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Abstract: Microscopic fungi of Smolník stream sediments  

The occurrence of saprothrophic and heat-resistant fungi from Smolník stream 
sediments influenced by acid mine drainage (AMD) are presented. Total of 16 
genera and species of microscopic fungi were identified identically in S1 sediment 
(from neutral to weak alkaline pH, sufficient amount of organic matter) and in S2 
sediment (from extreme acid to ultra acid pH, low amount of organic matter). 
Exceeding the limit value of Mg, Fe, Mn, Al, Cu, Zn and Cd negative influenced 
by the microfungal occurrence in S3 sediment. The species Diplogelasinospora 
grovesii, Eupenicillium terrenum and Penicillium raciborskii are new for Slovakia. 

 
Key words: acid mine drainage, heavy metals, stream sediments, saprothrophic 
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ÚVOD 

Smolník a jeho okolie predstavuje starú banskú lokalitu, kde sa v 13. a 14. 
storočí ťažila strieborná a medená ruda. Po úpadku v 19. storočí, sa ťažba 
znovu obnovuje až po II. sv. vojne. Posledná tona rudy bola z Cu-S ložiska 
vyťažená 29.12.1989. V r. 1991 sú bane uzatvorené a v r. 1994 zatopené. Ruda 
v okolí Smolníka obsahovala vysoký podiel pyritu a dnes sa odhaduje, že v 
zatopených baniach a na haldách je asi 6 miliónov ton pyritu (JESENÁK 2010, 
2011).  

 Z baní vytekajú kyslé banské vody – AMD (acid mine drainage) so 
zvýšeným obsahom Al, Ca, Cu, Mg, Mn, Zn a síranových aniónov. Zloženie 
banských vôd ovplyvňuje aj oxidácia pyritu, ktorou dochádza k vzniku kyseliny 
sírovej a následnému vylúhovaniu medi a iných prvkov z rudných a nerudných 
zložiek. K zvyšovaniu acidity vôd dochádza aj biologicko-chemickou oxidáciou 
pyritu a sulfidickej síry činnosťou bakteriálnych druhov z rodu Aciditihiobacillus 
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a Leptospirillum. AMD vytekajú z bývalej šachty Pech do Smolníckého potoka a 
riekou Hnilec sú nesené až do vodnej nádrže Ružín (LUPTÁKOVÁ 2006).  

 Riečny (aluviálny) sediment Smolníckého potoka, svojimi vlastnosťami, 
predstavuje pre mikroskopické huby extrémny substrát a to aj napriek tomu, že 
mnohé z nich sú schopné adaptovať sa na nepriaznivé prostredie, akumulovať 
ťažké kovy a toxické prvky a tak ich obsah v prostredí znižovať (DAS et al. 2009; 
IRAM et al. 2009; PAL et al. 2010; PARAMESHAWARI et al. 2010). 

 Cieľom práce je poukázať na rozmanitosť prostredia výskytu 
mikroskopických húb a na ich schopnosť prispôsobiť sa významne 
kontaminovaným substrátom.  

 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Riečne sedimenty sme odoberali v r. 2008 a 2009 z troch rôznych odberových 
miest približne 1 m od brehu a najmenej trikrát z jedného odberového miesta. 
Vzorka S1 predstavuje nekontaminovaný, t. j. kontrolný sediment pred dedinou 
Smolník (obr. 1). Kontaminovaný sediment S2 (obr. 2) sa nachádza pod 
bazénom, ktorý zachytáva vytekajúcu AMD zo šachty Pech a ktorá následne 
vteká do potoka Smolník. Najviac kontaminovaný sediment S3 (obr. 3) sme 
odoberali cca 200 m pod šachtou Pech. Vzorky riečnych sedimentov sme v 
laboratóriu vysušili a ďalej spracovávali ako vzorky pôdy. Preosiatím cez sito s 
otvormi 2 mm sme pripravili jemnozem, v ktorej sme zrieďovacou metódou 
stanovili saprotrofné mikroskopické huby kultiváciou na SAB a MEA agarovej 
živnej pôde (HiMedia, Mumbai, India) a kultiváciou pri 25 °C termorezistentné 
mikroskopické huby ako uvádza JESENSKÁ et al. (1992) a SAMSON et al. (1996). 
Čisté kultúry sme diagnostikovali mikromorfologicky (DOMSCH et al. 2007) a 
molekulárno biologicky. 

