
  

    

PÔDNE MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HUBY, CYANOBAKTÉRIE, 

RIASY, MACHORASTY, LICHENIZOVANÉ HUBY A ICH 

BIODIVERZITA 

 

 

Alexandra Šimonovičová a kol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

 

  



 

 

 

 

Alexandra Šimonovičová  

Sanja Nosalj 

Miroslava Machariková  

Zuzana Pelechová Drongová 

Alžbeta Takáčová 

Katarína Mišíková 

Anna Guttová 

  

 

 

  

 

Pôdne mikroskopické vláknité huby, cyanobaktérie, riasy, machorasty, 

lichenizované huby a ich biodiverzita 

 

  

 

 

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

2021  

 



Výstup grantového projektu: VEGA 1/0194/21  

 

Foto na titulnej strane: Druh Circinella umbellata – dozreté sporangiá s viditeľnou kolumelou, 

orig. S. Nosalj (a); žltohnedá riasa s kremičitými šupinkami – Synura sp., orig. Z. Pelechová 

Drongová (b); akrokarpný mach Grimmia pulvinata, orig. K. Mišíková (c); epifytický lišajník 

Teloschistes chrysophthalmus, orig. A. Guttová (d). 

 

Pôdne mikroskopické vláknité huby, cyanobaktérie, riasy, machorasty, lichenizované huby 

a ich biodiverzita.  

© prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.1, Mgr. Sanja Nosalj, PhD.1, RNDr. Miroslava 

Machariková, PhD.1, Mgr. Zuzana Pelechová Drongová4,Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.2,3, doc. 

RNDr. Katarína Mišíková, PhD.4, RNDr. Anna Guttová, PhD.5  

2021 

 
1Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
2Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského, Bratislava 
3VURUP, a. s., Vlčie hrdlo,  P. O. Box 50, Bratislava   
4Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
5Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava 

 

Recenzenti:  

doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.  

RNDr. Lívia Kijovská, PhD.   

prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. 

   

 

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave 

Korigovali autorky 

Rozsah: 264 strán; 20,51 AH, 1. vydanie. 

Vydané pod medzinárodnou licenciou CreativeCommons CC BY-NC-ND 4.0. Táto licencia 

vyžaduje: povinnosť uvádzať pôvodného autora; opakovane používateľom umožňuje kopírovať 

a šíriť materiál v akomkoľvek médiu alebo formáte v neupravenej forme a len na nekomerčné 

účely. Viac informácií o licencii: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/   

 
 

ISBN 978-80-223-5206-2 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Obsah 

 Úvod 1 

1. Pôdne mikroskopické vláknité huby ................................................................. 4 

1.1. Výskyt a význam mikroskopických vláknitých húb v pôde ................................. 5 

1.2. Využitie pôdnych mikroskopických vláknitých húb ............................................ 7 

1.3. Systém húb a hubových organizmov (de Hoog et al. 2020) ................................. 8 

1.4. Kmeň Zygomycota ................................................................................................ 9 

1.5. Kmeň Ascomycota ................................................................................................ 20 

2. Mikroskopické vláknité huby v pôdnych typoch Slovenska ........................... 40 

2.1. Biodiverzita mikroskopických vláknitých húb v pôdnych typoch Slovenska ...... 41 

2.2. Ekologické faktory a ich vplyv na biodiverzitu pôdnych mikroskopických 

vláknitých húb .......................................................................................................   

 

51 

2.3. Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb v pôdach a substrátoch 

starých environmentálnych záťaží na Slovensku .................................................. 

 

60 

2.4. Odber, spracovanie a vyhodnotenie mykologickej analýzy pôdnej vzorky .......... 73 

2.5. Stanovenie podobnosti mykocenóz a ich vyhodnotenie ....................................... 77 

3. Mikroskopické vláknité huby v atypických prostrediach ............................... 79 

3.1. Rozšírenie mikroskopických vláknitých húb v ďalších zložkách životného 

prostredia ............................................................................................................... 

 

85 

3.2. Výskyt mikroskopických vláknitých húb v tzv. atypických biotopoch ................ 88 

3.3. Mikroskopické vláknité huby a ich vplyv na zdravie ľudí .................................... 99 

3.4. Odber, spracovanie a vyhodnotenie materiálu ...................................................... 101 

4.  Cyanobaktérie a riasy ......................................................................................... 107 

4.1. Cyanobaktérie (sinice, Cyanophyta, Cyanoprokaryota) – prokaryotické 

organizmy .............................................................................................................. 

 

108 

4.2. Riasy (Algae) – eukaryotické organizmy .............................................................. 111 

4.3. Základná charakteristika vybraných skupín rias ................................................... 112 

5. Cyanobaktérie a riasy v kontaminovanom prostredí ...................................... 129 

5.1. Adaptabilita cyanobaktérií (siníc) a rias ............................................................... 132 

5.2. Fotosyntéza – prvotná úloha cyanobaktérií (siníc) a rias ...................................... 132 

5.3. Kvalitatívne ukazovatele – vybrané kontaminanty ovplyvňujúce kvalitu vody 134 

5.4. Mikroorganizmy .................................................................................................... 135 

5.5. Eutrofizácia ako výsledok „poruchy“ biodiverzity ............................................... 142 

5.6. Biofixácia CO2 ....................................................................................................... 152 

5.7. Identifikácia pigmentových farbív v biomase rias ................................................ 156 

5.8. Možnosti kultivácie rias ........................................................................................ 157 

5.9. Zhodnotenie biomasy v procese dekontaminácie ................................................. 163 

5.10. Odber vzoriek rias a cyanobaktérií a ich úprava pred analýzou ........................... 169 

5.11. Analýza vzoriek .................................................................................................... 179 

6. Machorasty (vývojová vetva Bryophytae) ........................................................ 182 

6.1. Oddelenia: machy (Bryophyta), pečeňovky (Marchantiophyta), rožteky 

(Anthocerotophyta) ............................................................................................... 

 

182 

6.2. Význam a využitie machorastov ........................................................................... 191 



6.3. Zber, preparácia a určovanie machorastov ........................................................... 193 

6.4. Charakteristika vybraných druhov machorastov ................................................... 196 

6.5. Významné biotopy machorastov Slovenska ......................................................... 199 

7. Lichenizované huby (lišajníky) – symbiotické organizmy .............................. 205 

7.1. Stielka lišajníka – jej vlastnosti a stavba od fosílií po súčasnosť ......................... 207 

7.2. Výskyt lichenizovaných húb v prírode ................................................................. 222 

7.3. Lišajníky a funkčné skupiny ................................................................................. 231 

7.4. Význam lichenizovaných húb v prírode – ich funkcie v ekosystémoch 

a ekosystémové služby .......................................................................................... 

 

235 

7.5. Pozícia lichenizovaných húb v systéme živých organizmov ................................ 237 

7.6. Biodiverzita lišajníkov Slovenska ......................................................................... 239 

7.7. Odber a spracovanie materiálu .............................................................................. 244 

8. Literatúra ............................................................................................................. 247 

 



1  

  

Úvod 

 
Neustále prebiehajúce zmeny životného prostredia môžu byť vyvolané tak činnosťou 

človeka, ako aj vplyvom mnohých prírodných procesov, ako sú rôzne prirodzené disturbancie 

spôsobujúce škody, napr. vetrom, mrazom, snehom, eróziou, ohňom a pod. Všetky tieto zmeny 

následne vytvárajú podmienky pre formovanie nových environmentálnych systémov s novými 

vlastnosťami. Tieto nové vlastnosti sa, obyčajne, od pôvodných môžu značne líšiť a môžu byť 

buď málo známe alebo, tiež celkom neznáme. Ako príklad novoformovaných 

environmentálnych systémov môžeme uviesť územie, ktorého pôvodný prírodný charakter 

zmenila výstavba, a s tým súvisiaca infraštruktúra, obytná alebo priemyselná zóna. Môže to byť 

tiež územie dlhodobo využívané človekom, ako napr. urbanizovaná oblasť s priemyslom, staré 

priemyselné oblasti, najmä po banskej činnosti a pod., doplnené o ďalšie nové socio-

ekonomické elementy. 

Zmeny v environmentálnych systémoch je veľmi dôležité zaznamenávať, identifikovať a 

dlhodobo sledovať, čiže monitorovať. Na indikáciu a monitoring zmien sa úspešne využívajú 

živé organizmy, preto hovoríme o bioindikácii a biomonitoringu. K najznámejším a dlhodobo 

najvyužívanejším patria z mikroorganizmov mikroskopické vláknité huby (napr. pôdne, ale aj 

fytopatogénne druhy) a z nižších rastlín cyanobaktérie (sinice), riasy, machorasty a 

lichenizované huby (lišajníky).  

Pôdne mikroskopické vláknité huby, cyanobaktérie, riasy, machorasty a lichenizované 

huby predstavujú jednotlivé skupiny organizmov v životnom prostredí so zameraním na 

indikačné druhy z každej systematickej skupiny, ktoré je možné v širokom rozsahu aplikovať a 

využiť v rámci hodnotenia rôznych environmentálnych systémov. Komlexný pohľad na 

uvedenú skupinu organizmov a ich biodiverzitu zahŕňa stručnú systematiku, postavenie a 

význam uvedených skupín organizmov v ekosystémoch a tiež vo vzťahu k rôznym spôsobom 

pozmenenému životnému prostrediu. 
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Vysvetlenie pojmu biodiverzita  

Slovo "biodiverzita" pozostáva z dvoch výrazov - BIOLÓGIA, čo je náuka o živých 

organizmoch a DIVERZITA, čo je variabilita, rozmanitosť, rôznorodosť, premenlivosť, 

pestrosť druhov a života, ktorá je komplexne ovplyvňovaná mnohými ekologickými faktormi. 

BIODIVERZITA alebo biologická diverzita je rozmanitosť druhov a života na Zemi na 

úrovni mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.  

Biodiverzita sa vzťahuje k celkovej variabilite života na Zemi podľa Dohovoru OSN o 

biologickej rozmanitosti zo všetkých zdrojov, vrátane suchozemských, morských a iných 

vodných ekosystémov ako aj ekologických komplexov, do ktorých patrí rozmanitosť v rámci 

druhov, medzi druhmi a medzi ekosystémami.  

Heterogenita životného prostredia presadzuje koexistenciu konkurentov, čo by nebolo 

možné v homogénnych prostrediach, a preto je dôležitým mechanizmom v udržiavaní 

biodiverzity. Do ekosystému vstupujú kontinuálne produkty (napr. odpady) ako výsledok 

ľudskej činnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo zodpovedné za stav diverzity. Na úvod je 

potrebné definovať a vysvetliť základné pojmy spojené s kontamináciou systému. 

  

Kontaminant a jeho formy 

Kontaminant je látka, ktorej prítomnosť, na jednej strane, spôsobuje odchýlku od 

prirodzeného zloženia okolitého prostredia, ale na druhej strane, táto látka nie je klasifikovaná 

ako znečisťujúca látka (polutant), pokiaľ nepoškodzuje prostredie.  

• Látka nebezpečná pre životné prostredie je taká látka, ktorá je schopná vyvolať v 

prostredí toxický účinok. Môže byť nebezpečná už v malých koncentráciách a odolná 

voči rôznym formám rozkladu. Akumuluje sa v abiotických (neživých), ale aj v 

biotických (živých) zložkách životného prostredia.  

• Látka perzistentná v životnom prostredí je charakterizovaná dobou jej zotrvania v 

prostredí. Vyjadruje sa pomocou polčasu života (T1/2), t. j. časom, kedy koncentrácia 

látky klesne na polovicu pôvodnej hodnoty.  

  

Antropogénnym zdrojom znečistenia je napr. priemyselná a poľnohospodárska výroba s 

finalizáciou koncentrovaného chemického odpadu so širokým spektrom organických a 

anorganických nebezpečných látok. Transportnými médiami, ktorými môžu byť napr. voda 
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alebo vzduch, je prenos toxických prvkov distribuovaný do jednotlivých zložiek ekosystému. 

Vytvára sa tak nekončiaci prenos kontaminantu cez rastlinné spoločenstvo do otvoreného 

pôdno-rastlinného systému (iónová forma – vodorozpustná frakcia v pôdnom roztoku) a 

následne prepojenie cez potravový reťazec až do organizmov (Obr. 1). 

Dôsledkom je rýchly pokles biodiverzity organizmov, a to i napriek globálnej konvencii 

a zvýšenej ochrane. Prejavy sú veľmi zreteľné vo forme straty a degradácie stanovíšť, 

znečistenia územia v počte nárastu inváznych druhov, zmeny klímy a pod. Dopady zmeny klímy 

sú už evidentné cez širokú škálu druhov a biotopov. Denne zmizne z planéty cca 100 druhov 

organizmov ako dôsledok fragmentácie prírodných ekosystémov, čo následne vedie k poklesu 

diverzity. 

  

 

Obrázok 1. Faktory prostredia s priamym vplyvom na biodiverzitu organizmov (orig. A. Takáčová). 

  

V ekosystéme dochádza k postupnému vyčerpaniu obnoviteľných zdrojov, k zmenám 

zásob vody, kedy sa hladina podzemných vôd znižuje. Odozvou na zníženie retenčnej 

schopnosti pôd je následne erózia jej povrchových vrstiev. 

Predložená vysokoškolská učebnica je prepracovaným a rozšíreným vydaním vedeckej 

monografie Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb a nižších rastlín 

(ŠIMONOVIČOVÁ a kol. 2016, okrem nepozmenenej kapitoly 4.). Vysokoškolská učebnica 

sumarizuje poznatky rozšírené o zber materiálu, jeho spracovanie a vyhodnotenie. Je určená pre 

študentov so zameraním na environmentalistiku, environmentálnu ekológiu a ochranu 

životného prostredia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Poľnohospodárska  výroba 

Domáci odpad Priemyselná  výroba  
Ťažobný priemysel  

Biologická akumulácia 

Voda Pôda Ovzdušie 

Odpad 

Antropogénna činnosť  
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1.  

Pôdne mikroskopické vláknité huby 

 

Huby sú prastaré organizmy, ktorých výtrusy sa našli v sedimentoch starého 

prekambria, t. j. z čias pred 2,7 miliardami rokov. Ich fylogenetický pôvod dlho nebol presne 

objasnený a v minulosti sa huby považovali za nezelenú vetvu rastlín. Pretože však 

neobsahujú chlorofyl sú to nezelené organizmy. Porovnávaním viacerých kritérií však boli 

napokon zaradené do samostatnej ríše HUBY (Obr. 2). Pohľad na systém húb, hubových 

organizmov a na príbuzenské vzťahy jednotlivých skupín sa mení na základe nových 

molekulových, genetických, biochemických a ultraštruktúrnych štúdií.  

 

  

Obrázok 2. Fylogenetický strom, ktorý znázorňuje ríšu HÚB (Fungi) ako samostatne sa formujúcu 

ríšu popri ríši RASTLÍN (Plantae) a ríši ŽIVOČÍCHOV (Animalia), (http://www.wikipedia.org).  

  

Mikroskopické vláknité huby podľa veľkosti patria medzi mikroorganizmy, čo sú 

malé voľným okom neviditeľné organizmy, ktoré je možné pozorovať iba pod mikroskopom. 

Samozrejme, neplatí to pre všetky druhy mikroskopických vláknitých húb. Aj medzi nimi sú 

výnimky, ako napr. druhy rodu Rhizopus, ktoré môžeme vidieť voľným okom alebo pod 

lupou. Podľa stavby bunky sú mikroskopické vláknité huby eukaryotické mikroorganizmy. 

To znamená, že ich jadro je obalené jadrovou membránou a okrem toho obsahujú aj iné 



5  

  

organely, ako napr. endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, lyzozómy a 

iné, ktoré sa u prokaryotických mikroorganizmov nevyskytujú. Podľa typu výživy, t. j. podľa 

toho, čo je pre ne zdrojom uhlíka, sú mikroskopické vláknité huby heterotrofné 

mikroorganizmy. Zdrojom uhlíka a zároveň aj biogénnych prvkov sú pre ne už hotové 

organické látky, napr. odumreté a rozkladajúce sa telá rastlín alebo živočíchov. 

 

1.1. Výskyt a význam mikroskopických vláknitých húb v pôde  

Pôdu charakterizujeme ako samostatný prírodný útvar, ktorý vzniká v najvrchnejšej 

časti zemskej kôry, v zóne interakcie litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry, s ktorými je 

v sústavnej látkovej a energetickej premene a môže byť výrazne ovplyvňovaná prvkami 

antroposféry. Pôda sa považuje, na jednej strane, za prirodzené prostredie a, na strane druhej, 

tiež za nevyčerpateľný zdroj výskytu mikroskopických vláknitých húb. V pôde sa tieto 

mikroorganizmy nachádzajú vo forme spór, rôznych odpočinkových útvarov, ale tiež v 

aktívnej forme ako mycélium (napr. mykoríza). Mycélium vzniká rozvetvovaním a 

vzájomným prepletaním dlhých vláken (hýf). Pre mikroskopické vláknité huby je pôda 

zásobárňou organických látok, t. j. zdrojom uhlíka, dusíka, fosforu, síry, humusových látok a 

pod. Poskytuje im dostatočnú vlhkosť, resp. množstvo dostupnej vody potrebnej na vyklíčenie 

spór, a tiež určitý teplotný režim, dostatok kyslíka (aerácia, prevzdušnenie) a rozpätie pH 

pôdneho roztoku, pričom mikroskopické vláknité huby sú schopné rásť v rozpätí pH od 1,5 až 

do 9. Pôda zároveň chráni mikroskopické vláknité huby pred slnečným žiarením a prílišným 

chladom. Ich výskyt v pôdach je ovplyvňovaný primárnymi a sekundárnymi ekologickými 

faktormi, ktoré sú vzájomne prepojené, veľmi úzko spolu súvisia a v pôde pôsobia 

komplexne.  

Mikroskopické vláknité huby sa veľmi aktívne podieľajú na tvorbe pôdnej štruktúry 

tým, že svojimi vláknami (mycéliom) opletajú veľmi malé pôdne čiastočky, ktoré takýmto 

spôsobom stmelujú do väčších celkov (Obr. 3). V 1 g zeminy sa môže nachádzať 25 až 50 m 

mycélia, čo predstavuje hmotnosť 0,1 až 1,0 mg a povrch 785 až 1570 mm2. Hmotnosť 

mikroskopických vláknitých húb v 1 ha zeminy do hĺbky 200 mm predstavuje od 1500 až do 

3000 kg, čo je z hmotnosti pôdy 0,05 – 0,1 % biomasy. 
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Obrázok 3. Opletanie pôdnych čiastočiek mycéliom mikroskopických vláknitých húb do 

väčších celkov (http://www.wikipedia.org). 

 

V pôde sa mikroskopické vláknité huby podieľajú na rozklade organických látok 

rastlinného pôvodu, ako je napr. celulóza (Obr. 4 a – e, 5), hemicelulóza, chitín a lignín, 

živočíšneho pôvodu, ako sú napr. tuky a bielkoviny, a tiež xenobiotík, čo sú kovy, pesticídy, 

liečivá a pod.  

  

 

Obrázok 4. Rozklad organického materiálu (celulózy) v laboratórnych podmienkach (a, b) a v 

terénnych podmienkach (c – e). Vrstva navlhčenej zeminy v Petriho miske s troma prúžkami 

filtračného papiera (celulózy), ktorý je porastený mikroskopickými vláknitými hubami (a, b). 

Celulolytické testy, ktoré sa používajú na stanovenie rozkladu celulózy v teréne. Pred expozíciou (c) a 

po expozícii v pôde (d). Kambizem modálna var. dystrická na lokalite Danielov Dom vo Vysokých 

Tatrách so založenými celulolytickými testami v jednotlivých pôdnych horizontoch (e). (orig. A. 

Šimonovičová).  
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Rozkladnými procesmi takto vznikajú nielen rôzne organické kyseliny, fyziologicky 

aktívne látky a vysokomolekulové polymérne zlúčeniny, z ktorých sú mnohé charakteristické 

len pre metabolizmus húb, ale mikroskopické vláknité huby sa touto rozkladnou činnosťou 

tiež aktívne podieľajú na kolobehu prvkov v prírode ako je uhlík, dusík, síra, fosfor, draslík a 

pod.  

 

 

Obrázok 5. Rozklad organickej hmoty druhom Trichoderma sp. v bohato prekorenenej vrstve pôdy. 

(orig. A. Šimonovičová). 

 

Mikroskopické vláknité huby sa zúčastňujú na humifikačných procesoch, čo je rozklad 

a syntéza vysokomolekulových dusíkatých látok spojená s tvorbou humusu a na 

mineralizačných procesoch, čo je premena zložitých organických látok na jednoduché 

anorganické látky. 

