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Abstract: Ecological factors and their impact on soil microscopic fungi 
biodiversity 

Soil types at Slovakia differ not only by the number of microscopic fungi species, 
but above all of species composition. According to frequency of mycocoenoses is 
the order of soil types as follows: Mollic Fluvisols (261 species) > Eutric Fluvisol 
(254) > Haplic Luvisol, Dystric Cambisol (242) > Haplic Chernozem (202) > Albic 
Luvisol (127) > Albic Podzol (109) > Skeletic Leptosol (98) > Haplic Arenosol (39) 
> Leptosols (24). High similarity of mycocoenoses were recorded only between 
Haplic Chernozem and Mollic Fluvisol.  In all soil types were identified species of 
the genus Penicillium (83 species) and Trichoderma (12 types) but neither 
species of microscopic fungi is common for all soil types. Primary and secondary 
ecologiocal factors and their impact on biodiversity of soil microscopic fungi are 
discussed. 
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ÚVOD  

Mikroskopické huby, ako skupina eukaryotických, saprotrofných 
mikroorganizmov, tvoria súčasť terestrickej mikrobiocenózy. Pôda, považovaná 
za ich prirodzený biotop, im poskytuje organické látky, vlhkosť a prevzdušnenie, 
teplotu, určitý rozsah pôdnej reakcie a ochranu pred slnečným žiarením. 
Mikroskopické huby obohacujú edafón o medziprodukty vznikajúce pri rozklade 
organického materiálu, o sekundárne metabolity (napr. mykotoxíny, látky typu 
antibiotík, rastových látok a pod.) a po ich odumretí tiež o primárne metabolity 
(cukry, tuky, bielkoviny a pod.). Variabilita druhového zastúpenia 
mikroskopických húb v pôdach je ovplyvňovaná ekologickými faktormi a v 
jednotlivých pôdnych typoch Slovenska sa značne líši. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Výskyt mikroskopických húb v pôdach, t. j. mykocenózu, sme zaznamenali od r. 
1958 do 2013 (NOVÁKOVÁ, ŠIMONOVIČOVÁ & KUBÁTOVÁ  2012; ŠIMONOVIČOVÁ 
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2013). Pôdna klasifikácia je upravená podľa Morfogenetického klasifikačného 
systému pôd Slovenska; Bazálna referenčná taxonómia    (KOLEKTÍV 2014). Na 
základe druhového zloženia mikroskopických húb sme vypočítali podobnosť 
mykocenóz S podľa Sőrensena (ODUM 1977) a Sxy podľa Jaccarda  
(ŠIMONOVIČOVÁ 2012A,B; ŠIMONOVIČOVÁ & MACHARIKOVÁ 2013). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na Slovensku rozoznávame 14 skupín pôd a 24 pôdnych typov (KOLEKTÍV 
2014). Doteraz zaznamenaná pôdna mykocenóza (NOVÁKOVÁ, ŠIMONOVIČOVÁ & 

KUBÁTOVÁ  2012; ŠIMONOVIČOVÁ 2013) predstavuje 148 rodov a 466 druhov 
mikroskopických húb, pričom niektoré pôdne typy ako napr. rendzina, 
pararendzina, smonica, organozem, slanisko, slanec, hortizem a technozem  z 
mykologického hľadiska doteraz sledované vôbec neboli (tab. 1). 

 
Tab. 1:  Skupiny pôd a pôdne typy vo vzťahu k mykocenóze 

Skupina pôd Pôdny typ Mykocen. Skupina pôd Pôdny typ Mykocen. 

A. iniciálnych litozem + G. kambických kambizem + 

 regozem + H. andozemných andozem + 

 fluvizem + I. podzolových podzol + 

 ranker + J. hydromorfných pseudoglej + 

B. rendzinových rendzina   -  glej + 

 pararendzina - K. organických organozem - 

C. molických černozem + L. salinických slanisko - 

 čienica +  slanec - 

D. vertických smonica - M. kultivačných kultizem + 

E. umbrizemných umbrizem +  hortizem - 

F. ilimerických hnedozem + N. technogénnych antrozem + 

 luvizem +  technozem - 

Vysvetlivky: mykocen. = mykocenóza + (sledovaná); mykocenóza - (nesledovaná) 

 