Izolácia DNA: Mikroskopické huby sme inokulovali do tekutého SAB média 
(HiMedia, Mumbai, India) a kultivovali pri 28 °C. Po filtrácii cez sterilný filter sme 
zo získaných čistých filtrátov húb izolovali DNA pomocou DNAeasy Blood & 
Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany), podľa protokolu určeného na izoláciu 
DNA zo živočíšnych a rastlinných tkanív (DNAeasy Handbook, July 2006). 

Identifikácia izolovaných mikroskopických húb: Mikroskopické huby sme 
identifikovali amplifikáciou ITS oblasti použitím primerov ITS1 (TCC GTA GGT 
GAA CCT GCG G) a ITS4 (TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC; WHITE et al. 
1990) a následným sekvenovaním získaných PCR produktov. PCR reakcia 
obsahovala 20 pmol z každého primeru, 200 μmol.l

-1
 dNTP, 1U HotStarTaq plus 

DNA polymerázy (Qiagen), 1x PCR reakčný pufor a 3 μl templátovej DNA v 
celkovom objeme PCR reakcie 25 μl. Amplifikácia prebehla za nasledovných 
podmienok: 95 °C 5 min, 35x (95 °C 1 min, 54 °C 1 min, 72 °C 1 min a 30 s), 
72 °C 8 min. PCR produkty boli purifikované použitím ExoSAP-IT (Affymetrix, 
Cleveland, OH, USA) a sekvenované komerčnou spoločnosť Macrogen (Seoul, 
South Korea). Získané sekvencie boli revidované v programe Chromas a 
porovnávané so sekvenciami deponovanými v databáze GenBank voľne 
prístupným on-line programom BLAST na serveri National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) (HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV). 
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Obr. 1:  Odberové miesto S1, nekontaminovaný riečny sediment 

 

 

Obr. 2:  Odberové miesto S2, riečny sediment pod bazénom, ktorý zachytáva AMD 

 

 

Obr. 3:  Odberové miesto S3, cca 200 m pod šachtou Pech 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Riečne sedimenty potoka Smolník sú významne ovplyvnené výtokom AMD zo 
šachty Pech. Majú neutrálnu až slabo kyslú reakciu (S1), extrémne kyslú až 
ultra kyslú reakciu (S2) a silne kyslú až veľmi silne kyslú reakciu (S3). 
Nadlimitné množstva prvkov Mg, Fe, Mn, Al, Cu, Zn a Cd obsahuje sediment 
S3. Kontrolný sediment (S1) obsahuje dostatočné množstvo organických látok, 
ktoré sú nevyhnutné pre existenciu mikroskopických húb. Ich výrazný pokles 
však CHORVATOVIČOVÁ (2012) zaznamenala v ďalších dvoch sedimentoch S2 a 
S3 (tab. 1).  

 
Tab. 1:  Chemická analýza riečnych sedimentov a obsah kovov v AMD na šachte Pech  

Stanovenie S1 S2 S3 

pH H2O/KCl 6,7/6,0 3,5/3,4 5,4/5,0 

% Cox 2,6 0,2 0,7 

% Ntot 0,2 0,1 0,1 

Mg mg/l 3,64 7,19 344* 

Fe mg/l 0,051 1,72 463* 

Mn mg/l 0,017 0,302 36,5* 

Al mg/l < 0,02 0,03 107* 

Cu µg/l 4 12 3263* 

Zn µg/l 2 134 12600* 

Cd µg/l < 0,3 < 2 15* 

                  * nadlimitné hodnoty 

 

Riečne sedimenty a usadeniny podliehajú značnej premenlivosti, ktorá závisí 
od sily prúdenia vodného toku, čo sa prejavuje aj zmenami v mocnosti nánosov. 
Tie sú prostredím nielen sladkovodnej fauny, ale aj mikroskopických húb. 

Zo vzoriek sme izolovali 33 rodov a druhov pôdnych mikroskopických húb, z 
ktorých po 16 zástupcov sa nachádzalo v sedimentoch S1 a S2 a iba 12 v S3 
sedimente (tab. 2).  

