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Abstract:  Biodiversity of micromycetes in forest Cambisols of Slovakia. The overview 
of occurrence of microscopic fungi in forest Cambisols is given. Forest Cambisols 
belong to the most widespread forest soils in Slovakia. It relates to Dystric Cambisol, 
Eutric Cambisol, Stagni Cambisol, Gleyic Cambisol and Luvic Cambisol. The most 
genera (45) and species (108) composition of microscopic fungi were found in  Dystric 
Cambisol. Zygomycota are represented by genera Absidia (5 species), Mortierella (5 
species), Mucor (7 species), Umbelopsis (2 species) and Zygorhynchus (2 species). 
Among mitosporical fungi is dominated genus Penicillium with 26 species. Gleyic 
Cambisol is in genera (11) and species (17) composition of microscopic fungi very 
poor.    
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ÚVOD 

 
Štúdium pôdy a jej poznávanie sleduje, okrem iného, rozšírenie a plošný 

výskyt jednotlivých pôdnych typov. V roku 1996 lesný fond na Slovensku 
zaberal 1 991 000 ha. Z toho kambizeme typické zaberali 40,9 %; kambizeme 
dystrické 2,7 %; kambizeme ostatné 11,8 %; fluvizeme ostatné 1,1 %; 
černozeme 0,5 %; hnedozeme 6,6 %; pseudogleje typické 0,4 %; antrozeme, 
kultizeme 0,09 %; luvizeme 12,2 %; rendziny 13,1 %; pararendziny 1,7 %; 
rankre 2,8 %; gleje 0,8 %; andozeme 0,8 %; podzoly 4,2 %; solončaky a slance 
0,01 %; organozeme 0,1 % a litozeme 0,2 %. K najrozšírenejším lesným pôdam 
na Slovensku patria kambizeme s 55,4 % plošného výskytu (Šály 1996). 

  

MATERIÁL A METÓDY 
 

Biodiverzitu mikromycét, sme v rámci štúdia lesných pôd, zamerali na 
kambizeme, a to na kambizem podzolovú, modálnu var. nasýtenú, 
pseudoglejovú, glejovú a luvizemnú.  Charakteristiku jednotlivých subtypov 
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uvádzame podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska 
(Kolektív 2000) s označením podľa WRB (2006). 

V prehľade výskytu mikromycét uvádzame vždy ich platné názvy. 
Synonymá druhových názvov mikromycét ako aj podrobnú charakteristiku 
lokalít, z ktorých boli druhy izolované uvádza Šimonovičová (2008, 2009a). 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Kambizeme patria do skupiny hnedých pôd. Sú to pôdy alteračné 
s dominantným kambickým B horizontom,  ktorý vznikol v procese hnednutia 
(brunifikácie), alterácie (t. j. zmenou minerálu alebo horniny chemického alebo 
fyzikálneho pôvodu) alebo oxidického zvetrávania, čo sú fyzikálne a chemické 
premeny prvotných minerálov a tvorba ílových minerálov. Kambický B 
horizont sa nachádza pod ochrickým až melanickým A horizontom (Kolektív 
2000). Kambizeme sú veľmi heterogénne pôdy nachádzajúce sa na rôznych 
materských horninách rôzneho zrnitostného zloženia, čo podmieňuje ich 
druhovú variabilitu. Kambizeme obsahujú 1,77 % Cox, čo je nízky obsah 
organickej hmoty. Ich plošné zastúpenie predstavuje 460 316 ha (Bielek 1999). 