V A. skupine iniciálnych pôd, kde je zaradená litozem, regozem, fluvizem a 
ranker sme najbohatšiu mykocenózu zaznamenali vo fluvizemi (254 druhov), 
pričom iba 6 druhov mikroskopických húb je spoločných, t. j. vyskytujúcich sa vo 
všetkých štyroch pôdnych typoch tejto skupiny. Ako  vzácne, resp. ojedinele sa 
vyskytujúce zaraďujeme 31 druhov, t. j. zaznamenaných iba v pôdach tejto 
skupiny. Černozeme a čiernice z C. skupiny molických pôd majú bohatú 
mykocenózu a iba tu sme zaznamenali doteraz najviac spoločných (185) a 
najmenej vzácnych (3) druhov. Umbrizem, z E. skupiny umbrických pôd, je na 
Slovensku nový pôdny druh a jeho mykocenóza je doteraz preštudovaná iba 
okrajovo (BEDRNA ET AL. 2010). Z F. skupiny ilimerických pôd sme v hnedozemi 
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zaznamenali dvojnásobnú mykocenózu (263 druhov) ako v luvizemi (127 
druhov), 103 spoločných a 23 ojedinele sa vyskytujúcich druhov. Pôdny typ 
andozem (H. skupina andozemných pôd) je podobne ako umbrizem z 
mykologického hľadiska preštudovaný veľmi málo. V pseudogleji a gleji, z J. 
skupiny hydromorfných pôd, sme zaznamenali takmer rovnaký počet rodov a 
druhov mikroskopických húb. Medzi počtom spoločných (7 druhov) a ojedinele 
sa vyskytujúcich druhov (9) je tiež minimálny rozdiel (ŠIMONOVIČOVÁ, 
MACHARIKOVÁ 2013). Výskyt pôdnych mikroskopických húb je veľmi málo 
preštudovaný tiež v kultizemi (M. skupina pôdnych typov) a v antrozem i (N. 
skupina pôdnych typov), (ŠIMONOVIČOVÁ 2013), viď tabuľka 2. 

Na základe frekvencie vyskytujúcich sa druhov pôdnych mikroskopických 
húb mnohé považujeme za kozmopolitné, t. j. celosvetovo rozšírené (napr. 
druhy rodu Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium a mnohé iné). 
Časté druhy sa vyskytujú menej ako kozmopolitné, pretože viaceré z nich majú 
špecifické nároky na pôdne prostredie. Napr. druh  Actinomucor elegans sa 
vyskytuje najčastejšie v poľnohospodárskych pôdach, viaceré druhy rodu 
Fusarium uprednostňujú poľnohospodárke a lúčne pôdy. Tiež Aspergillus 
japonicus, A. candidus alebo Eurotium amstelodami sa častejšie vyskytujú v 
tropických a subtropických pôdach. Za vzácne, resp. ojedinele sa vyskytujúce v 
pôde považujeme tie druhy, ktoré uprednostňujú iný substrát ako je napr. 
bahno, rozkladajúce sa drevo, povrch kôry, rastlín alebo plodov. Do tejto 
skupiny patrí napr. Aspergillus carbonarius, Sclerocleista ornata, Wardomyces 
anomalus a iné (DOMSCH ET AL. 2007).  

Pôdne druhy sa navzájom líšia nielen počtom rodov a druhov 
mikroskopických húb, ale predovšetkým variabilitou ich druhovej skladby. Na 
základe počtu druhov v dvoch pôdach rovnakej skupiny pôd a počtu druhov 
spoločných pre tieto pôdy sme vypočítali podobnosť mykocenóz (tab. 3). 