 

1.2. Využitie pôdnych mikroskopických vláknitých húb 

Mikroskopické vláknité huby v rámci metabolizmu produkujú rôzne metabolity. Sú to 

napr. hydrolytické a oxidačné enzýmy ako sú celulázy, hemicelulázy, ktoré sa podieľajú na 

rozklade rastlinnej lignocelulózy, ale aj lipázy, proteinázy, dehodrogenázy a mnohé ďalšie 

enzýmy, ktoré majú využitie aj v priemysle.  

Zástupcovia kmeňa Zygomycota, podkmeňa Mucoromycotina majú uplatnenie 

predovšetkým v potravinárskom priemysle. Pri výrobe orientálnych druhov potravín, ako je 
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napr. sójová omáčka a alkohol sa využíva druh Rhizopus oryzae a druh Rhizopus miehei, ktorý 

sa uplatňuje pri výrobe syrov. Pri zrení nórskeho syra sa využíva druh Mucor racemosus, 

ktorý sa vyskytuje v kyslom mlieku. V cukornatých roztokoch má tiež schopnosť vyvolávať 

etanolové kvasenie. Mnohí zástupcovia tejto skupiny spôsobujú tiež kazenie nevhodne 

uskladnených potravín. V chemickom priemysle pri výrobe kyseliny fumarovej sa napr. 

využíva druh Rhizopus stolonifer var. stolonifer. Zástupcovia podkmeňa Mucoromycotina sa 

uplatňujú tiež pri biodegradácii uhľovodíkov z ropy.  

Predstavitelia druhej, veľmi početnej skupiny kmeňa Ascomycota sú časté saprotrofy na 

substrátoch bohatých na cukor, nachádzajú sa na rôznom organickom materiály. Ako parazity 

sa pomerne často vyskytujú tiež na plodoch, v kvetoch a na iných živých organizmoch. 

Mnohé druhy majú veľké využitie v potravinárskom priemysle, kde sa využíva ich schopnosť 

skvasovať cukornaté látky za vzniku alkoholu, rôznych organických kyselín a CO2. Viaceré 

druhy majú využitie pri výrobe syrov s modrou a zelenou plesňou a pri výrobe trvanlivých 

mäsových výrobkov. Farmaceutický priemysel zase využíva schopnosť iných druhov 

produkovať antibiotiká a vitamíny. Niektoré produkujú aj toxické látky (mykotoxíny).  

Mikroskopické vláknité huby produkujúce organické kyseliny majú veľké uplatnenie aj 

pri lúhovaní ťažkých kovov z vôd a pôd, ako je napr. arzén, olovo, kadmium, meď, nikel a 

iné, procesom biolúhovania, bioakumulácie alebo biovolatilizácie. Schopnosť degradácie 

plastových látok sa využíva v odpadovom hospodárstve. 

  

  

1.3. Systém húb a hubových organizmov (de Hoog et al. 2020) 

Systém húb sa neustále vyvíja, upravuje a zdokonaľuje, k čomu výrazne prispeli aj v 

súčasnosti používané molekulárne metódy. Ich využitie a porovnanie sekvencií DNA, ktoré sa 

používajú na identifikáciu aj mikroskopických vláknitých húb viedlo k tomu, aby sa v 

mykológii prestala používať tzv. duálna nomenklatúra. V Amsterdame bola na 

medzinárodnom sympóziu (19. - 20. apríla 2011) pod záštitou Medzinárodnej komisie pre 

taxonómiu húb (ICTF) schválená Amsterdamská deklarácia o nomenklatúre húb. Od r. 2011 

teda platí jednotný názvoslovný systém pre všetky huby, kedy treba dať prednosť prvému 

opísanému názvu v zmysle „One fungus = one name.“ 

Vo vzťahu k štúdiu biodiverzity mikroskopických vláknitých húb sa budeme 

podrobnejšie venovať rodom a druhom zaradeným do kmeňov Zygomycota (Tab. 1) a 

Ascomycota (Tab. 2 – 4). 
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1.4. Kmeň Zygomycota 

V rámci kmeňa Zygomycota sa podrobnejšie budeme venovať rodom a druhom, ktoré patria k 

najčastejšie sa vyskytujúcim nielen v rámci životného prostredia, ale sú významné napr. aj 

v potravinárskom priemysle, pričom mnohé sa môžu vyskytovať aj v našich  domácnostiach. 

 

Tabuľka 1. Skrátený systém Mikroskopických vláknitých húb kmeňa Zygomycota a 

Zoopagomycota (de Hoog et al. 2020). 

kmeň podkmeň rad čeľaď rod 

Zygomycota Mucoromycotina Mucorales 

  

Mucoraceae Absidia 

Actinomucor 

Mucor 

Rhizomucor 

Rhizopus 

Apophysomyces 

Chlamydoabsidia 

Lichtheimiaceae Lichtheimia 

Thamnidiaceae Cokeromyces 

Thamnostylum 

Cunninghamellaceae Cunninghamella 

Syncephalastraceae Syncephalastrum 

Radiomycetaceae Saksena vasiformis 

Mortierellales Mortirellaceae Mortierella 

Zoopagomycota Entomophtoromycotina Entomophtorales Basidiobolaceae Basidiobolus 

Ancylistaceae Conidiobolus 

 

Kmeň Zygomycota, podkmeň Mucoromycotina – všeobecná charakteristika 

Predstavitelia Zygomycota (Mucoromycotina) patria k rýchlo rastúcim druhom. 

Vytvárajú trubicovité alebo tzv. cénocytické mycélium bez priehradok (Obr. 7 – 12). 

Priehradky sa vytvárajú nepravidelne až v starších kultúrach alebo na tej časti mycélia, ktorá 

sa pripravuje na rozmnožovanie. Mycélium je vzdušné aj substrátové. Vzdušné mycélium, 

ktoré vyrastá nad substrátom je svetlej farby, napr. svetlo hnedé, krémové alebo sivé, je husté 

a bohaté a u niektorých druhov vyrastá až do výšky 1,5 – 2 cm (Obr. 6, 13). 
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Obrázok 6. Rýchlo rastúce vzdušné mycélium predstaviteľov Zygomycota – Mucoromycotina 

kultivované na tzv. šikmom agare MEA tri dni (a) a viac ako päť dní (b). (orig. A. Šimonovičová). 

 

Substrátové mycélium, ktoré môžeme vidieť na spodnej strane skúmavky alebo Petriho 

misky, kde druh rastie, je tiež svetlej farby. Substrátovým mycéliom sa jedinec prichytí o 

podklad. U niektorých druhov ho tvoria tzv. rizoidy, ktoré sú podobné korienkom u rastlín 

(Obr. 7 a, b, e, 8 a, d). 

 

 

Obrázok 7. Druh Rhizopus stolonifer var. stolonifer. Sporangiofóry prichytené o podklad rizoidmi, 

ktoré sa vytvárajú oproti zväzku sporangiofórov (a), detail rizoidov a oblúkovite ohnutých stolónov 

(b), sporangiofor ukončený rozpadajúcim sa sporangiom s uvoľňujúcimi sa sporangiospórami (c), 

kolumela prehnutá ako dáždnik viditeľná po odpadnutí sporangia (d), kolumela, sporangiospóry a 

rizoidy (e). (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh patrí medzi najviac rozšírených predstaviteľov Zygomycota – Mucoromycotina. 

Uprednostňuje teplé a suché prostredie. Vyskytuje sa v rôznych pôdach – lesných, poľnohospodársky 

obrábaných, lúčnych, v rizosfére rastlín, ale aj na nevhodne skladovaných potravinách. 
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Na vzdušnom mycéliu sa tvoria rôznym spôsobom usporiadané a rôzne dlhé vlákna, tzv. 

sporangiofóry, ako súčasť rozmnožovacích štruktúr (Obr. 7 a, 8 a – c) zakončené vakovitým 

alebo guľovitým sporangiom so sporangiospórami (Obr. 7 c, 8 a, b, e). Časť sporangiofóru, 

ktorá sa nachádza v sporangiu sa nazýva kolumela (Obr. 7 c, e). Rozšírená časť vlákna pod 

sporangiom sa nazýva apofýza (Obr. 8 c, e, 9 d, e). Kolumela je dobre viditeľná vtedy, keď 

sporagiospóry dozrejú, obal sporangia praskne alebo sa otvorí iným spôsobom a 

sporangiospóry sa uvoľnia do prostredia. Na kolumele sa u niektorých druhov tvoria rôzne 

veľké, resp. rôzne tvarované výrastky (Obr. 8 c, 9 e) a na jej báze môže byť pozostatok obalu 

zo sporangia ako golierik alebo vejár (Obr. 13 b, c, e). 

 

 

Obrázok 8. Druh Absidia coerulea. Rizoidy (a, d) sa nevytvárajú oproti zväzku sporangiofórov, ale v 

určitom úseku vlákna, ktoré sa nazýva stolón (a, b), dozreté sporangium so sporangiospórami (b, e), 

kolumela s výrastkom a golierikom, čo je zbytok obalu sporangia; apofýza a pod ňou priehradka (b, c, 

e), pohlavným spôsobom vytvorená ornamentovaná zygospóra tmavej farby (f). (Druh kultivovaný päť 

dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa prednostne vyskytuje v pôde, ale môže byť aj na truse živočíchov. Uvádza sa tiež ako 

príležitostný patogén u ľudí aj zvierat. 
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Obrázok 9. Druh Mycocladus corymbifer var. corymbifer. Vzdušné mycélium zakončené sporangiom 

(a, b, d), rizoidy (c), kolumela s výbežkom (e). (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. Nosalj).  

Výskyt: Druh sa vyskytuje prednostne v pôde, v rizosfére rastlín a to až do hĺbky 30 – 45 cm, ale bol 

izolovaný aj z jaskyne a baní. Uvádza sa tiež ako príležitostný patogén zvierat a ľudí. 

  

 

Obrázok 10. Druh Mucor hiemalis f. hiemalis. Dozreté sporangá s viditeľnou kolumelou (a, b), 

sporangium, sporangiospóry a kolumely (d), mladá guľovitá kolumela (d). (Druh kultivovaný päť dní 

na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Kozmopolitný druh vyskytujúci sa v rôznych pôdach – poľnohospodárskych, lesných a v ich 

opadanke, v pieskových dunách, ale aj v pôdach vysokohorských oblastí a často do hĺbky pôdy 100 

cm. Toleruje veľmi široké rozpätie pôdnej reakcie. 
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Obrázok 11. Druh Mucor plumbeus (CCF 2604 Praha) – sporangium (a), vzdušné mycélium 

ukončené kolumelou s výbežkami a na báze s golierikom ako pozostatkom zo sporangia (b – f), 

sporangiospóry (a – f) sú guľaté aj široko oválne. (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh má kozmopolitné rozšírenie v rôznych pôdach, v rizosfére rastlín, na truse živočíchov, 

ale uvádza sa aj z dreva v bani na meď a z hniezd vtákov. 

  

  

 

Obrázok 12. Druh Mortierella sp. Biele vzdušné laločnaté mycélium na agrovej živnej pôde (a), 

zužujúce sa sporangiofóry ukončené malým dozretým guľovitým sporangiom (b, d), kolumela je 

veľmi malá (c). (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje v rôznych pôdach, na rozkladajúcich sa rastlinných zvyškoch, ako je 

napr. kôra stromov, ale aj na truse živočíchov. 
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Obrázok 13. Druh Zygorhynchus heterogamus. Pohlavné rozmnožovanie (a), mladé sporangium (a, b, 

f), dozreté sporangium (c), tvorba zygospóry, jeden suspenzor je veľký a výrazne zdurený (d – f), 

zygospóra s tmavou a výrazne ornamentovanou stenou (e, g). (Druh kultivovaný päť dní na MEA, 

orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa nevyskytuje príliš často, ale uvádza sa z rôznych pôd, napr. opakovane 

zaplavovaných, ale aj veľmi suchých a slaných a to do hĺbky pôdy 20 – 25 cm. 

 

Pri diagnostike jednotlivých druhov sú okrem makromorfologických znakov dôležité 

predovšetkým mikromorfologické znaky, napr. dĺžka a šírka mycélia, veľkosť a tvar sporangia 

a sporangiospór, tvar kolumely a prítomnosť, resp. absencia výrastkov na kolumele a pod. 

Predstavitelia Zygomycota (Mucoromycotina) patria ku kozmopolitne sa vyskytujúcim 

druhom. V pôde sa vyskytujú predovšetkým tam, kde je dostatok ľahko dostupných a súčasne 

ľahko rozložiteľných organických látok, ktoré kolonizujú ako prvé. Žijú saprotrofným 

spôsobom života na rozkladajúcom sa organickom materiály rastlinného alebo živočíšneho 

pôvodu. Podieľajú sa tiež na tvorbe mykorízy (napr. zástupcovia Glomales), ale môžu sa 

vyskytovať aj v domácnosti a to najmä na nevhodne uskladnených alebo už kaziacich sa 

potravinách (Obr. 14), v bytovom prachu, vo ventilačnom a klimatizačnom zariadení, pod 

kobercami a pod.  
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Obrázok 14. Vysoké vzdušné mycélium (cca 2 cm) druhu Mucor sp. ukončené čiernym sporangiom 

so sporangiospórami na nevhodne uskladnených potravinách. (orig. S. Nosalj). 

 

 

Zygomycota (Mucoromycotina) sa rozmnožujú pohlavným aj nepohlavným spôsobom.   

Pohlavné rozmnožovanie predstavuje spájanie plus (+) a mínus (-) orientovaných vláken a to 

buď na jednom jedincovi (tzv. homotalické druhy) alebo na dvoch jedincoch (tzv. 

heterotalické druhy), (Obr. 15). Opačne orientované spájajúce sa vlákna, ktoré sú už oddelené 

priehradkou a majú funkciu gametangií, sa k sebe začínajú približovať. Pri vzájomnom 

kontakte sa rozpúšťa bunková stena vláken a následne dôjde k spojeniu plazmy a jadier. 

Vzniká diploidná zygota. Súčasne sa vytvoria priehradky na obidvoch koncoch, takže zygota 

je výrazne diferencovaná. Bunková stena zygoty sa spevňuje, často inkrustuje a je výrazne 

tmavšia ako mycélium. Takýmto spôsobom vzniká zygospóra ako trvalá spóra (Obr. 8 f, 13 

g). Pri klíčení zygospóry dochádza k redukčnému deleniu jadier, takže vlákno vyrastajúce zo 

zygoty je haploidné. 

Nepohlavný spôsob rozmnožovania sa uskutočňuje endogénne vznikajúcimi spórami 

(sporangiospórami), ktoré sa najčastejšie tvoria v morfologicky rôzne tvarovaných vakoch, 

tzv. sporangiách. U niektorých druhov dochádza k postupnej redukcii počtu spór v 

sporangiách a k postupnému prechodu k 1-spórovým sporangiám. Viacspórové sporangiá 

majú napr. druhy rodu Rhizopus (Obr. 7 c), Absidia (Obr. 8 a, b, e), Mycocladus (Obr. 9 a – 

d), Mucor (Obr. 10 a – c), Mortierella (Obr. 12 b, d), Zygorhynchus (Obr. 12 a – c),  
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Circinella (Obr. 16 a, d) a iné. Druh Cunninghamella echinulata vytvára ostnaté jednospórové 

sporangioly (Obr. 17 e). Zrastené spóry a tzv. merosporangiá vytvára druh Syncephalastrum 

racemosum (Obr. 19 b – f). 

  

 

Obrázok 15. Životný cyklus druhu Rhizopus stolonifer var. stolonifer. Stredná časť obrázku 

znázorňuje pohlavné rozmnožovanie. Pravá a ľavá časť obrázku znázorňuje nepohlavné 

rozmnožovanie (www.zygomycetes.org).  

 

Výskyt a rozšírenie Zygomycota – Mucoromycotina   

Predstavitelia vyskytujúci sa kozmopolitne sú druhy, ktoré sú rozšírené na celom 

svete alebo takmer na celom svete. Zo zástupcov Mucoromycotina je to predovšetkým druh 

Rhizopus stolonifer var. stolonifer (Obr. 7 a – e) vyskytujúci sa v rôznych typoch tak 

kultivovaných ako aj nekultivovaných pôd, v rizosfére rastlín a na rozkladajúcom sa 

organickom materiály. Jeho spóry sú schopné vyklíčiť vo veľmi širokom rozhraní teplôt a to 

od 0 °C až do 49 –  52 °C. Druhy rodu Absidia sú charakteristické tvorbou kolumely, čo je 

výrastok rôzneho tvaru ukrytý v sporangiu, a apofýzou, čo je rozšírená časť sporangiofóru, 

ktorá prechádza do sporangia. Druhy tohto rodu sú veľmi časté v rôznych typoch pôd (A. 

coerulea, A. cylindrospora), na rastlinnom opade (A. glauca) či v rizosfére viacerých rastlín 
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ako je napr. smrek alebo pšenica. Medzi ďalšie kozmopolitné, a v rôznych pôdach veľmi často 

sa vyskytujúce druhy, môžeme zaradiť Mycocladus corymbifer var. corymbifer (Obr. 9 a – e), 

ktorý u ľudí tiež spôsobuje ochorenie dýchacích orgánov, Mucor mucedo, Mucor racemosus – 

ktorý sa tiež pokladá sa za najviac rozšírený druh rodu Mucor. Pre Mucor plumbeus sú 

charakteristické viaceré nepravidelné výrastky na kolumele a tvorba golierika na jej báze 

(Obr. 11 b – f). Druhy rodu Mortierella (Obr. 12 a – d) vytvárajú sporangiofóry, ktoré sú na 

báze širšie a smerom k sporangiu sa výrazne zužujú, pričom ich kolumela je veľmi malá až 

redukovaná. 

Medzi menej často ako kozmopolitne sa vyskytujúce druhy možno zaradiť druhy rodu 

Circinella (Obr. 16 a – e), Cunninghamella (Obr. 17 a – e), Actinomucor elegans (Obr. 18 a – 

g), ktorý uprednostňuje poľnohospodársky obrábané pôdy a zároveň je jediným druhom tohto 

rodu, a mnohé iné.  

 

 

Obrázok 16. Druh Circinella umbellata je charakteristický sporangiami, ktoré vyrastajú v 

okolíkoch v počte 8 až 12 na krátkych circinátnych vetvách. Mladé sporangiá, pod ktorými je 

sterilné vlákno naznačené šípkou (a), dozreté sporangiá a viditeľnou kolumelou (d), kolumely 

môžu byť nepravideľné s výbežkami (b, e) alebo oválne (c), na báze kolumely je zbytok zo 

sporangia formovaný ako golierik alebo vejár (b, c, e). (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. 

Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje v pôde, i keď nie veľmi často, a tiež na rastlinných zvyškoch. 
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Obrázok 17. Druh Cunninghamella echinulata (CCF 3882 Praha). Druh je charakteristický tým, že na 

sporangiofóre, ktorý je na konci hlavicovito rozšírený sa vytvárajú bočné vetvy, ktoré sú tiež ukončené 

rozšírenými sporogénnymi hlavicami (tzv. vezikuly), (a, b). Sporogénne hlavice sú guľovité až 

hruškovité, pokryté krátkymi stopkami, na ktorých sú jemne ostnaté sporangioly (a – c, e). Rizoidy (d) 

ako súčasť substrátového mycélia. (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa prednostne vyskytuje v pôde, ale tiež na rozkladajúcich sa zvyškoch rastlín alebo na 

konskom truse. Bol tiež izolovaný z povrchu zelených kávových zŕn. 

  

 

Obrázok 18. Druh Actinomucor elegans (CCF 3218 Praha). Druh je charakteristický tým, že na 

vzdušnom mycéliu vyrastajúci sporangiofór je ukončený veľkým sporangiom (a, b) alebo pod ním 

vytvoreným zoskupením menších sporangií (g). Kolumely majú kúželovitý tvar (b, e) a na ich báze je 

vytvorený zreteľný golierik (c, f). Rizoidy (d) ako súčasť substrátového mycélia. (Druh kultivovaný 

päť dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje predovšetkým v pôde a na rozkladajúcich sa rastlinných zvyškoch. 

Actinomucor elegans bol však tiež izolovaný z exkrementov, z kontaminovaných potravín, ale aj zo 

vzduchu. Komerčné využitie má predovšetkým v Oriente pri výrobe čínskeho syra – nai lao, čo je druh 

tofu. 
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Zriedkavo až vzácne sa vyskytujú napr. zástupcovia rodov Syncephalastrum (Obr. 19 a 

– f), Coemansia, Syncephalis, Radiomyces a iné. 