 
Kambizem podzolová – Dystric Cambisol (WRB 2006) 

 
Kambizem podzolovú charakterizuje kambický podzolový Bvs horizont 

bez prítomnosti eluviálneho E horizontu (Kolektív 2000). Výskyt mikromycét 
v uvedenom pôdnom type na lokalite Pezinská Baba a v prírodnej rezervácii 
Bezedné v oblasti Malých Karpát sledovala Ondrišová (1976) a Vláčiliková 
(1978). Bernát et al. (2002) v oblasti Nálepkova sledoval výskyt mikromycét vo 
vegetačnom stupni Avenella flexuosa – Nardus stricta, Vaccinium vitis-idaea – 
Calluna vulgaris, Picea abies – Betula pendula, Picea abies a Avenella flexuosa 
– Picea abies. V rámci štúdia príčin hynutia smreka sa v rovnakom regióne 
sledoval tiež vplyv vápnenia dolomitickým vápencom na dve melioračné 
dreviny, smrek a lipu. Z pôdy pod smrekom alebo pod lipou, z vápnenného 
a nevápenného variantu vždy z hĺbky 0-10 cm sa sledoval výskyt mikromycét 
(Šimonovičová et Gódyová 2004). Vo Vysokých Tatrách Lancuch (2007) 
sledoval výskyt mikromycét v kambizemi podzolovej v hĺbke 0-7 cm, 7-15 cm 
a 15-45 cm na lokalite Varta, ktorá bola ovplyvnená lokálnym požiarom. 
V oblasti postihnutej vetrovou kalamitou v novembri 2004 vo Vysokých 
Tatrách sa v nasledujúcom roku vytvorili medzinárodné monitorovacie plochy 
EXT (Danielov dom), REF (Vyšné Hágy), NEX (Tatranská Lomnica – Jamy) 
a FIR (Tatranské Zruby), na ktorých prebieha širokospektrálny výskum. 
Z hľadiska výskytu mikromycét sa pôdam v tejto oblasti venovala 
Šimonovičová et al. (2007, 2008). 
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Kambizem pseudoglejová – Stagni Cambisol  (WRB, 2006) 
 
Kambizem pseudoglejová má vytvorený kambický mramorovaný Bvg 

horizont a to aspoň v časti B horizontu. Znaky oglejenia v matrici predstavujú 
10-80 % (Kolektív 2000). Mikromycéty v kambizemi pseudoglejovej pod 
rastlinným spoločenstvom Vaccinio myrtilli – Piceetum na lokalite Hnilecká 
dolina – Košariská v nadmorskej výške 1410 m n. m. sledovala Matisová 
(1989). Na viacerých lokalitách v pohorí Veľká Fatra z hĺbky pôdy 0-10 cm, 
Malá Fatra z hĺbky pôdy 0-30 a 40-60 cm a Donovaly z hĺbky pôdy 30-40 cm 
sledoval výskyt mikromycét uvedeného pôdneho typu Labuda (2007). 

 
Kambizem modálna var. nasýtená – Eutric Cambisol (WRB 2006) 

 
Kambizem  modálna var. nasýtená nemá vytvorené ďalšie podpovrchové 

diagnostické horizonty alebo ich náznaky (Kolektív 2000). Biodiverzitu 
mikromycét v uvedenom pôdnom type s porastom Oxalis acetosella v regióne 
Banská Štiavnica sledoval Bernát (1958) a v bukovom lese na lokalite Pezinská 
Baba s prevládajúcimi druhmi Asperula odorata a Mercurialis perennis 
v podraste Ondrišová (1976). Mykocenózu v kambizemi modálnej var. nasýtená 
pod rastlinným spoločenstvom Soldanello – Abietetum na lokalite Kráľova hola 
– Pusté pole v nadmorskej výške 980 m n. m. a pod Vaccinio myrtilli – 
Piceetum na lokalite Hnilecká dolina – Košariská  v nadmorskej výške 1410 m 
n. m. sledovala Matisová (1989). Najnovšie údaje uvádza Labuda (2007) na 
lokalite Ďubákovo z hĺbky pôdy 0-5 cm, 15-20 cm a 50-60 cm  a Ďugová 
(2007), ktorá sledovala mikromycéty a ich výskyt v pôde v mestskej časti 
Karlova Ves – Bratislava.  