Podobnosť mykocenóz pôdnych typov A. skupiny pôd je veľmi nízka tak 
podľa Jaccarda (Sxy 0,09 - 0,24), ako aj podľa Sőrensena (S 0,17 - 0,39). 
Vyššie hodnoty sme zaznamenali v F. skupine pôd Sxy = 0,39 a S = 0,56. 
Celkovo najnižšie hodnoty, ktoré klasifikujú podobnosť mykocenóz sme 
zaznamenali v J. skupine pôd (Sxy = 0,07 S = 0,14). Zo zistených hgodnôt 
mykocenózy je zrejmé, že uvedené pôdne typy majú viac rozdielnych ako 
spoločných druhov mikroskopických húb, na základe čoho je podobnosť 
mykocenóz veľmi nízka až minimálna a vyvíja sa v každom pôdnom type 
samostatne. Najvyššiu podobnosť mykocenóz (Sxy = 0,66 a S = 0,79) sme 
zaznamenali iba v pôdach C skupiny pôd. Černozeme a čiernice majú až 185 
spoločných druhov, čo je zároveň predpokladom ich vysokej podobnosti. Zistili 
sme tiež, že iba druhy rodu Penicillium (83 druhov) a Trichoderma (12 druhov) 
sa vyskytujú vo všetkých pôdnych typoch na Slovensku. Zároveň sme  
nezaznamenali sme ani jeden druh mikroskopických húb, ktorý by sa vyskytoval 
vo všetkých pôdnych typoch (ŠIMONOVIČOVÁ 2013). 

Biodiverzitu pôdnych mikroskopických húb ovplyvňujú primárne ekologické 
faktory  (pH pôdy, teplota, množstvo humusu alebo organických látok, vlhkosť a 
prevzdušnenie) a sekundárne ekologické faktory (pôdny typ, vegetačný stupeň, 
sklon reliéfu, rastlinné spoločenstvo, hĺbka pôdneho profilu, štruktúra a textúra 
pôdy). 
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Tab. 2:  Mykocenóza zastúpená v pôdnych typoch Slovenska 

Počet mikroskopických húb 

A. sk. iniciálnych pôd 

litozem regozem fluvizem ranker 

rody/druhy 19/24 19/39 85/254 39/98 

spoločné druhy 6 

druhy vzácne až ojedinelé 31 

 C. sk. molických pôd 

 černozem čiernica 

rody/druhy 66/202 80/261 

spoločné druhy 185 

druhy vzácne až ojedinelé 3 

 E. sk. umbrických pôd 

 umbrizem 

rody/druhy 9/13 

druhy vzácne až ojedinelé 3 

 F. sk. ilimerických pôd 

 hnedozem luvizem 

rody/druhy 77/242 46/127 

spoločné druhy 103 

druhy vzácne až ojedinelé 23 

 G. sk. kambických pôd 

 kambizem 

rody/druhy 81/242 

druhy vzácne až ojedinelé 47 

 H. sk. andozemných pôd 

 andozem 

rody/druhy 6/7 

 I. sk. podzolových pôd 

 podzol 

rody/druhy 40/109 

druhy vzácne až ojedinelé 5 

 J. sk. hydromorfných pôd 

 pseudoglej glej 

rody/druhy 23/42 24/59 

spoločné druhy 7 

druhy vzácne až ojedinelé 9 

 M. sk. kultivačných pôd 

 kultizem 

rody/druhy 20/38 

 N. sk. technogénnych pôd 

 antrozem 

 9/20 
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Tab. 3: Podobnosť mykocenóz v pôdach A, C, F a J skupine pôd 

Skupina pôd Pôdne typy 
Podobnosť mykocenóz 

Sxy S 

A. sk. litozem/regozem 0,12 0,22 

 litozem/fluvizem 0,09 0,17 

 litozem/ranker 0,22 0,30 

 regozem/fluvizem 0,10 0,19 

 regozem/ranker 0,16 0,28 

 fuvizem/ranker 0,24 0,39 

C. sk. černozem/čiernica 0,66 0,79 

F. sk. hnedozem/luvizem 0,39 0,56 

J. sk. pseudoglej/glej 0,07 0,14 

 

Ako sekundárny ekologický  faktor môžeme klasifikovať napr. tiež požiar 
(CAIRNEY & BASTIAS 2007; MUBYANA-JOHN ET AL. 2007), ktorý na jednej strane 
zničí konkurenčnú mykoflóru, čím vytvorí priestor pre rast daného druhu alebo 
na druhej strane sa požiarom uvoľnia látky, ktoré daný druh pre svoju existenciu 
vyžaduje (ŠIMONOVIČOVÁ ET AL. 2014). Všetky tieto faktory však pôsobia 
komplexne a nie je možné ich navzájom odseparovať. So stúpajúcou 
nadmorskou výškou sa mení rastlinné spoločenstvo a pôdny typ, čo sú 
sekundárne ekologické faktory. Mení sa tiež pH pôdy, znižuje sa množstvo 
humusu a klesá teplota, čo sú primárne ekologické faktory. Komplexné 
pôsobenie tak primárnych ako aj sekundárnych ekologických faktorov sa 
následne prejaví nielen na zníženom počte rodov a druhov pôdnych 
mikroskopických húb, ale mení sa aj ich druhové zastúpenie (ŠIMONOVIČOVÁ 