 

 

Obrázok 19. Druh Syncephalastrum racemosum. Vzdušné mycélium (a, b), sporangiofóry sú 

zakončené oválnymi alebo guľovitými hlavicami, tzv. vezikulami, na povrchu ktorých priamo pučia 

merosporangiá s jedným radom spór (b – f). (Druh kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Tento druh uprednostňuje pôdy tropických a subtropických oblastí, vyskytuje sa tiež na 

živočíšnych exkrementoch a v ovzduší. Bol izolovaný tiež z rôznych semien, orechov, 

fermentovaných potravín. Môže tiež byť príležitostný patogén pre človeka. 

 

 

 

Kmeň Zoopagomycota, podkmeň Entomophtoromycotina – všeobecná charakteristika 

Rody, ktoré systematicky zaraďujeme do podkmeňa Entomophtoromycotina majú 

mycélium výrazne redukované. Sú to parazity na rôznych živočíchoch a hmyze, tzv. 

entomofágne druhy (napr. Entomophthora muscae, Cordyceps sp.), na rastlinách 

(Choanephora sp.), na stavovcoch vrátane človeka (Lichtheimia corymbifera, L. ornata, L. 

hyalospora – druhy známe tiež pod starým rodovým menom Absidia), na klobúkatých hubách 

(Syzygites sp.), na exkrementoch tzv. koprofilné druhy (Pilobolus crystallinus, Pilaria sp.). 
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1.5. Kmeň Ascomycota 

Ako už bolo povedané, polyfázický prístup v taxonómii (určovaní, diagnostike) 

mikroskopických vláknitých húb, kedy sa využívajú viaceré prístupy a to nielen 

makromorfologické a mikromorfologické, ale aj cytologické, ekologické podporené 

molekulárnymi metódami, viedli k mnohým nomenklatorickým zmenám. K tomu výrazne 

prispeli aj mnohé, novo objavené a opísané druhy. V rámci bohato zastúpeného kmeňa 

Ascomycota sa budeme postupne venovať rodom a druhom s najväčšou biodiverzitou a 

významom v životnom prostredí človeka (Tab. 2). 

 

Tabuľka 2. Skrátený systém Mikroskopických vláknitých húb kmeňa Ascomycota (de Hoog 

et al. 2020). 

podkmeň rad čeľaď rod 

Pezizomycotina Eurotiales Aspergillaceae Aspergillus 

Eurotiales Aspergillaceae Penicillium 

Eurotiales Aspergillaceae  Paecilomyces 

Microascales Microascaceae Scopulariopsis 

Pezizales Pyrenomycetaceae Trichophaea 

Sordariales Chaetomiaceae Chaetomium 

Hypocreales Nectriaceae Fusarium 

Hypocreales Hypocreaceae Trichoderma 

Hypocreales ***  Trichothecium 

Hypocreales Cordycipitaceae Isaria 

Hypocreales Stachybotryaceae Stachybotrys 

Capnodiales Cladosporiaceae Cladosporium 

Pleosporales Pleosporaceae Alternaria 

Pleosporales Didymellaceae Epicoccum 

 

Vysvetlivky: *** Mycobank názov čeľade neuvádza, pravdepodobne sa jedná o „Incertae sedis“ – čo 

je označenie taxonomickej skupiny, u ktorej bližšie vzťahy k ostatným skupinám nie sú presne známe; 

označujú sa tiež ako „záhadné taxóny“. 

 

Kmeň Ascomycota - všeobecná charakteristika  

Spoločným znakom askomycét je pohlavným spôsobom vznikajúce vrecko (askus), v 

ktorom je zvyčajne, nie však vždy, 8 askospór. Vrecká sa nachádzajú v morfologicky 

odlišných plodniciach. Okrem pohlavného štádia, tzv. teleomorfy, majú často vo svojom 

životnom cykle aj nepohlavné štádium, tzv. anamorfu, ktorá u parazitických druhov dominuje. 

Anamorfa a teleomorfa tvoria spolu jedného jedinca, tzv. holomorfu. Priehradkované 
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mycélium (Obr. 20) je substrátové, a slúži na prichytenie jedinca o rôzny podklad. Na 

vzdušnom mycéliu sa tvoria rôzne dlhé nosiče, tzv. konídiofóry s fialidami a konídiami, ktoré 

sú súčasťou nepohlavného rozmnožovania jedinca.  

 

 

Obrázok 20. Druh Trichophaea abundans – ukážka priehradkovaného mycélia (a, b). (Druh 

kultivovaný päť dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

 

Výskyt a rozšírenie Ascomycota   

Vzdušné mycélium predstaviteľov môže byť svetlej farby, napr. biele, krémové, žlté, 

ružové, zelenomodré, modrozelené a pod. Tiež substrátové mycélium je svetlej farby, 

najčastejšie svetlohnedé (druhy rodov Acremonium, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, 

Scopulariopsis, Fusarium a iné). Alebo je vzdušné mycélium tmavo zelené, hnedé až čierne, 

pričom aj mycélium substrátové je tmavej farby (druhy rodov Alternaria, Stachybotrys, 

Epicoccum, Cladosporium a iné). Predstavitelia sa najčastejšie vyskytujú v pôde, na 

rastlinných zvyškoch a celulózových substrátoch, ale tiež vo vnútorných priestoroch budov, 

na rôznom organickom materiály deponovanom v nevhodných podmienkach, ale aj vo 

vzduchu. V životnom prostredí sa vyskytuje veľké množstvo rodov (napr. Aspergillus, 

Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Alternaria a mnohé ďalšie), ktorých druhy sú 

kozmopolitne zastúpené. 

Veľmi významný rod Aspergillus (Tab. 3) zahŕňa rozmanitú skupinu druhov 

mikroskopických vláknitých húb, ktorá je založená na morfologických, fyziologických a 

fylogenetických znakoch. Z taxonomického hľadiska sa rod Aspergillus doteraz spájal s 
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teleomorfami deviatich rodov. Fylogenetické údaje však naznačujú, že spolu s rodmi, ako sú 

Polypaecilum, Phialosimplex, Dichotomomyces a Cristaspora, tvorí rod Aspergillus 

monofyletickú skupinu úzko súvisiacu s rodom Penicillium. Zmeny v Medzinárodnej 

nomenklatúre (International Code of Nomenclature) pre riasy, huby a rastliny viedli k 

prechodu na jedno meno podľa druhu, čo znamená, že bolo potrebné rozhodnúť, či sa 

Aspergillus ponechá ako jeden veľký rod, alebo sa rozdelí na niekoľko menších rodov. 

Medzinárodná komisia pre Penicillium a Aspergillus sa rozhodla ponechať Aspergillus ako 

samostatný rod, namiesto použitia menších rodov.  

 

Tabuľka 3. Podstatne skrátená vnútrodruhová klasifikácia rodu Aspergillus (Nováková 

2020). 

rod podrod Sekcia séria druh 

Aspergillus Aspergillus Aspergillus Aspergillus glaucus 

Circumdati Candidi Candidi candidus 

Circumdati Circumdadi Circumdadi ochraceus 

Circumdati   oryzae 

Circumdati  Kitamyces tamarii 

Circumdati Nigri Nigri niger 

Circumdati Terrei Terrei terreus 

Fumigati Clavati Clavati clavatus 

Fumigati Fumigati Fumigati fischeri 

Fumigati Fumigati Fumigati fumigatus 

Nidulantes Nidulantes Nidulantes nidulans 

Nidulantes Nidulantes Versicolores versicolor 

Nidulantes Ochraceorosei Funiculosi funiculosus 

 

Kolónie aspergilov zvyčajne rastú rýchlo, sú sfarbené v rôznych odtieňoch bielej, žltej, 

hnedej, zelenej až po čiernu so zamatovým povrchom. Konídiofóry sú neseptované a 

nevetvené stonky s hruškovitou zdureninou na konci, tzv. vezikulou. Fialidy pučia priamo z 

vezikuly (uniseriátne – v jednom rade) alebo z metúl (biseriátne – vo dvoch radoch). 

Vezikula, metuly, fialidy a konídie tvoria typickú hlavičku. Konídie bývajú v suchých 

retiazkach, buď v kompaktných stĺpcoch alebo lúčovito sa rozbiehajúce (radiálne), sú 

jednobunkové s rôznou ornamentáciou, hyalínne alebo sfarbené. Druhy rodu Aspergillus 

patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce mikroskopické vláknité huby po celom svete, a to 

vďaka schopnosti prežívať v rozmanitých podmienkach, ako je napr. široký rozsah teploty od 

6 až do 55 °C a relatívne nízka vlhkosť. Rozšírenie druhov rodu Aspergillus spočíva aj v 

efektívnom rozptýlení ich konídií vzduchom na veľmi veľké vzdialenosti. 
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Rod Aspergillus predstavuje početnú a druhovo veľmi rozmanitú skupinu 

mikroskopických vláknitých húb. Vyskytujú sa v nej tak patogénne, ako aj človeku prospešné 

druhy. Niektoré druhy sú významné ako humánne alebo živočíšne, či rastlinné patogény 

(napr. Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus), mnohé produkujú toxické metabolity, ako 

sú aflatoxíny, ochratoxíny, patulín, citrinín, fumonizíny a iné mykotoxíny (napr. Aspergillus 

flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus niger). Na druhej strane, 

niektoré druhy majú široké využitie v rôznych oblastiach priemyslu, napr. v potravinárstve 

(výroba potravín, nápojov), chemickom priemysle (výroba kyselín a mnohých enzýmov), 

kozmetickom priemysle, priemyselných biotechnológiách (výroba antibiotík, alkaloidov) 

a pod. V tab. 3 uvádzame skrátenú vnútrodruhovú klasifikáciu rodu Aspergillus, pričom 

Nováková (2020) uvádza 448 druhov vrátane novo opísaných.  

Obrázky 21 – 28 dokumentujú niekoľko najčastejšie sa vyskytujúcich predstaviteľov 

rodu Aspergillus.  

  

 

 

 

Obrázok 21. Aspergillus glaucus. Konídiofór ukončený vezikulou s metulami usporiadanými vo 

dvoch radoch (biseriátne), ktorý predstavuje anamorfné (nepohlavné) štádium (a, b). Teleomorfné 

(pohlavné) štádium (Eurotium herbariorum) tvorí plodnička (kleistotécium) s askospórami, pričom je 

plodnička v porovnaní s anamorfným štádiom vždy väčšia (c, e – g), kolónia druhu je zelenej až 

tmavozelenej farby (d), kde sa nachádzajú súbežne obidve štádia. Platný názov druhu je Aspergillus 

glaucus. (Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh má kozmopolitné rozšírenie, pričom uprednostňuje tropické a subtropické oblasti pred 

miernymi oblasťami. Kolonizuje substráty bohaté na organický materiál. 
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Obrázok 22. Aspergillus candidus. Kolónia druhu je bielej až bledožltej farby (a). Konídiofór je 

ukončený vezikulou s metulami usporiadanými vo dvoch radoch (biseriátne), (b d), ale v niektorých 

prípadoch môžu byť aj v jenom rade (uniseriátne). (Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. 

Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje v pôde, pričom uprednostňuje tropické až subtropické oblasti. Je častý aj na 

rôznych semenách, potravinách a vo vnútornom prostredí. 

 

 

Obrázok 23. Aspergillus ochraceus tvorí vzdušné mycélium okrovej farby so zrnitým povrchom (a – 

kolónia po siedmich, b – po štrnástich dňoch rastu na MEA), konídiofór je ukončený vezikulou s 

metulami usporiadanými vo dvoch radoch (biseriátne) (c – e). (orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh je veľmi častý najmä v tropických oblastiach. Vyskytuje sa tiež v rôznych pôdach, v 

rizosfére rastlín, na uskladnených semenách a rôznych potravinách a tiež vo vnútornom prostredí. 

Druh je známy ako producent mykotoxínov (kys. penicilová, ochratoxín, viomeleín, vioxantín a pod.). 
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Obrázok 24. Aspergillus tamarii tvorí vzdušné mycélium olivovo hnedej farby (a), konídofór je 

ukončený vezikulou s metulami usporiadanými uniseriátne (b – e), ale niekedy aj biseriátne, 

hrubostenné konídie sú tiež olivovo hnedej farby (f). (Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. 

Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh je typickým pôdnym predstaviteľom najmä v tropických oblastiach, často sa vyskytuje 

tiež na semenách a obilí. Z mykotoxínov produkuje kys. cyklopiazonovú. 

 

 

 

Obrázok 25. Aspergillus niger tvorí najprv biele, neskôr žlté a v dobe zrelosti čierne vzdušné 

mycélium (a), konídiofór je ukončený vezikulou s metulami usporiadanými vo dvoch radoch (b, c), 

(Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje kozmopolitne v rôznych pôdach, v rizosfére rastlín, na semenách, sušenom 

ovocí a na rôznych potravinách. Je tiež veľmi častý vo vnútornom prostredí. Z mykotoxínov produkuje 

ochratoxín A, kys. penicilovú, viomeleín, vioxantín. 
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Obrázok 26. Aspergillus terreus tvorí vzdušné mycélium svetlohnedej farby (a), konídiofór je 

ukončený vezikulou s metulami usporiadanými vo dvoch radoch (b). (Druh kultivovaný sedem dní na 

MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh je kozmopolitne rozšírený s častejším výskytom v tropických a subtropických 

oblastiach, uprednostňuje obrábané pôdy, menej lesné alebo lúčne pôdy. Je častý na rôznych 

potravinách a vo vnútornom prostredí. Z mykotoxínov produkuje patulín, citrinín, citreoviridín a toxín 

gliotoxín.  

 

 
 

Obrázok 27. Aspergillus clavatus tvorí vzdušné mycélium najskôr svetlej a neskoršie tmavej 

modrozelenej až tyrkysovej farby (a), konídiofór je ukončený vezikulou, ktorá ma typický pretiahnutý 

a na konci rozšírený tvar (ako kyjak), je porastená fialidami, na ktorých sa tvoria konídie (b – d). 

(Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Kozmopolitne rozšírený druh uprednostňuje teplejšie oblasti. Jeho výskyt sa uvádza v pôdach 

rôznych klimatických oblastí od púští, cez lesné pôdy až po pôdy poľnohospodársky obrábané. 

Kontaminuje rôzne potraviny vrátane obilnín a často sa vyskytuje aj vo vnútornom prostredí. Z 

mykotoxínov produkuje patulín a cytochalazín E. 
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Obrázok 28. Aspergillus fischeri tvorí vzdušné mycélium modrej až modrozelenej farby (e), na 

ktorom sa formujú konidiofóry ukončené rozšírenou vezikulou s metulami usporiadanými v jenom 

rade (a – c). Táto časť predstavuje anamorfné (nepohlavné) štádium. Teleomorfné (pohlavné) štádium 

(Neosartorya fischeri) na Petriho miske predstavuje biele mycélium po okraji (e) a tvorí ho plodnička 

(kleistotécium) s askospórami, pričom je plodnička v porovnaní s anamorfným štádiom vždy väčšia (d, 

f, g), askospóry (h) sú ornamentované v strednej časti s prstencom. Platný názov druhu je Aspergillus 

fischeri. (orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh patrí k termotolerantným predstaviteľom vyskytujúcim sa kozmopolitne v pôdach, 

pričom častejšie je izolovaný z mokradí a pôdnych horizontov od 0 – 15 cm. Uvádza sa tiež ako 

patogén pre cicavce, vrátane človeka. Z mykotoxínov produikuje verukologén, fumitremorgín A a B. 

 

  

Rovnako ako rod Aspergillus aj rod Penicillium patrí k veľmi významným, a to z 

viacerých hľadísk. Veľká väčšina druhov má kozmopolitné zastúpenie s dominantným 

výskytom v rôznych pôdach, pričom uprednostňujú chladnejšie oblasti a severné zemepisné 

šírky (napr. Penicillium brevicompactum, Penicillium chrysogenbum, Penicillium decumbens, 

Penicillium expansum). Druhy rodu Penicillium sa vyskytujú v rizosfére mnohých rastlín 

(napr. Penicillium canescens, Penicillium funiculosum), na rozkladajúcom sa organickom 

materiáli (napr. Penicillium chrysogenum), ale kontaminujú tiež potraviny (napr. orechy, 

sušené paradajky, ovocie, ovocné džúsy) a krmoviny. Druhy sú tiež často izolované z 

vnútorného prostredia, kde môžu vyvolať aj alergické reakcie. Mnohé produkujú mykotoxíny 

a rôzne extrolity a majú využitie vo viacerých odvetviach priemyslu. V potravinárskom 

priemysle sa využívajú napr. druhy Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti pri výrobe 

syrov, vo farmaceutickom priemysle na báze druhu Penicillium notatum (dnes je druh 
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uvádzaný ako synonymum druhu Penicillium chrysogenum) sa dlho vyrábalo najznámejšie 

antibiotikum – penicilín. V chemickom priemysle je to výroba organických kyselín. 

Druhy rodu Penicillium na vzdušnom mycéliu produkujú rôzne dlhé a rôznym 

spôsobom vetvené vlákna, tzv. konídiofóry, na ktorých sa formujú ramy, metuly a fialidy. Z 

fialíd, ktoré sú najčastejšie fľaškovitého tvaru sa odškrcujú konídie tak, že vytvárajú retiazky. 

Najstaršia konídia je na konci retiazky a najmladšia je prvá na fialide. Celkové usporiadanie 

metúl a fialíd vytvára podobu štetca. Konídiami, ktoré druhy produkujú vo veľmi veľkom 

počte, sa druhy nepohlavným spôsobom rozmnožujú (tzv. anamorfné štádium). U niektorých 

zástupcov poznáme aj pohlavné štádium, kedy sa vytvárajú drobné plodnice, napr. druhy rodu 

Talaromyces, Eupenicillium. Podobne ako u rodu Aspergillus, aj u rodu Penicillium sa uvádza 

iba platný názov druhu, čo je anamorné štádium. 

V tab. 4 uvádzame výrazne skrátenú vnútrodruhovú klasifikáciu rodu Penicillium, 

pričom Nováková (2020) uvádza 485 druhov vrátane novo opísaných, alebo novo 

preradených. Obrázky 29 – 35 dokumentujú mikromorfologické znaky niektorých druhov.  

 

Tabuľka 4. Podstatne skrátená vnútrodruhová klasifikácia rodu Penicillium (Nováková 

2020). 

rod podrod sekcia séria Druh 

Penicillium Aspergilloides Aspergilloides Glabra frequentans 

Aspergilloides Aspergilloides Glabra glabrum 

Aspergilloides Aspergilloides Glabra purpurescens 

Aspergilloides Aspergilloides Spinulosa spinulosum 

Aspergilloides Aspergilloides Thomiorum thomii 

Aspergilloides Charlesia Indica chermesinum 

Aspergilloides Cinnamopurpurea Cinnamopurpurea cinnamopurpureum 

Aspergilloides Citrina Citrina citrinum 

Aspergilloides Copticolarum Roseopurpurea roseopurpureum 

Aspergilloides Exicaulis Alutacea decumbens 

Aspergilloides Exicaulis Lapidosa lapidosus 

Aspergilloides Exicaulis Restricta restrictum 

Aspergilloides Lanata-Divaricata Janthinella janthinellum 

Aspergilloides Lanata-Divaricata Simplicissima globosum 

Aspergilloides Lanata-Divaricata Simplicissima simplicissimum 

Penicillium Brevicompacta Brevicompacta brevicompactum 

Penicillium Canscentia Atroveneta coralligerum 

Penicillium Fasciculata Camembertiorum camemberti 

Penicillium Fasciculata Camembertiorum commune 

Penicillium Penicillium Penicillium expansum 

Penicillium Robsamsonia Claviformia vulpinum 

Penicillium Roquefortorum Roquefortorum roqueforti 
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Obrázok 29. Penicillium glabrum (CCF 6122 Praha). Pomerne rýchlo rastúci druh, ktorý vytvára 

zamatové vzdušné mycélium zelenej farby (a), na ktorom sa formujú konídiofóry ukončené 

monoverticilátnym (jednoduchým) „štetcom“ z fialíd a konídií (b – e). (Druh kultivovaný sedem dní 

na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh má celosvetové rozšírenie v rôznych typoch pôd, od lesných pôd, cez tundru až po 

púštne oblasti. Často kontaminuje uskladnené obilie, potraviny ako sú džúsy, syry a pod.   

 

 

 

Obrázok 30. Penicillium purpurogenum tvorí vzdušné mycélium tmavozelenej farby s bielym 

okrajom a oranžovočervenou až červenou spodnou stranou (a), konídiofóry sú dlhé a hladké (d), 

ukončené biverticilátne s 5 – 8 metulami (b – d). (Druh kultivovaný sedem dní na OMA, orig. S. 

Nosalj).  

Výskyt: Saprotrofný druh Penicillium purpurogenum sa hojne vyskytuje v rôznych typoch pôd, v 

rizosfére rastlín, na sušenom ovocí a iných potravinách, na krmovinách a tiež v ovzduší jaskýň. 