Kontrolný (S1) sediment je zaujímavý výskytom druhov Mycocladus 
corymbifer, Rhizopus stolonifer var. stolonifer (Mucoromycotina), ktoré v 
prostredí vyžadujú prítomnosť dostatočného množstva ľahko dostupných 
organických látok. Druhy Trichoderma harzianum a T. viride (Ascomycota) 
produkujú širokú škálu celulolytických enzýmov, napr. celulázy, exoglukanázy 
(EXG), endoglukanázy (EG) a β-glukozidázy (BGL) a podieľajú sa na 
degradácii organického materiálu. Podobne tiež Botryotrichum piluliferum a 
Chaetomium sp., ktoré predstavujú nepohlavné a pohlavné štádium jedného 
organizmu majú veľmi silnú celulolytickú aktivitu. Okrem už spomenutých 
mikroskopických húb, iba v tejto vzorke sme identifikovali druhy Aspergillus 
wentii, ktorý spolu s inými aspergilmi ako A. niger, A. sydowii a A. flavus bol 
izolovaný tiež z morských sedimetov (JABER et val. 2009), druh Aureobasidium 
pullulans, ktorý je kozmopolitný predstaviteľ nielen terestrickej mykoflóry, ale 
vyskytuje sa tiež vo vzduchu, vo vode či na vápenci (DOMSCH et al. 2007), 
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bližšie neurčený druh rodu Fibulochlamys, Stachybotrys cylindrospora a 
Zopfiela longicaudata, druh uvádzaný z organicky bohatej pôdy (MADRID et al. 
2010). Prostredie kontrolnej vzorky je vyhovujúce tak neutrálnou až slabo 
kyslou pH reakciou a minimálnym množstvom ťažkých kovov ako aj 
dostatočnou zásobou organických látok v sedimente a vytvára tak optimálne 
podmienky pre vyskytujúcu sa mykoflóru (tab. 1).  

Napriek tomu, že sediment S2 v porovnaní s S1 obsahuje minimum 
organických látok, pH je extrémne kyslé až ultra kyslé a mierne sa zvýšila tiež 
koncentrácia Mg, Fe, Mn, Cu a Zn (tab. 1), mykocenóza je pomerne bohatá. Iba 
v tejto vzorke sme identifikovali bližšie neurčené druhy rodov Alternaria a 
Byssochlamys, a ďalej Diplogelasinospora grovesii – druh, na Slovensku 
zaznamenaný prvýkrát, ktorý veľmi efektíve redukuje niektoré acyklické a 
polycyklické hydrofóbne ketóny (CARBALLEIRA et al. 2004), terpenoidy (KURIATA-
ADAMUSIAK et al. 2012) a polyuretánovú penu (QUZADA et al. 2012). 
Termorezistentný druh Eupenicillium terrenum sme na Slovensku tiež 
zaznamenali prvýkrát. Iné druhy tohto rodu boli izolované z morského 
sedimentu, napr. E. limosum (UEDA 1995), E. javanicum (JABER et al. 2012) a E. 
cinnamopurpureum z riečneho sedimentu kontaminovaného As a Sn v banskej 
lokalite Pezinok (ŠIMONOVIČOVÁ et al. 2003). Geotrichum candidum je 
kozmopolitný predstaviteľ vyskytujúci sa v morskej vode a v morských 
sedimentoch (SAMUEL et al. 2011) a tiež v riečnych sedimentoch 
kontaminovaných Zn a inými ťažkými kovmi (EZZOUHRI et al. 2009). Najbohatšie 
druhové zastúpenie zo všetkých identifikovaných mikroskopických húb má v 
tejto vzorke rod Penicillium. Jeho druhy patria ku kozmopolitným predstaviteľom 
vyskytujúcich sa okrem pôdy, vzduchu, rôzneho organického materiálu aj v 
riečnych sedimentoch, napr. P. panneum (LI et al. 2011), v morských 
sedimetoch (OLIVEIRA & CAVALCANTI 2011), ale aj v permanentne zamrznutých 
ekosystémoch, napr. P. citrinum (KOZLOVSKIJ et al. 2005). My sme identifikovali 
Penicillium citreonigrum, P. melinii a P. raciborskii, ktorý je na Slovensku tiež 
zaznamenaný prvýkrát a doteraz sa uvádza z pôdy (ABDEL-AZEEM 2004; ASAN 
2004; PERSIANI & MAGGI 2012) a kontaminovaných potravín (NOVOŠINSKAS et al. 
2005). Phialophora fastigiata sa vyskytuje nielen v pôde, ale aj na 
rozkladajúcom sa dreve, na cereáliách a semenách a tento druh bol izolovaný 
tiež z vody v odparovačoch na zvlhčenie ovzdušia v bytoch, kde sa 
pravdepodobne dostal ako vzdušný kontaminant (DOMSCH et al. 2007). 
Tolypocladium cylindrosporum je entomopatogénny druh produkujúci konídiá aj 
pod vodou (SIGLER et al. 1987), preto jeho výskyt v riečnom sedimente nie je 
prekvapivý. 