2013). To sa následne prejaví na fyziologických vlastnostiach pôdnej 
mikrobiocenózy a teda aj mykocenózy, ktorá sa podieľa na rozklade 
organických látok v pôde, napr. celulózy. Je to zrejmé na výrazne klesajúcich 
hodnotách celulolytickej aktivity Ac, ktorej intenzita od nížinného až 
pahorkatinového stupňa postupne klesá z rýchleho rozkladu (> 10) po veľmi 
pomalý až vleklý rozklad (< 2) v alpínskom vegetačnom stupni (tab. 4). 

 
Tab. 4:  Primárne a sekundárne ekologické faktory ovplyvňujúce biodiverzitu pôdnych 

mikroskopických húb 

Pôdny typ Rody/ 
druhy MH 

pH 
Humus 

% 
Vegetačný 

stupeň m n. m. 
Rastlinstvo Ac 

sekundárny 
faktor 

 primárny faktor sekundárny faktor  

regozem 19/39 6,1 - 7,3 1 - 2 nížinný do 300 
m 

až 

kukurica, 
pšenica, 

cukrová repa, 

> 10 fluvizem 85/254 5,6 - 7,8 1 - 3 

čiernica 80/261 6 - 9,5 3 - 4 
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Pôdny typ Rody/ 
druhy MH 

pH 
Humus 

% 
Vegetačný 

stupeň m n. m. 
Rastlinstvo Ac 

černozem 66/202 6 - 8 2,2 - 3 pahorkatinový 
300 -6 00 m 

 

mäkký lužný 
les, 

tvrdý lužný les 
kambizem 81/242 3,5 - 6(7) 2 - 6(10) 

PRIEMER 200  

hnedozem 77/242 5,5 - 6 2 - 3 pahorkatinový 
300 - 600 m 

až 

podhorský 600 - 
900 m 

buk, javor, 
hrab, breza 

5 - 10 
luvizem 46/127 5,6 - 6,5 1 - 2 

kambizem 
81/242 3,5 - 6(7) 2 - 6(10) 

PRIEMER 204  

kambizem 81/242 3,5 - 6(7) 2 - 6(10) horský 1000 - 
1500 m 

až 

subalpínsky 
1500 - 1800 m 

vysokobylinné 
smrečiny, 

smrekovec, 
smrek, jedľa, 

limba, 
kosodrevina 

2 - 5 

podzol 40/109 3,5 - 4,4 2 - 3 

ranker 

39/98 5,6 - 7,8 1 - 3 

PRIEMER 149      

litozem 
12/24 3,5 - 8,4 1 - 2 

alpínsky 1800 -  
2300 m 

sitina < 2 

Vysvetlivky: Ac (celulolytická aktivita): > 10 = rozklad celulózy je veľmi rýchly, 5 - 10 = 
rozklad celulózy je rýchly, 2 - 5 = rozklad celulózy je stredný až pomalý, < 2 = rozklad 
celulózy je veľmi pomalý až vleklý 

 
ZÁVER 

Pôdne typy na Slovensku sa navzájom líšia nielen počtom druhov 
mikroskopických húb, ale predovšetkým variabilitou ich druhovej skladby, ktorá 
je významne ovplyvnená ekologickými faktormi. Podľa počtu identifikovaných 
druhov je poradie jednotlivých pôdnych typov nasledovné: čiernica (261 druhov) 
> fluvizem (254) > hnedozem, kambizem (242) > černozem (202) > luvizem 
(127) > podzol (109) > ranker (98) > regozem (39) > litozem (24). Najvyššiu 
podobnosť mykocenóz majú černozeme a čiernice (Sxy = 0,66 a S = 0,79). Vo 
všetkých pôdnych typoch na Slovensku sa vyskytujú druhy rodu Penicillium (83 
druhov) a Trichoderma (12 druhov), ale ani jeden druh mikroskopických húb nie 
je spoločný pre všetky pôdne typy.  
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