30  

  

 

Obrázok 31. Penicillium brevicompactum (CCF 6432). Druh rastie pomerne pomaly a tvorí zelené 

vzdušné mycélium zamatovej konzistencie s jemným bielym okrajovým lemom (a). Konídiofóry sú 

pomerne mohutné, asymetricky vetvené a ukončené výrazným a celistvým „štetcom“ tvoreným 

metulami, fialidami a konídiami (b – d). (Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. 

Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje kozmopolitne v rôznych typoch pôd, na rastlinných zvyškoch, ale aj vo 

vnútornom prostredí budov a ich ovzduší, tiež na kaziacich sa potravinách. Je významným 

producentom mykotoxínov, napr. botriodiploidínu a kys. mykofenolovej, ktorá má antibakteriálne 

účinky. 

 

  

 

Obrázok 32. Penicillium coralligerum. Druh tvorí vzdušné mycélium svetlej krémovej, neskoršie 

zelenej až koralovej farby (a), na mycéliu sa formujú konídiofóry so symetrickými biverticilátnymi 

štruktúrami (b, c) a zriedkavo s ďalšou bočnou vetvou (b). Fialidy môžu mať krátky, ale niekedy tiež 

výrazne zúžený krček. Druh je systematicky zaradený do sekcie Canescentia (Houbraken et Samson, 

2011). (Druh kultivovaný desať dní na OMA a MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Veľmi zriedkavo izolovaný druh s výskytom v podmorských pôdach. 
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Obrázok 33. Penicillium vulpinum. Pomaly rastúci druh s bielym mycéliom (a), na ktorom sa formujú 

tzv. synnematy, čo je množstvo konídiofórov (c) pospájaných do stĺpcovitých útvarov vysokých cca 1 

cm (d – g) výraznej zelenej farby a tie sú sformované do kruhov. (Druh kultivovaný sedem a desať dní 

na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Je to kozmopolitný druh s výskytom v rôznych pôdnych typoch, ale aj detských 

pieskoviskách, napriek tomu však nebýva často izolovaný. Uvádza sa tiež ako koprofilný s výskytom 

na truse rôznych živočíchov. Produkuje mykotoxín patulín, ktorý má silný antibakteriálny účinok. 

  

 

 

 

Obrázok 34. Penicillium roqueforti (CCF 3838 Praha). Druh vytvára vzdušné mycélium 

modrozelenej až tmavo zelenej farby s bielym okrajovým lemom (a), na konídiofóre, ktorý má drsný 

povrch sa formujú metuly a fialidy s guľovitými konídiami (b, c). (Druh kultivovaný sedem dní na 

OMA a MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Rozšírenie a výskyt tohto druhu je daný jeho fyziologickými vlastnosťami. Je schopný rásť v 

kyslom prostredí, pri veľmi nízkej koncentrácii kyslíka (až 5 %) a znáša tiež vysokú koncentráciu solí. 

V potravinárskom priemysle má značné využitie pri fermentácii a dozrievaní syra typu Roquefort. 

Produkuje lipolytické a proteolytické enzýmy. 
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Teleomorfné, t. j. pohlavné štádia mikroskopických vláknitých húb systematicky 

zaraďovaných do kmeňa Ascomycota (v starej klasifikácii napr. druhy rodov Eurotium, 

Byssochlamys, Emericella, Eupenicillium a iné) majú veľký význam najmä v potravinárskom 

priemysle pri príprave, spracovaní a konzervovaní surovín, pretože znesú zahriatie na teplotu 

bežne používanú v potravinárstve. V tepelne upravovaných potravinách by sa vyskytovať 

vôbec nemali.  

Kozmopolitné rozšírenie majú aj druhy rodu Trichoderma (Trichoderma koningii, 

Trichoderma viride), ktoré produkujú viaceré celulázy, čo sú enzýmy štiepiace celulózu. V 

biologickej ochrane proti hubovým ochoreniam (napr. druhy rodov Rhizoctonia, Sclerotinia, 

Pythium), ktoré spôsobujú tzv. padanie klíčnych listov rôznych poľnohospodárskych plodín, 

má využitie druh Trichoderma harzianum (Obr. 39) na báze ktorého sú vyrobené produkty 

určené na postrek plodín. 

Ďalej vo fotodokumentácii uvádzame druhy príslušných rodov tak, ako sú uvedené v 

tab. 2. 

 

 

Obrázok 35. Druh Scopulariopsis brevicaulis vytvára práškovité vzdušné mycélium svetlo hnedej až 

škoricovej farby (a), na konídiofóroch, ktoré sú nepravidelne rozvetvené (b – d), vyrastajú 

konídiogénne bunky tzv. anelidy s konídiami, ktoré majú jemne drsný povrch (c – f). Po každej konídii 

na anelide ostane zvyšok steny z konídie a tak sa na nej postupne vytvorí toľko „golierikov“, koľko 

konídií sa na anelide vytvorilo. (Druh kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. 

Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje kozmopolitne v rôznych typoch pôd, v komposte, opadanke a na 

rastlinnom materiále, ale aj dreve v uránových baniach. Kontaminuje tiež potraviny a často spôsobuje 

onychomykózy (ochorenie nechtov), najčastejšie na nohách). 
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Obrázok 36. Trichophaea abundans je rýchlorastúci druh so svetlo okrovým vzdušným mycéliom (a), 

6na ktorom sa tvoria dlhé a niekoľkokrát dichotomicky vetvené konídiofóry formované v kratších 

vetvách až po vrchol (b, c), koncové vetvy tvoria konidiogénne bunky na krátkych stopkách (d, e), 

(Druh kultivovaný päť dní na  MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj) 

Výskyt: Trichophaea abundans je druh, ktorý napriek tomu, že sa vyskytuje v rôznych pôdnych 

typoch, je použitím bežných laboratórnych postupov izolovaný pomerne zriedka. Patrí do skupiny 

termorezistentných predstaviteľov rastúcich v teplotnom rozhraní 35 – 42 °C a uprednostňuje pôdy, 

ktoré boli ovplyvnené požiarom. Je možné predpokladať, že požiarom sa druhu vytvorí priestor v 

rámci druhovej konkurencie, alebo, požiarom sa uvoľnia látky potrebné na jeho rast. Trichophaea 

abundans pravdepodobne patrí medzi vzácne druhy alebo druhy s nízkou abundanciou. 
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Obrázok 37. Druh Chaetomium globosum vytvára spočiatku mycélium svetlej farby, ktoré v období 

tvorby plodníc nadobúda olivovo zelenú farbu (a), plodnicou je peritécium hruškovitého tvaru (b), kde 

sa nachádzajú vrecká s askospórami (c), špirálovito zvlnené vlákna okolo plodnice sú tzv. trichómy (b 

– d). (Druh kultivovaný desať dní na  MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Chaetomium globosum je saprotrofný predstaviteľ s kozmopolitným rozšírením v rôznych 

typoch pôd a na rozkladajúcom sa organickom materiály. Je to známy producent celulolytických 

enzýmov, napr. celulázy a celobiázy. 

 

 

Obrázok 38. Druh Fusarium acuminatum (CCF 3467) vytvára mycélium ružovej (a) až červenej farby 

(b), spodná strana je červenohnedá. Na vzdušnom mycéliu sa formujú konídiofóry. Viacbunkové 

konídie majú typický rožkovitý tvar (c – e) a vznikajú na monofialidách. (Druh kultivovaný štrnásť a 

dvadsaťosem dní na OMA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje kozmopolitne v rôznych typoch pôd, v rizosfére obilnín, bol tiež izolovaný 

z rôznych rastlín a semien rôznych plodín. Fusarium acuminatum tiež kontaminuje potraviny. Zo 

sekundárnych metabolitov je významným producentom antibiotika Y, moniliformínu a trichotecénov. 
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Obrázok 39. Druh Trichoderma harzianum je rýchlo rastúci druh, ktorý vytvára spočiatku biele 

vatovité vzdušné mycélium, ktoré je najprv zreteľné po obvode Petriho misky (a), v čase tvorby 

konídií je mycélium až sýto zelenej farby (b) s jemnou kokosovou vôňou. Konídiofóry sa vetvia 

praslenovito a na nich sa vytvárajú krátke fialidy s konídiami. (Druh kultivovaný päť a sedem dní na 

MEA, orig. A. Šimonovičová a S. Nosalj). 

Výskyt: Druh má kozmopolitné rozšírenie s najčastejším výskytom v rôznych typoch pôd, tiež v 

piesku a hline, v rizosfére viacerých rastlín, ale aj v leteckom palive. Rozkladá škrob, celulózu a 

niektoré herbicídy. Využíva sa pri biologickej ochrane rastlín, kedy sa na báze rodu Trichoderma 

vyrábajú postreky, ako napr. Trifender, kde je účinnou látkou druh Trichoderma asperellum.  

 

 

 

Obrázok 40. Trichothecium roseum (CCF 1849 Praha). Vzdušné mycélium druhu Trichothecium 

roseum je veľmi jemné, svetlo ružovej farby (a). Priame (nevetvené) konídiofóry sú ukončené 

niekoľkými konídiami (b), ktoré pozostávajú z dvoch buniek (c – d). Prvá konídia vyrastá priamo, 

ďalšia vyrastajúca pod ňou sa už vychyľuje do boku a nasledujúca tiež, ale na opačnú stranu (e). (Druh 

kultivovaný sedem dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh sa vyskytuje kozmopolitne, na rozkladajúcom sa rastlinnom materiály, na klobúkoch 

vyšších húb, kde vytvára typický ružový povlak. Napriek tomu, že druh bol izolovaný z mnohých 

typov pôd, nie je to typický pôdny predstaviteľ. Môže poškodzovať uskladnené jablká a tiež paradajky 

v skleníkoch. 
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Obrázok 41. Isaria fumosorosea je pomaly rastúci druh, ktorý vytvára biele až svetlo ružové vzdušné 

mycélium (a, d), na ktorom sa formujú synemata, čo sú konídiofóry sformované do valcovitých 

útvarov vysokých cca 1 cm i viac (a, b, d, e). Konídiofóry pozostávajú z niekoľkých praslenov metúl s 

fialidami (c), ktoré majú fľaškovitý tvar a výrazný krčok (f, g). (Druh kultivovaný desať dní na MEA, 

orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh má kozmopolitné rozšírenie, najčastejšie však ako parazit na rôznom hmyze, napr. na 

Scoliopteryx libatrix (mora pivničná). Vyskytuje sa však aj v lesnej pôde, pod borovicami, menej 

v poľnohospodársky obrábanej pôde. 

 

 

 

 

Veľmi zaujímavou skupinou sú tmavé druhy mikroskopických vláknitých húb, ktoré 

vytvárajú tak vzdušné ako aj substrátové mycélium tmavej farby, a to napr. tmavo zelené, 

sivé, hnedé až čierne, a tiež konídie sú tmavej farby (hnedé, čierne). Predstavitelia kolonizujú 

pôdu, celulózový substrát ako napr. zvyšky rastlín, ale aj rôzne drevené povrchy (napr. maľby 

na dreve, drevené rámy a pod.), tiež vnútorné priestory budov, ale aj napr. výdrevu v baniach. 

Predstavitelia obsahujú tmavý pigment, melanín, ktorý má ochrannú funkciu pred UV svetlom 

a tiež v tom zmysle, že im umožňuje vyskytovať sa na miestach a v prostredí, ktoré iným 

druhom nevyhovuje, resp. až škodí (sú to napr. pôdy kontaminované ťažkými kovmi alebo 

potenciálne toxickými prvkami).  
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Obrázok 42. Stachybotrys chartarum (CCF 506 Praha). Vzdušné mycélium je sivočiernej farby, 

spodná strana je rovnako tmavá (a). Na vzdušnom mycéliu vyrastajú článkované konídiofóry, ktoré sú 

v hornej časti jemne drsné, resp. bradavičnaté (b, c). Vrchol konídiofóru tvoria fialidy s malým 

výrastkom, na ktorom sa tvoria konídie s drsným (bradavičnatým) povrchom (d, e). (Druh kultivovaný 

desať dní na MEA, orig. A. Šimonovičov, S. Nosalj). 

Výskyt: Druh má kozmopolitné rozšírenie nielen v pôde, na drevnatých rastlinných zvyškoch, ale aj na 

papieri a tiež ako kontaminant vlhkých stien. Bol izolovaný z drevenej výdrevy v uránových baniach, 

toleruje tiež UV žiarenie. Stachybotrys chartarum je producent mykotoxínu, ktorý spôsobuje tzv. 

stachybotryotoxikózu u koní aj u ľudí. 

 

 

Obrázok 43. Cladosporium sp. – druhy tohto rodu vytvárajú vankúšovité vzdušné mycélium olivovo 

zelenej farby (a), 

(https://www.google.com/search?q=cladosporium&rlz=1C1PRUI_enSK941SK941&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR5ae15NDxAhWMG-

wKHT5fCOcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912#imgrc=RbRMFjAjLmIW4M), na ktorom 

sa formujú rôzne dlhé konídiofóry s viac alebo menej drsným povrchom, ktoré sú ukončené retiazkami 

konídií (b), konídie sú rôzneho tvaru, napr. citrónovité, valcovité, široko oválne a pod., ale vždy 

tmavé, niekedy bradavičnaté (c, d). Druhy rodu Cladosporium nevytvárajú fialidy. (sklíčková kultúra 

na MEA, ktorá rástla vo vlhkej komôrke päť až sedem dní, orig. S. Nosalj). 

Výskyt: Druhy rodu Cladosporium patria k predstaviteľom psychrofilnej mykocenózy so schopnosťou 

rastu aj pri – 6 °C. Sú kozmopolitne rozšírené, najmä na rozkladajúcom sa organickom substráte, na 

opadanom lístí, veľmi často sa vyskytujú v obilných silách, ale tiež v pôde a vo vnútornom prostredí 

budov. Druh Cladosporium resinae rastie aj na splodinách nafty, pričom sa často rozrastá v nádržiach 

s naftou, alebo s derivátmi olejov. 

https://www.google.com/search?q=cladosporium&rlz=1C1PRUI_enSK941SK941&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR5ae15NDxAhWMG-wKHT5fCOcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912#imgrc=RbRMFjAjLmIW4M
https://www.google.com/search?q=cladosporium&rlz=1C1PRUI_enSK941SK941&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR5ae15NDxAhWMG-wKHT5fCOcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912#imgrc=RbRMFjAjLmIW4M
https://www.google.com/search?q=cladosporium&rlz=1C1PRUI_enSK941SK941&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR5ae15NDxAhWMG-wKHT5fCOcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912#imgrc=RbRMFjAjLmIW4M
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Obrázok 44. Alternaria sp. Druhy tohto rodu vytvárajú hnedé až tmavohnedé vzdušné mycélium (a), 

na ktorom sa formujú konídiofóry s viacbunkovými tmavými konídiami (b – d). Konídie bývajú 

zoradené v retiazkach, pričom ich bazálna časť je užšia a apikálna je širšia (b, c). Druhy rodu 

Alternaria nevytvárajú fialidy. (Druh kultivovaný desať dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. 

Nosalj). 

Výskyt: Druhy rodu Alternaria majú kozmopolitné rozšírenie v rôznych typoch pôd, ale tiež na 

rozkladajúcich sa rastlinách, na výdreve v uránových baniach, rôznych potravinách, na vápenci v 

krasových jaskyniach, ale aj na textile. Mnohé druhy tohto rodu tolerujú širokú škálu pH od 2,7 – 8,0. 

 

 

Obrázok 45. Epicoccum nigrum (CCF 4874 Praha) vytvára vzdušné mycélium svetlej farby (od žltej, 

cez oranžovú až po svetlohnedú) a neskôr tmavohnedej farby (a), na vzdušnom mycéliu sa formujú 

krátke konídiofóry ukončené jednou hrubostennou konídiou tmavohnedej farby (b, c). (Druh 

kultivovaný desať dní na MEA, orig. A. Šimonovičová, S. Nosalj). 

Výskyt: Tento kozmopolitný druh sa často vyskytuje v rôznych pôdnych typoch (lesné, alpínske, 

vresoviská, surový humus a pod.), na rozkladajúcich sa rastlinných zvyškoch, na semenách. 

Najčastejšie sa vyskytuje ako saprotrof, ale príležitostne môže na rastlinách aj parazitovať. Poškodzuje 

tiež papier, textílie a často sa vyskytuje ako vzdušná kontaminácia. 
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Aj medzi predstaviteľmi Ascomycota poznáme druhy, vyskytujúce sa menej často, ako 

napr. Aspergillus carbonarius, A. partasiticus, Alternaria brassicae, Cephalosporium atrum, 

Doratomyces microsporus, Chaetomium magnum, Penicillium montanense, P. arenicola, P. 

olsoni, Spiniger meineckelus, Trichurus terrophillus a mnohé iné. Zriedkavo až vzácne sa 

vyskytujú napr. druhy Acremonium berkeleyanum, Aspergillus sulphureus, A. tamarii, A. 

violaceufuscus, Alternaria geophila, Arthroderma multifidum, Cephalosporium bonordenii, 

Cladosporium oxysporum, Curvularia intermedia, Diplodia alni, Sagenomella diversispora, 

Trichoderma fertile, Ugola praticola, Volutella ciliata, Wallemia sebi a iné. 

Výskyt mikroskopických vláknitých húb je viac-menej neobmedzený, pretože tieto 

mikroorganizmy sa vyskytujú jednak vo všetkých zložkách životného prostredia, ale tiež v 

oblastiach, alebo na substrátoch, ktoré sú pre mnohé iné organizmy nevyhovujúce až 

neprijateľné. V poslednom období do ríše FUNGI pribudlo veľa novoobjavených druhov. 

 

Poznámka k fotodokumentácii. Druhy mikroskopických vláknitých húb sme 

kultivovali v laboratórnych podmienkach pri teplote 25 °C po dobu päť až sedem, resp. desať 

dní, na živnej pôde MEA (Malt Extract Agar) a/alebo OMA (Oat Meal Agar). Obidve živné 

pôdy pochádzajú z Firmy Himedia, Mumbai, India. Fotografie kultúr na Petriho miskách, 

ktoré zachytávajú makromorfologické znaky, ako napr. rast, sme zdokumentovali použitím 

fotoaparátu Canon IXUS 16.1 megapixelov, Japonsko. Natívne preparáty sme pripravovali v 

50 %-nej kyseline mliečnej s prídavkom bavlníkovej modrej. 
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2. 

Mikroskopické vláknité huby v pôdnych typoch Slovenska 

 

Mikroskopické vláknité huby sú heterotrofné eukaryotické mikroorganizmy, ktoré 

predstavujú viac ako 100 000 doteraz známych druhov. Po hmyze je to druhá najrozšírenejšia 

skupina organizmov na Zemi. Sú nielen významnou zložkou životného prostredia, ale majú 

tiež medicínsky význam. V prírode sa nachádzajú takmer všade – v pôde, vo vode, vo 

vzduchu, ale aj na potravinách, rastlinách, živočíchoch, nevhodne uskladnenom 

archivovanom materiáli a pod.  

Najväčším zdrojom výskytu mikroskopických vláknitých húb je vo všeobecnosti pôda, 

ktorá týmto mikroorganizmom poskytuje všetky atribúty potrebné k životu, aby v nej dokázali 

žiť a rozmnožovať sa, a zároveň ich chráni pre intenzívnym slnečným žiarením. 

Neodmysliteľnou súčasťou pôdy sú aj iné mikroorganizmy, a tiež organizmy z rastlinnej a 

živočíšnej ríše. Rastliny svojím koreňovým systémom rozrušujú pôdu a zároveň ju obohacujú 

o koreňové výlučky obsahujúce širokú škálu organických látok. Pôdne živočíchy svojou 

činnosťou mechanicky premiešavajú organické látky s minerálnymi, a v povrchových 

vrstvách pôdy jednotlivé druhy edafónu zároveň neustále rozkladajú, pretvárajú a zlučujú 

jednoduché aj zložité chemické látky. Pôdne bezstavovce tiež rozdrobujú organický materiál, 

čím zväčšujú jeho povrch pre rozkladnú činnosť pôdnych baktérií a mikroskopických 

vláknitých húb. Baktérie a mikroskopické vláknité huby sú zas potravou pre mnohé pôdne 

bezstavovce, ktoré sa takýmto spôsobom podieľajú na ich rozširovaní v pôde. Vďaka tomu, že 

spóry húb prechádzajú cez črevný trakt týchto organizmov, končí sa ich endogénna 

dormancia a môžu následne vyklíčiť. Mikroorganizmy sú teda funkčne prepojené s rastlinami 

a pôdnymi živočíchmi, pričom tvoria zložitú štruktúru potravových, symbiotických, 

konkurenčných a iných vzťahov živej zložky pôdy. Pôda by bez organizmov nebola pôdou, 

ale len mŕtvym substrátom, zvetranou hornou vrstvou litosféry a nemohla plniť dôležité a 

nevyhnutné funkcie v rôznorodých ekosystémoch na našej planéte. 