 
Kambizem glejová – Gleyic Cambisol (WRB 2006)    

 
Pri kambizemi  glejovej nastupuje glejový redukčný Gr horizont v hĺbke 

50-100 cm  (Kolektív 2000). Mikromycéty  boli izolované z kambizeme 
glejovej v alúviu Hrubej doliny na lokalite  ovplyvnenej zvýšeným obsahom 
rizikových prvkov, najmä As, a to v rozmedzí od 45-178 mg/kg v oblasti 
Pezinok – Kolársky vrch. Uvedený pôdny typ sa skladá z troch genetických 
horizontov Au (umbrický povrchový humusový), Bv (metamorfický 
podpovrchový), Gro (glejový redukčno-oxidačný) (Beňová 2005, Beňová et 
Šimonovičová 2006).  

 
Kambizem luvizemná – Luvic Cambisol (WRB 2006)  

 
Kambizem luvizemná má vytvorený kambický luvický Bvt horizont 

aspoň v časti B horizontu (Kolektív 2000). Z kambizeme luvizemnej 
z dubového lesa s prevahou druhu Melica uniflora, Poa nemoralis a Dictamus 
albus v podraste na lokalite Červený majer v blízkosti Senca Ondrišová (1976) 
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uvádza len dva druhy – Penicillium glabrum a Trichoderma viride. Tieto údaje 
do hodnotenia lesných pôd – kambizemí neuvádzame. 

 
Z lesných kambizemí na Slovensku bolo doteraz izolovaných spolu 54 

rodov a 138 druhov mikromycét: 
Absidia  coerulea var. coerulea, A.  cylindrospora var. cylindrospora, A. glauca 
var. glauca,  A. heterospora,  A. spinosa  var. spinosa,  Acremonium strictum, 
A. murorum,   Alternaria alternata, A. tenuissima, Aspergillus clavatus, A. 
fischerianus,  A. fumigatus, A. sydowii, A. tamarii,  A. versicolor,  
Aureobasidium pullulans, Botrytis cinerea, Chaetomium globosum,  C. 
olivaceum, C. spirale, Chrysosporium merdarium, C. pannorum, Circinella  
simplex, Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, Clonostachys rosea f. 
catenulata, C. rosea f. rosea, Curvularia lunata, Doratomyces  stemonitis, 
Eupenicillium erubescens, E. osmophilum, Eurotium amstelodami, E. 
herbariorum, Fusarium aquaeductuum,  F. dimerum, F. oxysporum, F. 
sambucinum, Geomyces pannorum var. pannorum, Gymnoascus reessii, 
Humicola nigrescens, Idriella lunata, Lecanicillium muscarium, L. psalliotae, 
Microascus brevicaulis,  Mortierella alpina, M. dichotoma, M. gamsii, M.  
parvispora, M. polycephala, Mucor circinelloides f. circinelloides, M. hiemalis 
f. corticolus, M. hiemalis f. hiemalis, M. plasmaticus, M. plumbeus, M. 
racemosus f. sphaerosporus, M.  wosnessenskii, Mycocladus corymbifer, 
Myrothecium roridum, M. verrucaria, Neosartorya fischeri, Oidium 
chartarum, Paecillium lilacinum, Paecilomyces carneus, P. variotii, 
Papulaspora irregularis, Penicillium albicans P. aurantiogriseum, P. 
atramentosum P. bilaiae, P. brevicompactum, P. canescens, P. citrinum, P. 
chrysogenum, P. commune, P. corylophilum, P. crustosum, P. daleae, P. 
decumbens, P. expansum, P. funiculosum, P. glabrum, P. cf. glandicola, P. 
griseofulvum, P. janczewskii, P. janthinellum, P. jensenii, P. miczynskii, P. 
pinophilum,P. purpurascens P. purpurogennum, P. restrictum, P. sacculum, P. 
simplicissimum,  P. spinulosum, P. steckii,  P. thomii, P. variabile, P. varians,  
P. viridicatum,  P. waksmanii, Phialophora bubakii, Phoma lingam, P. 
melanea, Piptocephalis freseniana, Pochonia chlamydospora, Rhizopus 
oryzae, R. stolonifer var. stolonifer, Spiniger meineckellus, Stachybotrys 
chartarum, S. eucylindrospora, Staphylotrichum coccosporum, Talaromyces 
luteus, T. udagawe, Thamnidium elegans, Thielavia terricola, Torula 
pulveracea, Torulomyces lagena, Trichoderma album, T. harzianum, T. 
koningii, T. longipilis, T. pseudokoningii, T. tomentosum T. viride, Truncatella 
angustata, Ugola practicola, Umbelopsis nana, U. ramanniana, U. vinacea, 
Verticillium lecani, V. luteoalbus, V. psalliotae, Volutella ciliata, Wallemia 
sebi,  Wardomyces pulvinatus, Zygorhynchus exponens, Z. heterogamus, Z. 
moelleri. 