Množstvo organických látok a pH prostredia sú primárne ekologické faktory 
ovplyvňujúce mikroorganizmy, ale v prípade sedimentu S3 za dôležitejší faktor 
možno jednoznačne považovať nadlimitné hodnoty Mg, Fe, Mn, Cu a Zn z 
AMD, ktoré negatívne ovplyvnili zastúpenie mikroskopických húb. Aspergili 
patria k rozšíreným druhom v rôznom prostredí, t. j. aj v riečnych sedimentoch, 
napr. A. niger, A. flavus, A. versicolor a A. terreus (ABDULLAH & ABBASS 2008, 
JAISWAL & TEWARI 2012) a v morských sedimentoch, napr. A. awamori 
(BASHEER et al. 2011). Iba z tejto vzorky sme pritom identifikovali A. awamori a 
A. fischeri. Humicola fuscoatra je typický pôdny predstaviteľ s výskytom aj v 
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riečnych sedimentoch, podobne ako Penicillium commune alebo P. 
chrysogenum var. chrysogenum (ABDULLAH & ABBASS 2008). Druhy rodu 
Talaromyces a to T. flavus a T. wortmanii sme identifikovali tiež z riečneho 
sedimentu kontaminovaného As a Sb v Pezinku (ŠIMONOVIČOVÁ et al. 2003). Iba 
druh Neosartorya fischeri je spoločný pre všetky tri riečne sedimenty (tab. 2). 

 
Tab. 2:  Mikroskopické huby izolované z riečnych sedimentov potoka Smolník 

Mikroskopické huby  
Sediment 

S1 S2 S3 

DQ779787 Alternaria sp. 98,8 % - + - 

AM087614 Aspergillus awamori 96,5 % - - + 

A. fischeri - - + 

AM270051.1 A. niger + - + 

*HM014129.1 A. wentii 99,8 % + - - 

*DQ872863 Aureobasidium pullulans 99,6 % + - - 

*Botryotrichum piluliferum + - - 

*AY753329 Byssochlamys sp. 95,7 % - + - 

*AY681202.1 Diplogelasinospora grovesii 97 % - + - 

*AF033446 Eupenicillium terrenum 99,1 % - + - 

FM955450 Fibulochlamys sp. 99,3 % + - - 

*Geotrichum candidum - + - 

*Humicola fuscoatra + - + 

*Chaetomium sp. + - - 

Mycocladus corymbifer + - - 

*Neosartorya fischeri + + + 

*FJ389930 Paecilomyces variotii 95,2 % + + - 

GU458262 Penicillium sp. 99,4 % + + + 

DQ355925 P. citreonigrum 99 % - + - 

GU183165 P. commune 99,6 %  - + + 

EF634387 P. crustosum 99,3 % - + + 

AY425983 P. chrysogenum var. chrysogenum 99,6 % - - + 

AF033449 P. melinii 98,9 % - + - 

AF033447 P. raciborskii 98,9 % - + - 

GU212369 Phialophora fastigiata 100 % - + - 

Rhizopus stolonifer var. stolonifer + - + 

AF081474 Stachybotrys cylindrospora 99 % + - - 

*Staphylotrichum coccosporum - + + 

*Talaromyces sp. - - + 

FJ25179 Tolypocladium cylindrosporum 100 % - + - 

AF443912 Trichoderma harzianum 99,8 % + - - 

Trichoderma viride + - - 

 GQ922541 Zopfiela longicaudata 99 % + + - 

 16 16 12 

* druhy izolované pri 25 °C 



66 

 

ZÁVER 

Mykologická analýza riečnych sedimentov preukázala negatívny vplyv 
nadlimitných hodnôt prvkov Mg, Fe, Mn, Cu a Zn z AMD, ktorá zo šachty Pech 
vyteká do Smolníckého potoka. Z celkového množstva 33 taxónov 
mikroskopických húb sme rovnako 16 identifikovali v sedimente S1 a S2. 
Najmenej, iba 12 druhov sme zaznamenali v najviac banskými vodami 
kontaminovanom S3 sedimente. Druhy Diplogelasinospora grovesii, 
Eupenicillium terrenum a P. raciborskii sú na Slovensku zaznamenané prvýkrát. 
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