Mikroskopické vláknité huby sú neoddeliteľnou zložkou každého pôdneho biotopu, 

keďže sa aktívne podieľajú na tvorbe pôdnych agregátov. Rozkladajú v pôde sa nachádzajúcu 

organickú hmotu, pričom sa do ich mycélia transportuje až 50 % z rozložených látok, čím 

zabezpečujú kolobeh uhlíka, dusíka, síry, fosforu a iných dôležitých prvkov. S rozkladnými 
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procesmi súčasne prebiehajú procesy syntetické a vytvára sa humus. Niektoré druhy 

mikroskopických vláknitých húb rodu Alternaria, Aspergillus alebo Humicola produkujú 

látky, ktoré sú svojim zložením podobné humusovým látkam a tak ovplyvňujú biologické a 

fyzikálno-chemické vlastnosti pôd. Niektoré druhy týchto mikroorganizmov tvoria 

hydrofóbne proteíny, ktoré ovplyvňujú vsakovanie vody do pôdy a tým aj jej vodoodpudivé 

vlastnosti. Mikroskopické vláknité huby sa v pôdach vyskytujú do hĺbky 1 m (často i viac), 

pričom s hĺbkou pôdy sa ich počet (abundancia) a tiež diverzita (biodiverzita, premenlivosť, 

variabilita) výrazne znižuje. Vrstva pôdy od 0 – do 15 cm je však na mikroorganizmy a teda aj 

na mikroskopické vláknité huby najbohatšia a zároveň je aj ich biodiverzita najväčšia. Najviac 

predstaviteľov preto identifikujeme vždy vo vrchných vrstvách pôdy (0 – 15/20 cm), kde je aj 

najviac organických látok a dostatočné prevzdušnenie. S hĺbkou pôdneho profilu (viac ako 

20/25 cm) klesá množstvo organických látok, zvyšuje sa tlak pôdnych horizontov, klesá 

teplota a celkovo sa zhoršujú podmienky na výskyt mikroskopických vláknitých húb. Preto sa 

následne znižuje aj početnosť a diverzita predstaviteľov jednotlivých systematických skupín. 

 

2.1. Biodiverzita mikroskopických vláknitých húb v pôdnych typoch Slovenska  

 

Podľa klasifikácie uvedenej v Societas Pedologica Slovaca (2014), na Slovensku máme 

definovaných 24 pôdnych typov, ktoré sú abecedne označené a zaradené do 14 skupín. V 

každej skupine je definovaný pôdny typ, subtyp, varieta a forma. Klasifikácia pôd je založená 

na vnútorných vlastnostiach pedonov, ktoré sú určené súborom genetických horizontov a ich 

morfologickými, fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno-chemickými a biologickými 

vlastnosťami. Podľa tejto publikácie tiež uvádzame stručnú charakteristiku jednotlivých 

pôdnych typov. Mikroskopické vláknité huby boli doteraz zaznamenané iba v 17 z nich (Tab. 

5). 
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Tabuľka 5. Pôdne typy vyskytujúce sa na Slovensku. 

 

Skupina pôd Pôdny typ  Skupina pôd Pôdny typ  

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  - 

čiernica   + slanec  - 

D. vertických  smonica  - M. kultivačných kultizem   + 

E. umbrických  umbrizem   + hortizem  - 

F. ilimerických hnedozem  + N. technogénnych  antrozem  + 

luvizem   + technozem  + 

 

Vysvetlivky: Mikroskopické vláknité huby doteraz zaznamenané iba v pôdnych typoch označených 

"+"  

 

A. skupina iniciálnych pôd je charakteristická iniciálnym pôdotvorným procesom, 

ktorý je tlmený alebo narúšaný rôznymi faktormi. Patria sem 4 pôdne typy: litozem, regozem, 

fluvizem a ranker. 

Litozem je azonálny pôdny typ, ktorý sa vyskytuje vo všetkých klimatických oblastiach. 

Viaže sa na exponovaný reliéf, ako sú napr. bralá, ale vyskytuje sa aj v Tokajskej 

vinohradníckej oblasti. V litozemi bolo doteraz zaznamenaných 12 rodov a 24 druhov 

mikroskopických vláknitých húb s dominanciou druhov rodu Penicillium (8 druhov) > 

Aspergillus a Mucor (3 druhy) > Trichoderma (2 druhy). Ostatné rody, ako napr. Absidia, 

Cladosporium, Purpureocillium a iné, boli zastúpené iba jedným druhom.  

Regozeme sú iniciálne pôdy z nespevnených substrátov narúšané najmä eróziou. Ich pôdna 

reakcia je slabo kyslá až neutrálna. Na územiach, kde sa vyskytujú regozeme, sú často orné 

pôdy alebo sady, a tiež lesné, najčastejšie borovicové spoločenstvá. Na našom území je 

typickou súvislou oblasťou regozemí Záhorie. V tomto pôdnom type bolo zaznamenaných 19 

rodov a 39 druhov mikroskopických vláknitých húb – Penicillium (10 druhov) > Aspergillus 

(4 druhy) > Absidia a Trichoderma (3 druhy) > Mucor, Acremonioum, Chaetomium, 
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Fusarium (2 druhy). Ostatné rody, ako napr. Cladosporium, Cunninghamella, Gilamiella, 

Stachybotrys, Talaromyces a iné, boli zastúpené iba jedným druhom.  

Fluvizeme sú mladé, dvojhorizontové A-C pôdy, textúrne značne rozmanité. V minulosti boli 

pôvodným prirodzeným porastom fluvizemí lužné lesy a lúky. Skultúrnené fluvizeme majú 

rôzne chemické a fyzikálne vlastnosti a ich pôdna reakcia môže byť tak kyslá, ako aj 

alkalická. Obsah organických látok, najmä humusu, môže byť v širších alúviách pomerne 

vysoký z dôvodu naplavovania humifikovaných organických látok počas povodní. Na našom 

území sa vyskytujú v rôznych klimatických oblastiach a rôznych nadmorských výškach. 

Doteraz bolo v tomto pôdnom type zaznamenaných 85 rodov a 254 druhov, opäť s výraznou 

dominanciou druhov rodu Penicillium (49 druhov) > Mucor (17 druhov) > Aspergillus (15 

druhov) > Fusarium (13 druhov) > Mortierella (10 druhov) > Chaetomium (9 druhov). 

Ostatné rody, ako napr. Absidia, Arthtinium, Beauveria, Cladosporium, Cunninghamella, 

Doratomyces, Hamigera, Memnoniella, Neosartorya, Sordaria, Thamnidium, Torula, 

Wardomyces a iné, boli zastúpené menším počtom druhom.  

Rankre sú dvojhorizontové A-C pôdy, u ktorých je dominantným pôdotvorným procesom 

akumulácia organických látok v podmienkach extrémnych svahov horskej až vysokohorskej 

klímy. Pôdy obsahujú hodne skeletu a v podmienkach vysokohorskej klímy sa u nich výrazne 

akumulujú organické látky. Ide však o nekvalitný surový humus, ktorého mocnosť (hrúbka) 

môže byť až do 0,3 m s obsahom 10 %, ale aj viac organických látok. Súvislejšie plochy tvorí 

ranker v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier nad hranicou lesa v nadmorskej výške od 1300 m 

až do 1800 m n. m. Z pôdneho typu ranker bolo identifikovaných 39 rodov a 98 druhov 

mikroskopických vláknitých húb. Penicillium (33) > Mucor (7 druhov) > Aspergillus, Absidia, 

Mortierella a Umbellopsis (3 druhy). Ostatné rody, ako napr. Acremonium, Alternaria, 

Arthtinium, Beauveria, Cladosporium, Cunninghamella, Doratomyces, Emaricella, Fusarium, 

Phoma, Rhizopus, Trichocladium, Truncatella a iné, boli zastúpené iba jedným alebo dvoma 

druhmi.  

V pôdach skupiny iniciálnych pôd sme zaznamenali iba 6 spoločných druhov 

mikroskopických vláknitých húb (Aspergillus fumigatus, Cladosporium cladosporioides, 

Chaetomium globosum,  Mucor fragilis, Penicillium decumbens a Penicillium expansum) a 

súčasne až 31 druhov, ktoré doteraz neboli zaznamenané v inej skupine pôd. Distribúcia 

rodov a druhov mikroskopických vláknitých húb je najbohatšia vo fluvizemi (85 rodov/254 
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druhov) a klesá smerom k rankru (39 rodov/98 druhov), regozemi (19 rodov/39 druhov) a 

litozemi (12 rodov/24 druhov).  

Z B. skupiny rendzinových pôd s pôdnym typom rendzina a pararendzina nemáme z 

mykologického hľadiska doteraz žiadne záznamy. Lokalitami rendzinových pôd sú pohoria, 

ako napr. Nízke Tatry, Belianské Tatry, Malá a Veľká Fatra, Muránska planina a iné. 

Nachádzajú sa v nadmorských výškach 200 – 2 200 m, v klimatickej oblasti teplej a suchej až 

veľmi chladnej a vlhkej. 

C. skupina molických pôd je charakteristická intenzívnym hromadením a premenou 

organických látok, najmä humifikáciou zvyškov prevažne stepnej a lužnej vegetácie, čo 

podmieňuje vznik molického Am-horizontu, ktorý dominuje. Do tejto skupiny patrí pôdny typ 

černozem a čiernica. 

Černozeme sú pôdy s molickým karbonátovým alebo silikátovým A-horizontom, ktorý má 

hrúbku 30 cm a viac. Dominantným pôdotvorným procesom pri vzniku černozemí je tvorba a 

premena veľkého množstva zvyškov stepnej a lesostepnej vegetácie. Humusový horizont má 

hrúbku okolo 52 cm s priemerným obsahom humusu 2,2 %. Sú to pôdy s vysokou 

biologickou aktivitou, ktoré sa vyvinuli v najsuchších a najteplejších nížinách a pahorkatinách 

v nadmorskej výške do 300 m. V černozemiach, ktoré sú na mykocenózu bohaté, sme doteraz 

zaznamenali 66 rodov a 202 druhov mikroskopických vláknitých húb. Dominantným je rod 

Penicillium (42 druhov) > Mucor (15 druhov) > Aspergillus (14 druhov) > Fusarium (13 

druhov) > Chaetomium (8 druhov). Ostatné druhy, ako napr. Absidia, Acremonium, 

Amaroascus, Botrytis, Circinella, Doratomyces, Eurotium, Fennelia, Melanospora, 

Monographella, Nigrospora, Sordaria, Syncephalis, Trichurus, Westerdykella, Zygorhynchus 

a iné, boli zastúpené menším počtom druhov.  

Čiernice sú dvojhorizontové A-CG pôdy, ktoré sa vyvinuli z fluviálnych silikátových a 

karbonátových sedimentov. Podmienkou je teplá a suchá klíma s výparným režimom. Pre 

vývoj čiernic je potrebné dlhodobé opakované zvlhčovanie profilu podzemnou vodou. 

Čiernice sa vyvinuli vo všetkých nížinách na Slovensku v nadmorskej výške od 95 do 200 m 

n. m. V čierniciach sme doteraz zaznamenali 80 rodov a 261 druhov pôdnych 

mikroskopických húb. Najviac druhov sme znova zaznamenali u rodu Penicillium (46 

druhov) > Aspergillus (18 druhov) > Mucor (17 druhov) > Fusarium (14 druhov) > 

Chaetomium (10 druhov) > Mortierella (8 druhov). Ostatné druhy, ako napr. Acrostalagmus, 

Arachniotus, Backusella, Coemansia, Cordana, Diplodia, Drechslera, Fennelia, 
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Gongronella, Gymnoascus, Chrysonilia, Monilia, Mycocladus, Nigrospora, Rhizomucor, 

Pseudogymnoascus, Sarocladium, Syncephalastrum, Taeoniella Taeoniella, Thielavia, 

Torula, Trichocladium, Westerdykella a iné, boli zastúpené výrazne menším počtom druhov.  

Tak černozeme, ako aj čiernice patria k našim najúrodnejším pôdam a diverzita 

pôdnych mikroskopických vláknitých húb je v nich veľmi vysoká. V tejto skupine pôd sme 

zaznamenali až 185 spoločných druhov a 17 druhov pôdnych mikroskopických druhov, ktoré 

sa nevyskytovali v žiadnom inom pôdnom type. 

D. skupina vertických pôd, kam patrí pôdny typ smonica, z mykologického z hľadiska 

sledovaný doteraz nebola.  

E. skupina umbrizemných pôd predstavuje mladé pôdy s intenzívnym procesom 

hromadenia premeny organických látok kyslej povahy, ktoré podmieňujú vznik umbrického 

Au horizontu. Patrí sem pôdny typ umbrizem. 

Umbrizem sa vyvíja na kyslých substrátoch, kde sa vytvára len povrchový humusový 

horizont. Humus je kyslý mul, moder zriedkavo mor, ktorý sa hromadí v kyslom vlhkom 

prostredí pri nízkych teplotách a je len slabo, alebo vôbec nie, ovplyvnený rašelinením. 

Umbrizem je pôda s diagnostickým umbrizemným Au horizontom s hrúbkou viac ako 20 cm. 

Z mykologického hľadiska bola doteraz sledovaná iba umbrizem modálna na lokalite 

Popradské pleso neďaleko Symbolického cintorína v Mengusovskej doline vo Vysokých 

Tatrách, kde sme identifikovali 9 rodov a 13 druhov mikroskopických vláknitých húb a to, 

Penicillium a Trichoderma (3 druhy) > Cladosporium, Fomes, Isaria, Mortierella, 

Mycocladus, Trichophaea, Umbellopsis (1 druh).  

F. skupina ilimerických pôd je charakteristická procesom ilimerizácie a akumulácie 

koloidných ílovitých častíc a rôzneho podielu organických látok v podmienkach priesakového 

alebo sezónne priesakového vodného režimu. Sú to translokačné pôdy s dominantým Bt-

horizontom. Patrí sem pôdny typ hnedozem a luvizem. 

Hnedozeme sú pôdy s luvickým Bt-horizontom. Pôvodným porastom boli listnaté lesy s 

hustým trávnatým porastom. Lesy sa postupne vyrúbali a hnedozeme dnes patria k našim 

najviac skultúrneným pôdam. Hnedozeme majú nedostatok humusu, humusový horizont je 

svetlý a plytký. Tieto pôdy sú rozšírené na pahorkatinách a v nízko položených kotlinách v 

nadmorskej výške od 150 do 480 m n. m. V hnedozemiach bolo doteraz zaznamenaných 77 

rodov a 242 druhov pôdnych mikroskopických vláknitých húb. Výrazne dominovali druhy 

rodu Penicillium (51 druhov) > Mucor (19 druhov) > Aspergillus (18 druhov) > Fusarium (11 
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druhov) > Chaetomium a Mortierella (9 druhov). Ostatné rody, ako napr. Acrophialophora, 

Aureobasidium, Beauveria, Circinella, Coemansia, Diplodia, Graphium, Hamigera, Harzia, 

Kickxella, Metarhizium, Monographella, Nalathamala, Ochroconis, Pochonia, 

Scopulariopsis, Stemphylium, Taeoniella, Tetracoccosporium, Torula, Ulocladium, 

Zygorhynchus a iné, boli zastúpené menším počtom druhov.  

Luvizeme sú pôdy s eluviálnym E-horizontom a luvickým B-horizontom. Vyvinuli sa z 

rôznych nekarbonátových pôdotvorných substrátov v podmienkach premyvného vodného 

režimu. Luvizeme majú slabo kyslú až kyslú pôdnu reakciu, humusový horizont je svetlý a 

horšej kvality. Pôvodným porastom boli dúbravy a bučiny a vo vyšších polohách aj zmiešané 

lesy. Luvizeme sa vyskytujú v styku nížin s pahorkatinami až vrchovinami v mierne 

chladných a vlhších klimatických podmienkach v nadmorskej výške od 150 do 700 m n. m. 

Distribúciu mikroskopických vláknitých húb v luvizemi charakterizuje 46 rodov a 127 druhov 

týchto mikroorganizmov. Výrazne znova dominovali druhy rodu Penicillium (33 druhov) > 

Mucor, Aspergillus (12 druhov) > Fusarium (7 druhov). Ostatné rody, ako napr. Absidia, 

Acrostalagmus, Botrytis, Clonostachys, Cylindrocarpon, Doratomyces, Eupenicillium, 

Hypomyces, Chromelosporium, Mortierella, Myrothecium, Paecilomyces, Phoma, 

Rhizomucor, Scopulariopsis, Sepedonium, Stemphylium, Thielavia, Trichurus a iné, boli 

zastúpená jedným až dvoma druhmi. Diverzita mikroskopických vláknitých húb v skupine 

ilimerických pôd je pestrá, pričom je väčšia v hnedozemiach (77 rodov/242 druhov) ako v 

luvizemiach (46 rodov/127 druhov). Pre skupinu ilimerických pôd je spoločných 103 druhov 

mikroskopických vláknitých húb a 23 druhov, ktoré boli identifikované iba z tejto skupiny 

pôd. 

G. skupina kambických pôd je charakteristická procesom brunifikácie, t. j. hnednutia. 

Patrí sem pôdny typ kambizem. 

Kambizeme sú pôdy s kambickým Bv-horizontom, ktorý sa vyvíja pod ochrickým alebo 

umbrickým A-horizontom. Humusový horizont kambizemí je v nižších polohách plytký a 

svetlý s malým obsahom humusu. Vo vyšších a klimaticky extrémnejších nadmorských 

výškach sa obsah surového humus zvyšuje. Kambizeme sú najrozšírenejším pôdnym typom 

na Slovensku a doteraz sme v nich zaznamenali 81 rodov a 242 druhov pôdnych 

mikroskopických vláknitých húb, z toho sa 47 druhov sa vyskytuje iba v kambizemiach. 

Dominujúcim rodom je Penicillium (43 druhov) > Mucor, Mortierella (16 druhov) > 
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Aspergillus a Fusarium (13 druhov). Ostatné rody, ako napr. Amylomyces, Arthroderma, 

Bispora, Byssochlamys, Coemansia, Engyodontium, Geomyces, Gongronella, Hamigera, 

Lasiodiplodia, Monographella, Papulaspora, Piptocephalis, Ramichloridium, Spiniger, 

Taeoniella, Thamnidium, Truncatella, Ugola, Volutella a iné, boli zastúpené jedným až 

dvoma druhmi.  

H. skupina andozemných pôd, kam patrí pôdny typ andozem, je charakteristická 

pôdotvorným procesom zo sopečných hornín s výskytom alofánu (kremičitan hliníka) a 

nadmernou akumuláciou humusu. Sú to alternačné pôdy s melanickým Aa-horizontom. 

Doteraz zaznamenaná mykocenóza andozeme je chudobná a predstavuje iba 6 rodov a 7 

druhov: Penicillium (2 druhy) a všetky ostatné rody ako Cladosporium, Geomyces, 

Paecilomyces, Trichoderma a Trichophaea boli zastúpené iba jedným druhom. 

I. skupina podzolových pôd kam patrí podzol je charakteristická procesom 

podzolizácie s dominantným podzolovým Bs-horizontom. Pôdy sa vyvinuli prevažne z 

ľahších zvetralín kyslých hornín v podmienkach chladnej a vlhkej klímy vysokohorských 

polôh. Pôdy sú extrémne kyslé vo všetkých horizontoch. Najviac sú rozšírené vo Vysokých a 

Nízkych Tatrách v nadmorskej výške od 800 do 1400 (2000) m n. m. v oblasti alpínskych lúk, 

kosodreviny a smrekových lesov. Menšie komplexy podzolov sa vyvinuli aj na viatych 

pieskoch Borskej nížiny pod borovicovými lesmi. V podzoloch sme zaznamenali 40 rodov a 

109 druhov pôdnych mikroskopických húb: Penicillium (32 druhov) > Mucor (8 druhov) > 

Aspergillus (6 druhov) > Trichoderma (5 druhov). Ostatné rody, ako napr. Absidia, 

Acremonium, Cladosporium, Fusarium, Chaetomium, Gilmaniella, Neosartorya, 

Thamnidium, Umbelopsis a ostatné, sú zastúpené jedným až dvoma druhmi. Iba v tomto 

pôdnom type podzol sa vyskytovalo týchto päť druhov: Curvularia subulata, Chaetocladium 

jonesii, Penicillium digitatum, P. luteoviride a Tilachlidium brachiatum. 