Z kambizeme podzolovej bolo doteraz izolovaných 45 rodov a 108 
druhov mikromycét,  z kambizeme pseudoglejovej  16 rodov a 39 druhov, 
z kambizeme modálnej  24 rodov a 56 druhov, z kambizeme glejovej 11 rodov 
a 17 druhov (tab. 1). 
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Tab. 1: Zastúpenie mikromycét v lesných kambizemiach 

 
 
Kambizem 

Počet 

rod druh Zygomycota Mitospórické 
huby 

Ascomycota 

podzolová 44 107 24 74 9 

pseudoglejová 16 39 7 32 0 

modálna var. 
nasýtená 

24 56 10 44 2 

glejová 11 17 4 12 1 

 

Podľa počtu rodov a druhov identifikovaných mikromycét najbohatšiu 
diverzitu mikromycét má kambizem podzolová. O polovicu menej rodov 
a druhov kambizem modálna var. nasýtená. Iba tretinu počtu rodov a druhov, 
v porovnaní s kambizemou podzolovou, sme zistili v kambizemi 
pseudoglejovej. Kambizem glejová je čo do početnosti rodov a druhov 
najchudobnejšia (tab. 1).  

Podľa percentuálneho zastúpenia systematických skupín sú predstavitelia 
Zygomycota zastúpení najviac a takmer rovnako v kambizemi podzolovej (5 
druhov rodu Absidia, 5 druhov rodu Mortierella, 7 druhov rodu Mucor,  2 druhy 
rodu Umbelopsis a 2 druhy rodu Zygorhynchus) a v kambizemi glejovej. 
Naopak, mitospórické huby dominujú v kambizemi podzolovej a v kambizemi 
modálnej, var. nasýtená s výraznou dominanciou druhov rodu Penicillium. 
Ascomycota sú zastúpené najmenej (tab. 2), a to od 3,6 % do 8,3 % 
(Šimonovičová 2009b). 

 
Tab. 2: Zastúpenie mikromycét (%) v lesných kambizemiach 

 
 
Kambizem 

% 

Zygomycota Mitospórické 
huby 

Ascomycota 

podzolová 22,4 69,2 8,4 

pseudoglejová 17,9 82,1 0 

modálna var. nasýtená 17,8 78,6 3,6 

glejová 23,5 70,6 5,9 

 

Z uvedeného prehľadu diverzity mikromycét v lesných kambizemiach je 
zrejmé, že početnosť a variabilita rodov a druhov týchto mikroorganizmov je 
úmerná počtu literárnych zdrojov. Rovnako nemožno jednoznačne určiť 
typických predstaviteľov pre daný pôdny typ. 



61 
 

ZÁVER 
 

Kambizeme patria na Slovensku k najviac rozšíreným lesným pôdam. 
Najväčšie rodové (44) a druhové (107) zastúpenie mikroskopických húb má 
kambizem podzolová. Zygomycota sú početne zastúpené druhmi rodu Absidia 
(5 druhov), Mortierella (5 druhov), Mucor (7 druhov), Umbelopsis (2 druhy) 
a Zygorhynchus (2 druhy). V zastúpení mitospórických húb dominuje rod 
Penicillium a 26-timi druhmi. V kambizemi glejovej sme zistili najmenšie 
rodové (11) a druhové (17) zastúpenie mikroskopických húb. 
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