. varians G. Sm.       -/+  
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Mikromycéty Topoľový porast Vŕbový porast 

T1 T2 T3 T4 V1 V2 V3 V4 
P. verruculosum  Peyronel  +/+       
P. waksmani K. M. Zalessky  +/+       
Piptocephalis sp. De Bary        -/+ 
Phoma glomerata (Corda) 
Wollenw. et Hochapfel 

       -/+ 

Rhizopus sp.        -/+ 
R. arrhizus A. Fischer   +/-      
R. stolonifer (Ehrenb.: Fr.) 
Vuill.  var. stolonifer 

 +/+   +/- +/-   

Scopulariopsis brevicaulis 
(Sacc.) Bainier 

     +/-   

Sporothrix schenckii Hektoen 
& C. F. Perkins 

 +/-       

Stachybotrys chartarum 
(Ehrenb. ex Link) S. Hughes 

+/+       +/+ 

Thamnidium elegans Link: Fr.   +/-      
Trichoderma sp. Pers. ex Fr.        -/+ 
Trichoderma  koningii 
Oudem. 

    +/+ +/- +/+ +/- 

T.  viride Pers. ex Gray +/-  +/- +/- +/+ +/- +/+ +/- 
Ulocladium consortiale 
(Thőm.) E. G. Simmons 

     +/-  +/- 

Vericillium sp. Nees ex Link +/- +/+ +/+ +/- +/+    
V. albo-atrum Reinke et 
Berthold 

   -/+     

Ulocaldium sp. Preuss        -/+ 
Zygorhynchus sp. Vuill.        -/+ 
Z. heterogamus (Vuill.) Vuill. +/-  +/- -/+ +/-    
 spolu: 67 /43 za I. obdobie 20 19 17 10 22 16 15 14 
 spolu: 67/51 za II. obdobie 23 17 16 15 16 15 18 23 
 

Medzi primárne ekologické faktory ovplyvňujúce pôdy lužných lesov 
jednoznačne patria vlhkosť, záplavová a tečúca voda, fyzikálno-chemické 
ukazovatele, množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty. Každoročné záplavy 
prinášajú veľké množstvo živín, ktoré umožňujú bujný rast vegetácie. Rastlinné 
spoločenstvo však na pôdnu mikrobiocenózu vrátane mykocenózy pôsobí 
sekundárne. 

Po roku 2000 sa začala postupne na všetkých plochách ťažba drevnej 
hmoty a po rekultivácii následná výsadba nových jedincov. Avšak v pracovnom 
postupe sme pri rekultivácii plôch a výsadbe nových jedincov zaznamenali 
značné rozdiely. V niektorých prípadoch sa humusová vrstva z plôch zhrnula a 
používali sa ťažké mechanizmy. Možno predpokladať, že v takomto prípade 
došlo na jednej starne k prevzdušneniu pôdy v nižších vrstvách a na druhej 
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strane k poklesu organickej hmoty. Takéto premiešanie pôdy a jej následné 
utuženie ťažkými mechanizmami malo pravdepodobne za následok aj zmenu 
v rodovej a druhovej skladbe mikromycét. Naopak, v niektorých prípadoch 
(najčastejšie v súkromných lesoch) humusová vrstva ostala zachovaná, resp. 
neporušená, alebo porušená čo v najmenšej miere a v zemi tiež ostala časť 
koreňového systému vyťažených stromov, ktorá v pôde postupne podlieha 
rozkladu. V takomto prípade možno predpokladať postupný nárast množstva 
organickej hmoty. 

Napriek rozdielnym podmienkam v priebehu monitorovania pôdnej 
mykocenózy a tiež v procese obhospodarovania, t.j. spracovania drevnej hmoty, 
pôdy lužných lesov sú veľkým zdrojom mikromycét. Za vhodné považujeme 
v monitorovaní pokračovať. 

  
 

POĎAKOVANIE 
Príspevok bol  finančne podporený z grantových úloh VEGA 1/0159/08 a VEGA 
2/6154/26. 
 
 
LITERATÚRA 

 
Čurlík J., Bedrna Z., Hanes J., Holobradý K., Hrtánek B., Kotvas F., Masaryk Š., Paulen 

J. 2003. Pôdna reakcia a jej úprava. Suma print, Bratislava, 250 p. 
Domsch  K. H., Gams W., Anderson T. H. 1980. Compendium of soil fungi., Academic 

Press, London, 859 p. 
Ďugová O., Šimonovičová A. 2008. Microbiological soil properties of the floodpain 

forests near Gabčíkovo. I. Poplar stands. Ekológia, Bratislava (in press). 
 Fiala K., Barančíková G., Brečková V., Búrik V., Chomaničová A., Houšková B., 

Kobza J., Litavec T., Makovníková J., Matúšková L., Pechová B., Váradiová D. 
1999. Záväzné metódy pôd. Čiastkový monitorovací systém. Pôda. Výsk. ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bratislava, 139 p. 

Klich M. A. 2002. Identification of common Aspegillus species. Centraalbureau voor 
Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands, 116 p. 

Klika J., Novák V., Gregor A. 1954. Praktikum fytocenológie, ekológie, klimatológie 
a půdoznalství. ČSAV, Praha, 762 p.   

Kolektív. 2000. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska (Bazálna 
referenčná taxonómia), Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 
Bratislava,  76 p. 

Šimonovičová A. 1992. Štruktúra spoločenstva mikroskopických húb v lesných pôdach 
severného Slovenska I.  Podobnosť mykocenóz (Tichá dolina). Česká 
mykologie, 46, 1, pp. 99-105. 

Števlíková T., Javoreková S., Tančinová D., Vjatráková J. 2002. Mikrobiológia, 1. časť, 
SPU, Nitra, 103 p. 

Zaujec A., Chĺpik J., Tobiášová E., Szombathová N. 2002. Pedológia, SPU, Nitra, 97 p. 
 
 
 
 