J. skupina hydromorfných pôd je charakteristická pôdotvorným procesom, ktorý 

prebieha pod dlhodobým vplyvom zvýšenej pôdnej vlhkosti pri nedostatku kyslíka. 

Dominantným je mramorovaný Bg-horizont alebo glejový G horizont. Do tejto skupiny pôd 

patrí pseudoglej a glej.  

 Pseudogleje sa vyvinuli prevažne z nekarbonátových pôdotvorných substrátov v 

podmienkach premyvného vodného režimu s prebytkom povrchových a svahových vôd. Na 

povrchu majú plytký a svetlý humusový horizont. Nachádzajú sa na úpätiach svahov, riečnych 
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terás, pseudoterás v teplej až mierne chladnej oblasti v nadmorskej výške od 200 do 1000 m 

n.m. Prevažne sú zalesnené listnatými lesmi. Mykocenózu pseudoglejov doteraz predstavuje 

23 rodov a 42 druhov mikroskopických vláknitých húb s opätovnou dominanciou druhov rodu 

Penicillium (9 druhov) > Trichoderma (7 druhov). Ostatné rody, ako napr. Acremonium, 

Aspergillus, Clonostachys, Curvularia, Geomyces, Humicola, Microsporum, Sagenomella, 

Sarocladium, Sordarium a ostatné, boli zastúpené najčastejšie iba jedným druhom.  

Gleje sú pôdy s glejovým redukčným Gr-horizontom do 50 cm od povrchu. Mykocenózu 

glejov tvorí 24 rodov a 59 druhov mikroskopických vláknitých húb. Najpočetnejšiu druhovú 

skladbu sme zaznamenali u rodu Penicillium (26 druhov) > Aspergillus (5 druhov) > 

Fusarium (4 druhy). Ostatné rody, ako napr. Absidia, Acremonium, Cladosporium, Hamigera, 

Humicola, Metarhizium, Monographella, Phoma, Stachybotrys, Trichoderma a ostatné druhy, 

boli zastúpené veľmi často iba jedným až dvoma druhmi.  

Napriek tomu, že je diverzita mikroskopických vláknitých húb bohatšia v glejoch, v 

obidvoch pôdnych typoch je veľmi podobná – glej (24 rodov a 59 druhov) a pseudoglej (23 

rodov a 42 druhov). A pre obidva pôdne typy je spoločných 18 druhov. Iba v skupine 

hydromorfných pôd však bolo doteraz zaznamenaných 9 druhov mikroskopických vláknitých 

húb a to Emericellopsis terricola, Microsporum gypseum, Oidiodendrum flavum, Penicillium 

hordei, P. paxili, Pseudallescheria boydii, Sagenomella diversispora a Trichoderma fertile. 

Z K. skupiny organických pôd, kde patrí organozem a z L. skupiny salinických pôd, 

kam patrí slanisko a slanec, doteraz žiadne záznamy o výskyte mikroskopických vláknitých 

húb nemáme. 

M. skupina kultivačných pôd je charakteristická výrazným kultivačným pôdotvorným 

procesom. Patrí sem pôdny typ hortizem, ktorý z mykologického hľadiska sledovaný doteraz 

nebol. Druhým pôdnym typom je kultizem s dominantným kultivačným melioračným Akj-

horizontom, pretvoreným intenzívnym obrábaním a zúrodnením pôvodnej prírodnej pôdy. V 

kultizemi bolo doteraz zaznamenaných 20 rodov a 18 druhov mikroskopických vláknitých 

húb s dominanciou druhov rodu Penicillium (12 druhov) > Aspergillus (4 druhy) > 

Trichoderma (3 druhy). Ostatné rody, ako napr. Acrostalagmus, Alternaria, Arthrinium, 

Clonostachys, Humicola, Neosartorya, Paecilomyces, Pochonia, Rhizopus, Talaromyces a 

ostatné, boli najčastejšie zastúpené iba jedným druhom.  
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Do N. skupiny technogénnych pôd patria pôdy s pôdotvornými procesmi, ktoré sú 

výrazne ovlyvnené technogénnou činnosťou človeka. Patrí sem pôdny typ antrozem a 

technozem. 

Antrozeme sú pôdy s antropogénnym povrchovým iniciálnym prírodným Adip-horizontom, 

antropogénnym povrchovým rekultivačným prírodným Adrp-horizontom alebo s 

podpovrchovým antropogénnym prírodným Hdp-horizontom, resp. prírodno-technogénnym 

Hda-horizontom, ktorý je vytvorený z premiestnených prírodných, pôvodne pôdnych 

materiálov s kumulatívnou hrúbkou > 50 cm. Mykocenóza antrozemí je pomerne chudobná a 

predstavuje 9 rodov a 20 druhov mikroskopických vláknitých húb. Penicillium (6 druhov) > 

Aspergillus (5 druhov) > Fusarium (3 druhy). Všetky ostatné rody, a to Alternaria, 

Aureobasidium, Mycocladus, Rhizopus, Trichoderma a Umbelopsis boli zastúpené iba jedným 

druhom.   

Technozeme sú pôdy s antropogénnym povrchovým iniciálnym technogénnym Adit-

horizontom, alebo s antropogénnym povrchovým rekultivačným technogénnym Adrt-

horizontom, alebo antropogénnym podpovrchovým technogénnym Hdt-horizontom, ktoré 

vznikli z nahromadených materiálov vytvorených človekom, v kumulatívnej hrúbke > 50 cm. 

Z technozemí bolo doteraz identifikovaných 48 rodov a 107 druhov mikroskopických 

vláknitých húb. Mykocenóza technozemí je pomerne pestrá. Aj v tomto prípade výrazne 

dominuje rod Penicillium (26 druhov), Aspergillus (10 druhov), Trichoderma (5 druhov). 

Rody Absidia, Mucor, Mortierella, Alternaria, Beauveria, Cladosporium, Chaetomium, 

Epicoccum, Hamigera, Metarhizium, Pochonia, Stachybotrys a iné, boli zastúpené 

najčastejšie jedným alebo dvoma druhmi. 

Najväčšiu druhovú skladbu pôdnych mikroskopických vláknitých húb sme zaznamenali 

v čierniciach (261 druhov), vo fluvizemiach (254 druhov), v kambizemiach a hnedozemiach 

(242 druhov) a v černozemiach (202 druhov). Černozeme a čiernice patria k našim 

najúrodnejším pôdam, kamizeme k najrozšírenejším pôdam a hnedozeme k najviac 

skultúrneným pôdam, to znamená, že tieto pôdne typy sú zároveň aj najviac obrábané a 

môžeme ich charakterizovať aj ako agroekosystémy. Menej pestrú druhovú skladbu pôdnych 

mikroskopických vláknitých húb sme zaznamenali v pôdnom type luvizem (127 druhov), 

podzol (109 druhov), technozem (107 druhov) a ranker (98 druhov). Výrazne menej druhov 

bolo doteraz zaznamenaných v pôdnom type glej (59 druhov), pseudoglej (42 druhov), 
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regozem (39 druhov), litozem (24 druhov), antrozem (20 druhov), kultizem (18 druhov), 

umbrizem (13 druhov) a najmenej v pôdnom type andozem (7 druhov), Tab. 6.  

Je zaujímavé, že pri vyhodnotení diverzity a rozšírenia (distribúcie) mikroskopických 

vláknitých húb v pôdnych typoch Slovenska napriek pomerne pestrej druhovej skladbe v 

rámci doteraz všetkých analyzovaných pôdnych typov, nebol zaznamenaný taký druh, ktorý 

by sa vyskytoval vo všetkých pôdnych typoch. A to aj napriek tomu, že prevažná väčšina 

druhov patrí medzi kozmopolitných predstaviteľov pôdneho ekostystému. 

 

Tabuľka 6. Diverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb v pôdnych typoch Slovenska. 

 

Skupina pôd Pôdny typ MVH 

rod/druh 

Skupina pôd Pôdny typ MVH 

rod/druh 

A. iniciálnych litozem   12/24 G. kambických  kambizem   81/242 

regozem   19/39 H. andozemných  andozem   6/7 

fluvizem   85/254 I. podzolových  podzol   40/109 

ranker    39/98 J. hydromorfných pseudoglej   23/42 

B. rendzinových rendzina  - glej   24/59 

pararendzina  - K. organických  organozem  - 

C. molických  černozem   66/202 L. salinických slanisko  - 

čiernica   80/261 slanec  - 

D. vertických  smonica  - M. kultivačných kultizem   20/38 

E. umbrických  umbrizem   9/13 hortizem  - 

F. ilimerických hnedozem  77/263 N. technogénnych  antrozem  9/20 

luvizem   46/127 technozem  48/107 

Vysvetlivky: MVH – mikroskopické vláknité huby; počet rodov/počet druhov 

 

Na druhej strane, sa však vo všetkých pôdnych typoch na Slovensku vyskytovali 

početné druhy rodu Penicillium (83 druhov) a Trichoderma (12 druhov). V technozemiach, 

ktoré sú veľmi často ovplyvnené starou banskou záťažou s obsahom viacerých potenciálne 

toxických prvkov, ako napr. arzén, antimón, zinok, meď, olovo, ortuť a tiež sú mnohé z nich v 

nadlimitných hodnotách, sa často vyskytujú aj druhy fytopatogénnych húb, pretože tento 

ekosystém je výrazne oslabený. Najrozšírenejším druhom v technozemiach je druh 

Aspergillus niger. 
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2.2. Ekologické faktory a ich vplyv na biodiverzitu pôdnych mikroskopických vláknitých 

húb  

Výskyt, rozšírenie a biodiverzitu mikroskopických vláknitých húb v pôdach ovplyvňujú 

primárne a sekundárne ekologické faktory.  

 

➢ Primárne ekologické faktory – priamy vplyv. 

Pôdna reakcia (pH pôdy) ovplyvňuje nielen dynamiku, ale aj biologickú aktivitu 

mikroskopických vláknitých húb. Zároveň sa však samotné mikroskopické vláknité huby 

svojou metabolickou činnosťou, napr. produkciou organických kyselín, podieľajú na zmenách 

hodnôt pôdnej reakcie. Teplota pôdy, jej vlhkosť a prevzdušnenie svojim spolupôsobením 

ovplyvňujú priestorovú distribúciu a dynamiku mikroskopických vláknitých húb v priebehu 

roka. Obsah humusu (C, N, C:N) a iných organických látok ovplyvňuje početnosť pôdnych 

mikroskopických húb (abundanciu) a ich druhovú biodiverzitu.  

 

➢ Sekundárne ekologické faktory – sprostredkovaný vplyv. 

Každý pôdny typ je charakteristický svojimi vlastnosťami, ako je napr. textúra pôdy a jej 

štruktúra. Od hĺbky pôdneho profilu závisí množstvo organických látok, teplota, vlhkosť, 

tiež prevzdušnenie a biologická aktivita pôdnych mikroskopických vláknitých húb. V A 

horizonte 0 – 10(15) cm sa častejšie vyskytujú zástupcovia Zygomycota – Mucoromycotina  

(druhy rodov Mucor, Absidia, Zygorhynchus, Rhizopus a pod.) v porovnaní so zástupcami 

Ascomycota, ktorí častejšie dominujú v A/B horizonte 15 25(30) cm a Bv horizonte v hĺbke 

40 – 50 cm (druhy rodov Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Paecilomyces, Verticillium a 

pod.).  

 

Rozklad celulózy (Obr. 46 a – c), ktorý predstavuje organický materiál, je vhodným 

ukazovateľom sledovania biologickej aktivity pôdnej mikrobiocenózy ako celkového 

spoločenstva pôdnych mikroorganizmov vrátane mikroskopických vláknitých húb.  
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Obrázok 46. Priebeh rozkladu celulózy v horizonte A (a), A/B (b) a Bv (c) v kambizemi modálnej 

var. dystrická vo Vysokých Tatrách. (orig. A. Šimonovičová).  

 

 

Je to proces, ktorý je možné pozorovať tak v terénnych ako aj v laboratórnych 

podmienkach, a to v priebehu celého vegetačného obdobia. V laboratórnych podmienkach je 

možné takto zaznamenať napr. proces metabiózy, čo je následnosť jednotlivých skupín 

mikroorganizmov za sebou. Na rozkladajúcej sa celulóze sa takto postupne objavujú skupiny 

baktérií ako napr. žlté alebo svetlo ružové povlaky a neskoršie mikroskopické vláknité huby. 

Horizont A 0 – 10(15) cm je na organický materiál bohatší s väčšou biodiverzitou pôdnej 

mikrobiocenózy, t. j. aj pôdnych mikroskopických vláknitých húb, čo sa prejaví na 

intenzívnejšom rozklade organickej hmoty. V horizonte A/B 15 – 25(30) cm a Bv v hĺbke 40 

– 50 cm množstvo organického materiálu klesá a následne znižuje sa aj biodiverzita 

mikrobiocenózy. To všetko má za následok zníženie rozkladného procesu.  

So stúpajúcou nadmorskou výškou sa mení pôdny typ (Obr. 46 a – d) a s ním aj 

rastlinné spoločenstvo. Súčasne sa znižuje teplota pôdy a zvyšuje sa jej vlhkosť, čo závisí tiež 

od hrúbky snehovej pokrývky najmä vo vyšších polohách.  
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Obrázok 47. Vplyv nadmorskej výšky na biodiverzitu pôdnych mikroskopických húb v rôznych 

pôdnych typoch. Umbrizem modálna (a) na lokalite Popradské pleso (315 m n. m.), ranker 

umbrizemný (b) na loklaite Popradské pleso - Symbolický cintorín (942 m n. m.), rendzina modálna 

(c) na lokalite Tatranská javorina (1058 m n. m.) a ranker umbrizemný (d) na lokalite Kežmarské 

žľaby (1541 m n. m.) vo Vysokých Tatrách. (orig. A. Šimonovičová).  

 

 

Všetky tieto faktory majú za následok zníženie biodiverzity pôdnych mikroskopických 

vláknitých húb a spomalenie ich metabolických procesov (napr. rozklad celulózy). Výškový 

rozdiel 1226 m medzi výskumnými lokalitami (Obr. 47 a – d) znamenal pokles v biodiverzite, 

kedy sme na lokalite Popradské pleso (315 m n. m.) zaznamenali 11 druhov, na lokalite 

Popradské pleso - Symbolický cintorín (942 m n. m.) 13 druhov, na lokalite Tatranská 

javorina (1058 m n. m.) 14 druhov a na lokalite Kežmarské žľaby (1541 m n. m.) 16 druhov 

pôdnych mikroskopických vláknitých húb. Nie menej dôležitý, najmä vo vysokohorských 

oblastiach, je sklonom reliéfu s a výrazným rozdielom severnej a južnej strany. Tabuľka 7 

sumarizuje vplyv ekologických faktorov na biodiverzitu mikroskopických vláknitých húb v 

pôdnych typoch Slovenska. 
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Tabuľka 7. Ekologické faktory ovplyvňujúce biodiverzitu pôdnych mikroskopických 

vláknitých húb v pôdnych typoch na Slovensku. 

 

Pôdny typ MVH 

rod/druh 

pH Obsah 

humusu % 

Vegetačný stupeň 

m n.m. 

Rastlinstvo 

   ekologické faktory 

  primárne sekundárne 

regozem 19/39 6,1-7,3 1-2  

nížinný do 300 m 

až 

pahorkatinový 

300- 600 m 

 

kukurica, 

pšenica, 

mäkký lužný les 

tvrdý lužný les 

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

čiernica 80/261 6-9,5 3-4 

černozem 66/202 6-8 2,2-3 

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

Priemer 66/200  

hnedozem 77/263 5,5-6 2-3 pahorkatinový 

300 – 600 m   

až podhorský  

600 – 900 m 

 

buk, javor, 

hrab, breza 

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

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

Priemer 68/211  

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

horský 1000 – 1500 

až 

subalpínsky 1500 – 

1800 m 

vysokobylinné 

smrečiny, 

smrekovec, smrek, 

jedľa,limba, 

kosodrevina 

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

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

Priemer 53/150  

litozem 12/24 3,5-8,4 1-2 alpínsky 

1800 – 2300 m 

sitina 

Juncus trifida 

   Vysvetlivky: MVH – mikroskopické vláknité huby; počet rodov/počet druhov 

 

Vplyvom všetkých týchto faktorov sa následne tiež mení rodové a druhové zastúpenie 

mikroskopických vláknitých húb. Bez ohľadu na to o aký pôdny typ ide, vždy sú v ňom 

zastúpené, a výrazne dominujú druhy rodu Penicillium. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce 

druhy patria Penicillium aurantiogriseum var. aurantiogriseum, Penicillium brevicompactum, 

Penicillium canescens, Penicillium citrinum, Penicillium commune, Penicillium decumbens, 

Penicillium expansum, Penicillium funiculosum, Penicillium glabrum, Penicillium 

chrysogenum var. chrysogenum, Penicillium janczewskii, Penicillium janthinellum, 

Penicillium restrictum, Penicillium spinulosum, Penicillium thomii, Penicillium variabile, 
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Penicillium viridicatum, Penicillium waksmanii. V pôdnom type technozem spolu s druhmi 

rodu Penicillium dominujú druhy rodu Aspergillus s najčastejšie sa vyskytujúcim druhom 

Aspergillus niger. Často sa vyskytuje tiež druh Rhizopus stolonifer var. stolonifer, druhy rodu 

Mortierella (Tab. 8).  

  

Tabuľka 8. Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb vyjadrená zastúpením 

najčastejších rodov. 

 

Pôdy typ Mikroskopické vláknité huby 

Litozem  Penicillium, Aspergillus, Mucor  

Regozem  Penicillium, Aspergillus, Absidia, Mucor  

Fluvizem  Penicillium, Mucor, Aspergillus, Fusarium, Mortierella  

Ranker  Penicillium, Mucor, Aspergillus, Absidia, Mortierella  

Černozem  Penicillium, Mucor, Aspergillus, Fusarium, Chaetomium  

Čiernica  Penicillium, Aspergillus, Mucor, Fusarium, Chaetomium  

Umbrizem  Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Mortierella  

Hnedozem   Penicillium, Mucor, Aspergillus, Fusarium, Chaetomium  

Luvizem  Penicillium, Mucor, Aspergillus, Fusarium  

Kambizem   Penicillium, Mucor, Mortierella, Aspergillus, Fusarium  

Andozem  Penicillium, Cladosporium, Trichoderma, Geomyces  

Podzol  Penicillium, Mucor, Aspergillus, Cladosporium  

Pseudoglej  Penicillium, Acremonium,Trichoderma, Aspergillus, Absidia, Mucor  

Glej  Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Cladosporium, Trichoderma  

Kultizem  Penicillium, Aspergillus, Trichoderma  

Antrozem   Penicillium, Aspergillus, Fusarium  

Technozem Penicillium a Aspergillus, Trichoderma, Rhizopus, Mortierella 

 

  

Väčšia biodiverzita druhov rastlinnej ríše poskytuje životný priestor viacerým druhom 

organizmov, vrátane mikroorganizmov. Oveľa viac druhov mikroorganizmov, ktoré sú v 

aktívnom stave, sa nachádza v pôdach so zmiešaným porastom. Znamená to, že väčšia 

biodiverzita rastlinných druhov znamená tiež väčšiu biodiverzitu mikroorganizmov, 

vrátane pôdnych mikroskopických vláknitých húb. Tieto organizmy svojimi rozkladnými 

procesmi premieňajú uhlík z odumretých rastlín na organickú hmotu. Uhlík je tak v pôde 

viazaný na dlhšie obdobie a odstránený z atmosféry, kde negatívne pôsobí ako súčasť 

skleníkových plynov.  
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Ako sekundárne ekologické faktory pôsobia napr. aj veterné kalamity, lesné požiare, 

záplavy a zosuvy pôdy, nadmerné rozšírenie podkôrneho hmyzu, a tiež kontaminácie pôd 

spôsobené únikom ropných látok alebo iných kontaminantov. 

Veterné kalamity a požiare, z hľadiska ich vplyvu na ekosystémy, možno 

charakterizovať ako "krátkodobé", pretože ich vplyv sa po uplynutí niekoľkých rokov, resp. 

niekoľko málo desiatok rokov postupne znižuje až sa celkom stráca. V novembri 2004 

Vysoké Tatry postihla veterná kalamita, kedy tzv. tatranská bóra alebo prepadavý vietor s 

rýchlosťou od 80 do 230 km/h spôsobil zničenie lesných porastov (prevažne smrekovo-

jedľových) na ploche 12 600 ha. O pol roka neskôr 30. 6. 2005 vypukol medzi Tatranskou 

Poliankou a Novým Smokovcom požiar, kedy zhorelo 230 ha lesného porastu. Všetky tieto 

okolnosti vytvorili priestor pre výskum mnohých fyzikálnych, chemických aj biologických 

ukazovateľov pre značne širokú vedeckú komunitu. Pre zhodnotenie vplyvu vetrovej kalamity 

a následného manažmentu boli vybrané porovnateľné lokality, kde sa prirodzené lesné 

spoločenstvá vyskytujú v rámcovo podobných stanovištných podmienkach. Pre výskum bolo 

vybraté spoločenstvo smrekovcových smrečín Lariceto-Piceetum. Aby výskum jednotlivých 

vedeckých tímov bol porovnateľný, vytýčili sa medzinárodne monitorované plochy s 

jednotným označením REF, EXT, NEX, FIR.  

  

Charakteristika monitorovaných lokalít – príklad výskumných aktivít. 

REF je referenčná plocha na lokalite Vyšné Hágy a predstavuje stojatý smrekový les 

nepoškodený vetrovou kalamitou. EXT je extrahovaná plocha na lokalite Danielov Dom a 

predstavuje plochu, z ktorej bolo kalamitné drevo odstránené. Na ploche ostali iba hromady 

haluziny, ktoré postupne zarastali trávou a podliehali rozkladu. NEX je neextrahovaná plocha 

na lokalite Tatranská Lomnica-Jamy, kde kalamitné drevo ostalo na ploche. FIR na lokalite 

Tatranské Zruby charakterizuje plochu, na ktorej kalamitné drevo zhorelo (Obr. 48). Výskum 

na týchto lokalitách prebiehal od r. 2004 nepretržite viac ako desať rokov (Obr. 49).  

 

 

 



57  

  

 

 

 

Obrázok 48. Ekosystém výskumných lokalít v 2004, resp. 2005. (orig. A. Šimonovičová).  

 

 

Obrázok 49. Ekosystém výskumných lokalít v 2014, resp. 2015. (orig. A. Šimonovičová). 
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Dlhodobý výskum a monitoring fyzikálnych, chemických aj biologických ukazovateľov 

v pôdach na výskumných plochách vo Vysokých Tatrách poukázal na oveľa menej výrazný 

vplyv vetrovej kalamity ako sa pôvodne predpokladalo. Na druhej strane, výrazný vplyv na 

všetky pôdne charakteristiky, vrátane biologických ukazovateľov, sa potvrdil na ploche FIR, 

ktorá bola ovplyvnená požiarom.  

  

Vplyv požiaru, resp. popola na biodiverzitu pôdnych mikroskopických vláknitých húb  

Napriek tomu, že požiar z 30. 6. 2005 nebol veľmi intenzívny, termická analýza popola, 

ktorý ostal na ploche ukázala, že  obsahuje približne 7 hmot. % podielu, ktorý sa uvoľňuje v 

teplotnom rozsahu 80 °C až 170 °C. Tento podiel je pravdepodobne reprezentovaný 

sorbovanou vodou a ľahkými pyrolýznymi produktami, ktoré vznikajú pri horení nedokonale 

spáleného popola. Znamená to, že vzorky popola tak predstavujú produkt nedokonalého 

horenia. V priebehu rokov 2005 až 2014 sa vrstva popola postupne zapracovala do pôdneho 

horizontu, napriek tomu je však stále dobre identifikovateľná a dosahuje hrúbku do 5 cm 

(Obr. 50).  

 

Obrázok 50. Lokalita FIR na ploche Tatranské Zruby, kde v r. 2005 zhorela drevná hmota. Výrazná 

vrstva popola sa postupne zabudovala do pôdneho horizontu (orig. A. Šimonovičová).  
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Vplyv požiaru, resp. popola sa prejavil miernym zvýšením pH pôdneho roztoku z 

pôvodnej hodnoty 3,7 (extrémne kyslé) na 4,8 (veľmi silne kyslé). Po veľmi krátkej dobre, 

približne dvoch mesiacov, sa však hodnota pôdneho pH ustálila na pôvodnej hodnote, t. j. 3,7 

a viac sa nemenila. Popol z dreva, v prípade FIR lokality z kalamitného smrekového dreva, 

obsahuje najviac Na a K, a je preto tiež považovaný za veľmi dobré a kvalitné hnojivo. Jeho 

pozitívny vplyv sa prejavil vysokou biodiverzitou mikroskopických vláknitých húb 

identifikovaných z pôdnej vzorky na tejto lokalite v porovnaní s ostatnými lokalitami. Na 

jednej strane sme tu zaznamenali druhy pôdnych mikroskopických vláknitých húb, ktoré 

vyžadujú zahriatie (Obr. 51), a na druhej strane požiar zlikvidoval konkurenčnú mykocenózu. 

Veľké zastúpenie v pôdnej vzorke z tejto lokality mali najmä druhy zo systematickej skupiny 

Ascomycota (druhy rodu Neosartorya, Paecilomyces, Eupenicillium, Talaromyces a iné), t. j. 

pohlavné formy. Askospóry týchto foriem sú chránené obalmi vrecka a plodničkou, a preto 

znesú zahriatie substrátu na vyššiu teplotu v porovnaní s ostatnými druhmi pôdnych 

mikroskopických vláknitých húb. 

  

 
 

Obrázok 51. Trichophaea abundans druh izolovaný z kambizeme modálnej var. dystrická na lokalite 

FIR (orig. A. Šimonovičová et al. 2014).  
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Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb v kambizemi modálnej var. 

dystrická na výskumných lokalitách REF, EXT, NEX a FIR vo Vysokých Tatrách predstavuje 

24 rodov a 45 druhov je výrazne ovplyvnená požiarom. Vplyv vetrovej kalamity na 

biodiverzitu pôdnych mikroskopických vláknitých húb je v tomto prípade menej výrazný až 

zanedbateľný. 

Vyššie spomenuté faktory (snehové kalamity, veterné kalamity a požiare a pod.) 

ovplyvňujú ekosystémy krátky čas, napr. iba niekoľko rokov až desiatky rokov. S takouto 

"krátkodobou" environmentálnou záťažou sa ekosystémy za určité obdobie pomerne dobre a 

rýchlo vysporiadajú, a to aj bez priameho zásahu človeka.  

 

2.3. Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitývch húb v pôdach a substrátoch 

environmentálnych záťaží na Slovensku  

Na Slovensku však poznáme veľa lokalít a území s environmentálnou záťažou, napr. po 

niekoľkostoročnej ťažbe a úprave rúd, kde sa vo vyťaženom substráte nachádzajú nielen 

ťažké kovy, ale aj potenciálne toxické prvky. Takúto záťaž, ktorá na ekosystém a pôdu pôsobí 

niekoľko stoviek rokov považujeme za "dlhodobú" environmentálnu záťaž.  

  

Všeobecná charakteristika environmentálných záťaží 

Environmentálne záťaže sú výsledkom priamej alebo nepriamej antropogénnej činnosti s 

negatívnym dosahom na jednotlivé zložky životného prostredia a s následným dopadom na 

ľudské zdravie.  

 Environmentálne záťaže sú dôsledkom:  

• nesprávneho spôsobu nakladania s odpadmi,  

• negatívneho vplyvu priemyselnej činnosti, napr. kontaminované územia bývalých 

prevádzok, 

• negatívneho vplyvu banskej činnosti, napr. haldy vyťaženého materiálu po ukončení 

banskej činnosti,   

• dopravnej činnosti, napr. znečistenie ropnými produktami,  

• poľnohospodárskej činnosti, napr. kontaminácia pôdy v dôsledku aplikácie 

fosforečných hnojív, priemyselné komposty a kaly z čistiarní odpadových vôd, aktivita 

armády (70. – 80. roky 20. storočia) a jej výcvikové priestory.  
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Slovensko je známe svojou niekoľkostoročnou ťažbou rôznych rúd a ich úpravou, 

ťažbou vzácnych kovov a pod. V priebehu banskej činnosti tak postupne vznikalo územie s 

dokončenou ťažbou, resp. úpravou rúd a s výrazne negatívnym vplyvom na životné prostredie 

vytvorenými odkaliskami, haldami a úložiskami vyťaženého materiálu. Na haldách a 

odkaliskách často aj dnes prebiehajú procesy zvetrávania, rozpúšťania a oxidácie rudonosných 

hornín s obsahom viacerých potenciálne toxických prvkov, ako je napr. hliník, arzén, meď, 

olovo, nikel, kadmium, ortuť, antimón, zinok a iné., ktoré vysoko prekračujú povolené limity 

dané (Zbierka zákonov 2004), čím dochádza k následnej kontaminácii pôd, vôd a riečnych 

sedimentov. Takýto typ záťaže môžeme charakterizovať ako "dlhodobú" environmentálnu 

záťaž, pretože ekosystém sa veľmi často bez pozitívneho zásahu človeka, napr. rekultiváciou 

alebo sanáciou nevie s ňou vysporiadať. Pôdy a substráty environmentálnych záťaží sú 

najčastejšie charakterizované ako technozeme.  

 

Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb na vybraných lokalitách 

"dlhodobej" environmentálnej záťaže na Slovensku (Príklady) 

 

Banská Štiavnica – Šobov ako príklad acidifikovaného územia. Lokalita je známa 

ťažbou sekundárneho kremenca od r. 1938. Odpadový materiál na vzniknutej halde (Obr. 52 

a) má vysoký obsah pyritu a kremeňa.  

Vplyvom dažďovej vody dochádza k oxidácii pyritu a vzniku H2SO4, ktorá podmieňuje 

migráciu toxických prvkov. Spod haldy hlušinového materiálu dlhodobo vytekala extrémne 

kyslá mineralizovaná voda (pH > 3), ktorá vytvorila rýhu (Obr. 52 b) a následne okysľovala 

pôdu na svahu, kde dochádzalo k jej erózii (Obr. 52 c). 
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Obrázok 52. Lokalita Banská Štiavnica – Šobov (r. 2007). Halda hlušinového materiálu (a), rýha 

vytvorená vytekajúcou AMD (b), acidifikovaný a erodovaný substrát (c). (orig. A. Šimonovičová a 

http://www.wikipedia.org).  
 

 

 

Kyslá banská voda (AMD - acid mine drainage), ktorá vytekala spod haldy a pretekala 

svahom výrazne acidifikovala (okysľovala) nielen pôdu, ale ovplyvňovala tiež vegetáciu a 

následne aj jej biodiverzitu. Pôdnym typom je tu kambizem kultizemná var. nasýtená, ktorá sa 

nachádza pod neporušeným lúčnym porastom. Kyslomilné trávy rastú na kambizemi 

kultizemnej var. kontaminovaná. Na časti svahu bez porastu s výraznou eróziou sa nachádza 

kambizem kultizemná var. kontaminovaná forma erodovaná (Obr. 53 a – d).  

Pod neporušeným lúčnym porastom je pôda silne kyslá až extrémne kyslá (pH 4,94). 

Kyslomilné trávy rastú na pôde extrémne kyslej až ultra kyslej s pH 3,78. Ultra kyslá pôdna 

reakcia (pH 3,12) je na ploche bez porastu. Obsah organických látok je veľmi nízky až 

minimálny (Tab. 9).  
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Obr. 53. Lokalita Banská Štiavnica – Šobov (r. 2008). Vplyvom AMD vytvorená rýha (a), erodovaný 

svah (b). Pôdny typ kambizem kultizemná var. nasýtená (c, 1.), kambizem kultizemná var. 

kontaminovaná (c, 2.), kambizem kultizemná var. kontaminovaná forma erodovaná (c, 3.). Odber 

pôdnych vzoriek naprieč transektom (d). (orig. A. Šimonovičová). 

 

 

Tabuľka 9. Charakteristika acidifikovaného pôdneho substrátu na lokalite Banská Štiavnica 

– Šobov 

 

Pôdny typ % Cox pH H2O vegetácia 

1. kambizem kultizemná var. nasýtená 2,24 4,94 lúčny porast 

2. kambizem kultizemná var. kontaminovaná 2,01 3,78 kyslomilné trávy 

3. kambizem kultizemná var. kmontaminovaná 

forma erodovaná 

0,49 3,12 bez porastu 

 

  

Mykocenózu acidifikovaných pôd na lokalite Banská Štiavnica – Šobov tvorí 26 rodov 

a 43 druhov s dominanciou druhov rodu Penicillium (13 druhov) > Eupenicillium, Aspergillus 

(3 druhy) > Trichoderma (2 druhy). Predstavitelia Zygomycota – Mucoromycotina (Absidia 

sp., A. glauca var. glauca, Cunninghamella elegans a Mortierella sp.), ktoré v substráte 

vyžadujú dostatok ľahko prístupných organických látok sú zastúpení minimálne, pretože aj v 

pôdach na danej lokalite je minimum organických látok.  
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Aby sa eliminoval vplyv AMD, ktorá dlhodobo vyteká spod haldy, v r. 1999 sa na 

sanáciu použila metóda in situ čistenia, t. j. na mieste, v konštruovanom močiari. V r. 2011 sa 

pod haldou vybudoval bazén na záchyt AMD (Obr. 54 a, b). Tento zásah sa prejavil pozitívne 

zarastaním ryhy pomerne hustou vegetáciou (Obr. 54 c), ktorá bola v r. 2019 odstránená (Obr. 

54 d). Čiastočne sa tiež obnovila vegetácia na svahu Šobova, čím sa zmenšila plocha bez 

porastu (Obr. 54 e).  

V súčasnosti je lokalita v súkromnom vlastníctve a podľa ústnej komunikácie majitelia 

na územie aplikovali maštaľný hnoj, čím ju obohatili o organickú hmotu a plocha sa 

minimálne raz ročne kosí. Ako je zrejmé z obr. 55 na pôvodnej erodovanej ploche sa 

čiastočne obnovila vegetácia (Obr. 55 a), kyslomilná vegetácia vytvára riedke trsy (Obr. 55 c). 

Pestrá vegetácia je iba na neporušenom lúčnom poraste (Obr. 55 e – h). 

 

 

Obrázok 54. Lokalita Banská Štiavnica – Šobov (r. 2019). Halda (a) a záchytný bazén na vytekajúcu 

AMD (b). Rýha zarastená bujnou vegetáciou v r. 2019 (c) a po odstránení porastu (d). Čiastočne 

obnovená vegetácia (e). (orig. A. Šimonovičová). 
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Obrázok 55. Lokalita Banská Štiavnica – Šobov (r. 2019/2020). Pôvodná erodovaná plocha bez 

porastu, teraz s čiastočne obnovenou vegetáciou (a), pôdna sonda na ploche (b). Kyslomilná vegetácia 

(c) a pôdna sonda (d). Neporušený lúčny porast s pestrou vegetáciou (e – h) a pôdna sonda (i). (orig. 

A. Šimonovičová). 

  

 

Smolník je lokalita, kde nepretržite prebiehala ťažba 735 rokov (od r. 1326 do r. 1990). 

Je to historicky najznámejšie a najbohatšie Cu - Fe rudné ložisko na Slovensku. Ťažil sa tu 

pyrit na výrobu kyseliny sírovej a tiež medená ruda. V r. 1990 bola ťažba ukončená a od 

decembra 1990 do mája 1994 sa baňa začala postupne zatápať. Prvé priesaky kyslých 

banských vôd sa objavili veľmi skoro, už 11. 6. 1994. V AMD bola zistená vysoká 

koncentrácia síranov (14 000 mg/l) a zvýšené hodnoty viacerých prvkov, ako napr. meď a 

zinok. V r. 1997 sa začali realizovať nápravné opatrenia, ktoré viedli k zasypaniu šachty Pech 

drťou karbonátov, čo viedlo k miernemu zlepšeniu situácie. Šachta Pech je však stále zdrojom 

AMD, ktoré cez záchytný bazén vytekajú do rieky Hnilec a následne sú vodnými prúdmi 

nesené až do priehrady Ružín (Obr. 56 a – d).  
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Obrázok 56. Lokalita Smolník. Šachta Pech (a), kyslá banská voda vytekajúca zo šachty do 

záchytného bazéna (b), záchytný bazén (c), rieka Hnilec kontaminovaná AMD zo šachty Pech (d). 

(orig. A. Šimonovičová).  

  

V tesnej blízkosti záchytného bazéna s vytekajúcou AMD, kde je extrémne kyslé 

prostredie (pH 3,5) sú vyzrážané okre. V riečnom sedimente boli okrem síranových aniónov 

zistené aj iné prvky, ako napr. horčík (344 mg/l), železo (463 mg/l), mangán (36,5 mg/l), 

hliník (107 mg/l), meď (3 263 mg/l), zinok (12 600 mg/l) a kadmium (15 mg/l), pričom 

množstvo všetkých prekračuje limitné hodnoty.  

Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb v riečnom sedimente na troch 

odberových miestach v rámci lokality Smolník je veľmi nízka, pričom dominujú druhy rodu 

Penicillium (7 druhov) > Aspergillus (4 druhy) > Trichoderma (2 druhy) > Mycocladus, 

Rhizopus (1 druh).  

 

Pezinok – Kolársky vrch predstavuje Au - Sb ložisko. Najväčší rozsah ťažby 

antimonitu na tejto lokalite prebiehal od r. 1855 do r. 1896. V r. 1991 bola ťažba ukončená. 

Negatívny dopad banskej činnosti sa prejavil na kontaminácii vôd, ktoré sú silne kyslé (pH 

5,3), ale aj pôd a riečnych sedimentov (Obr. 57 a – c). Potvrdila sa tiež nadlimitná 
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kontaminácia potenciálne toxickými prvkami (Zbierka zákonov č. 220/2004), ako je napr. 

arzén (636 mg/kg) a antimón (93 mg/kg). 

Z riečneho sedimentu potoka Blatina na tejto lokalite boli izolované štyri druhy rodu 

Aspergillus, dva druhy rodu Penicillium a jeden druh rodu Trichoderma. Predstavitelia 

Zygomycota – Mucoromycotina neboli zastúpení vôbec. Biodiverzita pôdnych 

mikroskopických vláknitých húb v riečnom sedimente je veľmi nízka. 

  

 

 

 

Obrázok 57. Banská oblasť Pezinok – Kolársky vrch. AMD vytekajúca z odkaliska (a), riečny 

sediment s vyzrážanými okrami pod štôlňou Augustín (b) a pod štôlňou Michal (c). (orig. A. 

Šimonovičová).  

  

  

Slovinky – je 113 m vysoké odkalisko s objemom 4,8 mil. m3 kalu, ktorý predstavuje 

technozem iniciálnu, a svojou výškou je zároveň najväčším odkaliskom na Slovensku (Obr. 

58 a). Deponovaný materiál je veľmi hutný (Obr. 58 b) a vznikol po ťažbe Fe-Cu a Ag rúd, 

ktoré sa spracovávali v závode Kovohuty Krompachy a predstavuje technozem iniciálnu. 

Deponovaný substrát je silne alkalický až veľmi silne alkalický (pH 8,6 – 9,4/) s minimálnym 

obsahom organických látok (% Cox 0,3 – 0,8) a nadlimitnými hodnotami potenciálne 

toxických prvkov ako je arzén (305 – 511 mg/kg), kadmium (8,6 – 13,4 mg/kg), meď (7 372 – 
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9 227 mg/kg), olovo (2 964 – 8 078 mg/kg) a zinok (24 786 – 47 291 mg/kg). Vegetácia na 

odkalisku je tiež veľmi chudobná (Obr. 58 c – e). 

 

 

 

 

Obrázok 58. Odkalisko Slovinky (a), sonda (b), chudobná vegetácia na ploche ako sú machy (c), trsy 

tráv (d) a borovice nízkeho vzrastu (e). (orig. A. Šimonovičová).  
 

  

V pevnom substráte z odkaliska Slovinky sme zaznamenali 13 rodov a 20 druhov 

mikroskopických vláknitých húb s dominantne zastúpenými druhmi rodu Aspergillus (5 

druhov) > Penicillium (4 druhy) > Clonostachys  a Trichoderma (1 druh). Zygota – 

Mucoromycotina zastupuje iba druh Mortierella alpina. Biodiverzita mikroskopických 

vláknitých húb je veľmi nízka. Na druhej strane, sme zaznamenali početne zastúpenie 

fytopatogénnych druhov, ako napr. Bionectria ochroleuca, Lewia infectoria, Phoma 

macrostoma a Bjerkandera adusta (Basidiomycota), ktoré výrazne  poškodzujú okolitú 

vegetáciu.  
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Zemianske Kostoľany – na tejto lokalite sa nachádza odkalisko, na ktorom je 

deponovaný elektrárenský popolček s vysokým obsahom arzénu. V r. 1965 sa po výdatných 

dažďoch pretrhla základná hrádza pôvodného odkaliska, kde sa naplavoval elektrárenský 

popolček z tepelnej elektrárne Nováky (ENO). Do okolia sa následne vylialo cca 3 mil. ton 

odkaliskového materiálu, ktorý bol následne prekrytý zeminou (Obr. 59 a, b), zatrávnený a 

využívaný ako pasienok pre dobytok. 

 

 

 

Obrázok 59. Pôdna sonda na lokalite Zemianske Kostoľany (a), popolček prekrytý navezenou 

zeminou (b). (orig. A. Šimonovičová).  

  

Substrátom na lokalite je technozem iniciálna, neutrálnej až stredne alkalickej alkalickej 

pôdnej reakcie (pH 7,23 – 8,1) s nízkym obsahom organických látok (% Cox 1,3 – 3,54) a 

nadlimitnými hodnotami arzénu (93 – 634 mg/kg) a zinku (45 – 182 mg/kg). 

Mikroskopické vláknité huby sú zastúpené dominanciou druhov rodu Penicillium (6 

druhov) > Aspergillus (4 druhy) > Alternaria, Trichoderma a Paecilomyces (3 druhy). 

Mucoromycotina zastupujú druhy rodu Mortierella, Mucor, Mycocladus a Rhizopus. Podobne 

ako na lokalite Slovinky aj na tejto lokalite sme zaznamenali početné zastúpenie 

fytopatogénnych druhov, ako napr. Bionectria ochroleuca, Phlebia acerina a Phlebia rufa. 

Biodiverzitu pôdnych mikroskopických vláknitých húb považujeme na nízku. 

  



70  

  

 

 

Areál Bane Nováky (Obr. 60 a, b) - je ovplyvnený uhoľným prachom, ktorý je 

extrémne kyslý (pH H2O 3,3) a obsahuje nadlimitné množstvo arzénu (400 mg/kg). 

Z mykologického hľadiska sme analyzovali uhoľný prach, kde je veľmi nízke 

zastúpenie mikroskopických vláknitých húb zodpovedajúce substrátu. Dominujú druhy rodu 

Penicillium (4 druhy) > Aspergillus (2 druhy) > Trichoderma > Alternaria, Cladosporium, 

Stachybotrys. 

 

 

 

Obrázok 60. Areál Bane Nováky v r. 2008 (a) a v r. 2014 (b). (orig. A. Šimonovičová).  

 

Všetky, vyššie analyzované substráty, ktoré sme uviedli ako príklad environmentálnej 

záťaže, sú negatívne ovplyvnené, a to buď kyslými banskými vodami, potenciálne toxickými 

prvkami alebo popolčekom alkalickej povahy. Uvedené záťaže napriek tomu, že sú rôzneho 

typu, navzájom interagujú a spätne ovplyvňujú ekosystém ako celok. Zastúpenie pôdnych 

mikroskopických vláknitých húb a ich biodiverzita na týchto lokalitách starých 

environmentálnych záťaží na Slovensku zodpovedá analyzovaným substrátom (Tab. 10).  
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Tabuľka 10. Zastúpenie pôdnych mikroskopických vláknitých húb a ich biodiverzita na 

vybraných lokalitách starých environmentálnych záťaží na Slovensku. 

 

 

Lokalita  

 Rody/druhy   

Mucoromycotina  Ascomycota  Basidiomycota  spolu 

Banská Štiavnica – 

Šobov  

7/8  26/59  0  33/67  

Smolník  2/2  23/33  0  25/35  

Pezinok – Kolársky 

vrch  

4/5  14/27  1/1  19/33  

Slovinky  1/1  12/19  0  13/20  

Zemianske Kostoľany  6/11  20/42  2/3  28/56  

Nováky  0  10/14  0  10/14  

Ʃ rody/druhy  16/22  91/167  3/4  110/193  

  

 

Druhové spektrum pôdnych mikroskopických vláknitých húb charakterizujú druhy, 

ktoré sa vyskytujú veľmi často, menej často, ojedinele alebo sú zriedkavé až vzácne.  

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce druhy patrí Aspergillus niger, izolovaný zo 

všetkých substrátov a Penicillium chrysogenum var. chyrsogenum izolovaný z piatich 

substrátov. Často sa vyskytujúce druhy sú Mortierella alpina a Rhizopus stolonifer var. 

stolonifer, Alternaria alternata, Aspergillus clavatus, Aspergillus flavus, Aspergillus 

fischerianus (izolovaný ako Neosartorya fischeri), Trichoderma koningii, Trichoderma viride 

izolované z troch až štyroch rôznych substrátov. Medzi druhovo najpočetnejšie rody patrí 

Penicillium (27 druhov, ako napr. Penicillium canescens, Penicillium glabrum, Penicillium 

janthinellum, Penicillium rugulosum, Penicillium simplicissimum a Penicillium spinulosum) a 

Aspergillus (14 druhov, ako napr. Aspergillus clavatus, Aspergillus fumigatus a Aspergillus 

versicolor).  

 Pôdne mikroskopické vláknité huby nachádzajúce sa v rôznym spôsobom 

kontaminovanom prostredí veľmi často zahynú, a to najmä vtedy, keď nie sú schopné 

adaptovať sa na zmenené fyzikálno-chemické vlastnosti daného substrátu. Mnohé sa však 

prispôsobia, pretože majú vytvorené mechanizmy, ktoré im umožňujú tieto, veľmi často až 

extrémne podmienky, prekonať. Všetky tieto mechanizmy, často až na genetickej úrovni, 

pôsobiace v podmienkach stresu umožňujú autochtónnym mikroorganizmom (pôvodným v 
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danom prostredí), vrátane mikroskopických vláknitých húb nielen prežívať, rozmnožovať sa, 

ale zároveň tiež vytvoriť základ budúceho osídlenia inými organizmami a tiež priestor pre 

vznik nových biotopov s významným environmentálnym potenciálom.  

Je dôležité si uvedomiť, že všetky ekologické faktory, či abiotické alebo biotické, 

pôsobia komplexne a navzájom sa ovplyvňujú, preto nie je možné ich posudzovať 

samostatne. Komplexné pôsobenie tak primárnych, ako aj sekundárnych ekologických 

faktorov sa následne prejaví buď na zvýšenom, resp. zníženom počte jednotlivých rodov 

mikroskopických vláknitých húb, ale mení sa aj ich druhové zastúpenie – t. j. ich 

biodiverzita.  

Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb je v pôdnych typoch Slovenska 

rozmanitá, pričom sa jednotlivé pôdne typy navzájom líšia nielen počtom rodov, ale 

predovšetkým variabilitou ich druhovej skladby. Na základe počtu druhov pôdnych 

mikroskopických vláknitých húb, ktoré sú spoločné a rozdielne v dvoch pôdach rovnakej 

skupiny, môžeme výpočtom stanoviť podobnosť mykocenóz (Tab. 11). Najčastejšie sa 

používa Beta diverzita, ktorú vyjadruje Jaccardov index podobnosti „ISJ“ alebo Sørensenov 

index podobnosti „ISS“. Podrobnejšie v časti Odber, spracovanie a vyhodnotenie pôdnej 

vzorky.  

 

Tabuľka 11. Podobnosť mykocenóz v skupine pôd A, C, F a J. 

 

 

Skupina pôd  

  

 

Pôdne typy  

  

Podobnosť mykocenóz  

Sxy  S  

A. iniciálnych 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. molických černozem/čiernica  0,66  0,79  

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

J. hydromorfných pseudoglej/glej  0,07  0,14  
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Podobnosť mykocenóz pôdnych typov A. skupiny iniciálnych pôd je veľmi nízka. 

Vyššie hodnoty sme zaznamenali v F. skupine ilimerických pôd. Celkovo najnižšie hodnoty, 

ktoré klasifikujú podobnosť mykocenóz sme zaznamenali v J. skupine hydromorfných pôd. Z 

uvedeného je zrejmé, že jednotlivé pôdne typy majú viac rozdielnych ako spoločných druhov 

pôdnych mikroskopických vláknitých húb, na základe čoho je podobnosť mykocenóz veľmi 

nízka až minimálna a vyvíja sa v každom pôdnom type samostatne. Najvyššiu podobnosť 

mykocenóz sme zaznamenali iba v pôdach C. skupiny molických pôd. Černozeme a čiernice 

majú až 185 spoločných druhov, čo je zároveň predpokladom ich vysokej podobnosti.   

 

2.4. Odber, spracovanie a vyhodnotenie mykologickej analýzy pôdnej vzorky 

Pôdne vzorky odoberáme vždy za určitým účelom, preto je veľmi dôležitý správny 

odber materiálu a tiež jeho dostatočné množstvo. Z každej plochy, ktorú chceme analyzovať, 

odoberáme pôdne vzorky podľa vopred stanovenej schémy a vždy z viacerých miest. Je 

vhodné si plochu vopred rozdeliť na určité pásma, napr. horizontálne alebo vertikálne, 

prípadne urobiť odber v smere uhlopriečok alebo v rohoch (Obr. 61). 

 

 

 

Obrázok 61. Schémy odberu pôdnych vzoriek (orig. S. Nosalj). 

 

Pôdne vzorky odoberáme vždy z určitej hĺbky, napr. 0 – 5/10, resp. 15 cm (je to na 

mikrobiocenózu najbohatšia časť pôdy) a to na celej ploche rovnako. V prípade, že vzorky 

odoberáme priamo z jednotlivých horizontov z pôdnej sondy je potrebné z každého horizontu 
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odobrať najmenej tri vzorky. Vzorky pôdy odoberáme vždy čistou lopatkou (očistenou po 

predchádzajúcom odbere) do čistých PVC vrecúšok alebo aj vriec (podľa odobratého 

množstva pôdy). Ak máme možnosť, odporúča sa pri každom mieste odberu vzorky odmerať 

zároveň teplotu pôdy a jej vlhkosť (Obr. 61).  

 

 

 

Obrázok 61. Meranie teploty a vlhkosti pôdy prenosnými prístrojmi priamo na mieste odberu pôdnej 

vzorky. (orig. A. Šimonovičová). 

 

 

 

Každú vzorku je potrebné označiť údajmi ako miesto, resp. lokalita odberu, hĺbka 

odberu, dátum a GPS súradnice. Odobraté pôdne vzorky čím skôr umiestnime do chladničky 

na ďalšie spracovanie. 

 

Spracovanie pôdnej vzorky 

Odobraté pôdne vzorky v laboratóriu spracujeme nasledovne. Všetky vzorky odoberané 

z viacerých miest v smere šípky (Obr. 61) predstavujú opakovanie odberu a tak v laboratóriu 

môžeme vzorky zmiešať a kvartovať, čím si pripravíme tzv. priemernú pôdnu vzorku. Tú 

následne preosejeme cez sito s otvormi 2 mm, čím pripravíme jemnozem a zbavíme ju 

korienkov a kúskov tráv alebo ihličia, ktoré predstavujú organický materiál.  
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Mykologická analýza pôdnej vzorky 

Na mykologickú analýzu najčastejšie používame 10 g jemnozeme (môžeme aj menej, 

čomu je potrebné prispôsobiť aj objem destilovanej vody), z ktorej si pripravíme tzv. 

desiatkové riedenie so sterilnou destilovanou vodou v objeme 90 ml. V prvom kroku 10 g 

zeminy vsypeme do 90 ml sterilnej destilovanej vody v Erlenmeyerovej banke a umiestnime 

na trepačku po dobu 10 – 15 min. na rýchlostný stupeň č. 4, čo je približne 176 – 180 

otáčok/min. Takto získame riedenie 1x10-1. Po pretrepaní vody so zeminou necháme banky 2 

– 3 min. postáť a následne odoberieme 1 ml supernatantu do 9 ml sterilnej destilovanej vody, 

čím dostaneme riedenie 1x10-2. Takýmto spôsobom si pripravíme riedenie, ktoré potrebujeme 

a v dostatočnom objeme, aby sme mohli naočkovať pripravené živné pôdy, na ktorých budú 

pôdne mikroskopické vláknité huby rásť.  

Živné pôdy je vhodné pripraviť vopred, aby boli dostatočne pevné. Je vhodné použiť 

tak univerzálne živné pôdy ako aj diagnostické, t. j. zamerané na určitú skupinu 

mikroskopických vláknitých húb. Živné pôdy, pripravené podľa návodu od výrobcu, nalejeme 

do Petriho misiek a po stuhnutí na povrch aplikujeme 1 ml z príslušného riedenia pôdnej 

vzorky. Tomuto procesu hovoríme očkovanie. Následne sterilnou sklenenou hokejkou (čo je 

sklenená tyčinka ohnutá v tvare hokejky) opatrne rozotrieme 1 ml tak, aby bol pokrytý celý 

povrch živnej pôdy. Na vrchnák každej Petriho misky napíšeme dátum, číslo vzorky a poradie 

jej opakovania. Z jednej pôdnej vzorky robíme vždy najmenej tri opakovania. Naočkované 

pôdne vzorky umiestnime do termostatu pri teplote 25 °C po dobu 5 až 7 – 10 dní. Petriho 

misky musíme však pravidelne kontrolovať, pretože niektoré skupiny mikroskopických 

vláknitých húb rastú rýchlejšie a môžu prerásť ostatné, pomaly rastúce druhy. 

Po určitej dobe kultivácie v termostate získame tzv. zmesnú vzorku (Obr. 63 a), čo 

znamená, že na každej Petriho miske vyrastie viac druhov mikroskopických vláknitých húb. 

V ďalšom kroku je potrebné každú jednu kolóniu preočkovať, t. j. za sterilných podmienok 

preniesť kúsok materiálu na novú živnú pôdu a to toľkokrát, kým nezískame čistú kultúru. Z 

pôdnej vzorky môžeme izolovať aj termorezistentné druhy, t. j. také ktoré v priebehu 

spracovania a prípravy, kedy vzorku zeminy vsypeme priamo do horúcej sterilnej živnej pôdy 

a následne ju zahrievame pri teplote 75 °C vo vodnom kúpeli po dobu 30 min. znesú túto 

vysokú teplotu (Obr. 63 b).  
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Obrázok 63. Zmesné vzorky mikroskopických vláknitých húb (a), termorezistentné druhy (b). (orig. 

A. Šimonovičová). 

 

 

 

U čistých kultúr si všímame makromorfologické znaky, t. j. farbu kolónie, jej povrch, 

tvar a štruktúru, tvorbu gutačných kvapiek (tzv. výpotok), tvorbu pigmentu a pod. Za týmto 

účelom si pripravíme tzv. trojbodovú inokuláciu, čiže na agarovú pôdu naočkujeme čistú 

kultúru v troch bodoch. Môžeme použiť aj rôzne živné pôdy, kedy zaznamenáme tiež viac 

alebo menej rozdielne makromorfologické znaky (Obr. 64 a – c). 

 

 

 

Obrázok 64. Trojbodová inokulácia čistých kultúr na tri rôzne živné pôdy (CDA, SDA, MEA). Druh 

Aspergillus venenatus (a), Aspergillus sydowii (b) a Aspergillus calidoustus (c). 
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Čisté kultúry mikroskopických vláknitých húb uchovávame v skúmavkách na šikmom 

agare. Je potrebné ich však pravidelne preočkovávať, napr. každé tri až štyri mesiace, aby 

kultúry nevyschli (Obr. 65). 

 

 

Obrázok 65. Čisté kultúry mikroskopických vláknitých húb uchovávané na šikmom agare. (orig. A. 

Šimonovičová). 

 

Dôraz kladieme na mikromorfologické znaky, t. j. na štruktúry viditeľné pod 

mikroskopom. Preparáty robíme napr. do kvapky destilovanej vody alebo do 50 %-nej 

kyseliny mliečnej, kde môžeme kvôli lepšiemu vyfarbeniu štruktúr podľa potreby pridať 

bavlníkovú modrú, alebo iné farbivo. Z čistých kultúr si môžeme pripraviť tiež tzv. sklíčkový 

preparát, kedy malý kúsok agarovej živnej pôdy prenesieme na podložné sklíčko, ktoré 

naočkujeme určitým druhom mikroskopickej vláknitej huby a prikryjeme krycím sklíčkom. 

Kultúru necháme rásť v kyvete (vo vlhkej komôrke) 3 – 4 dni, resp., podľa potreby a následne 

mikroskopujeme. Na identifikáciu používame diagnostickú literatúru, čo sú určovacie kľúče 

pre mikroskopické vláknité huby. Druhy môžeme diagnostikovať aj molekulárnymi 

metódami, napr. PCR metódou.  

 

2.5. Stanovenie podobnosti mykocenóz a ich vyhodnotenie 

Na základe rodového a druhového zloženia pôdnych mikroskopických vláknitých húb, 

teda mykocenózy, môžeme porovnať nami sledované pôdne vzorky. Podľa počtu spoločných 

a rozdielnych druhov mikroskopických vláknitých húb môžeme tiež stanoviť diverzitu 
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spoločenstiev týchto mikroorganizmov v jednotlivých pôdnych vzorkách. Medzi najčastejšie 

používané patrí alfa, beta a gama diverzita. 

Alfa diverzita – vyjadruje najnižšiu priestorovú úroveň v rámci jedného spoločenstva 

(stanovišťa, plochy), pričom počet druhov zaznamenávame v rámci štandardizovanej plochy 

(napr. ha alebo km2). Alfa diverzitu môžeme vyjadriť indexom diverzity podľa Oduma (Idiv) 

alebo Simpsonovým indexom diverzity (D). 

Beta diverzita – opisuje mieru rozdielnosti alebo podobnosti medzi spoločenstvami. 

Beta diverzitu vyjadruje Jaccardov index (ISj) alebo Sørensenov index (Iss) podobnosti. 

Indexy vypočítame nasledovne: 

ISj = c/a + b – c 

ISS = 2c/a + b 

kde: a = je počet spoločných druhov v prvej vzorke; b = počet spoločných druhov v druhej 

vzorke; c = počet druhov spoločných v prvej aj v druhej vzorke. Podobnosť v % dostaneme, 

ak získanú hodnotu vynásobíme x 100. O podobnosti spoločenstiev môžeme hovoriť od 

hodnoty 0,6 – 1 alebo 60 – 100 %. Ak sú údaje menšie ako 0,6 alebo 60 % hovoríme o 

rozdielnosti spoločenstva, resp. spoločenstiev. V pôdnej mikrobiológii, resp. mykológii sa na 

stanovenie podobnosti najčastejšie používa beta diverzita. 

Gama diverzita – porovnáva rozdiely medzi druhovým zložením spoločenstiev v 

rôznych regiónoch. Je to najvyššia úroveň diverzity, ktorá je definovaná súčinom beta 

diverzity a priemernej alfa diverzity. 

Ak porovnávame dve alebo viac spoločenstiev pôdnych mikroskopických vláknitých 

húb, musíme brať na zreteľ, že porovnať môžeme iba rovnaké pôdne typy, ale napr. z rôznych 

lokalít, alebo rovnaký pôdny typ s rôznym rastlinným spoločenstvom a pod. Nemôžme 

navzájom porovnávať rôzne pôdne typy, pretože ich mykocenóza bude rozdielna v závislosti 

od vlastností pôdnych typov. Diverzitu spoločenstva môžeme stanoviť aj pre iné organizmy, 

kedy je výpočet indexov rovnaký. Môžeme tiež použiť iné indexy diverzity. Diverzita 

akéhokoľvek spoločenstva je ovplyvňovaná komplexom ekologických faktorov, či už 

prírodných alebo antropických. 
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3.  

Mikroskopické vláknité huby v atypických prostrediach 

 

Prirodzeným biotopom mikroskopických vláknitých húb je pôdne prostredie, v 

ktorom zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Pôda je ich rezervoárom a  prostredím, ktoré 

im poskytuje všetky potrebné podmienky pre  existenciu a rozmnožovanie. Tieto 

mikroorganizmy sú však rozšírené aj v ďalších zložkách životného prostredia , ako je 

napr. vzduch a voda.  

Skupina mikroskopických vláknitých húb je veľmi rozsiahla. Sú v nej zastúpené 

organizmy so širokou škálou životných nárokov, a tiež množstvo druhov, ktoré sa 

vyznačujú vysokou adaptabilitou na zmeny fyziologických podmienok. To sú 

predpoklady, ktoré im umožňujú existovať aj mimo pôdneho prostredia , t. j. v 

podmienkach, ktoré považujeme za atypické, prípadne extrémne a iným organizmom 

nevyhovujúce (Obr. 66 a, b). Schopnosť húb existovať aj v podmienkach nie príliš 

vhodných pre rast a rozmnožovanie alebo dokonca v podmienkach extrémnych, 

zohráva významnú úlohu pri ich sekundárnom šírení do iných ako pôdnych biotopov 

– akými sú aj obytné, priemyselné a kultúrne, historicky a umelecky cenné objekty 

(Obr. 66 c, d).  

 

 

 

Obrázok 66. Rast mikroskopických vláknitých húb na omietke kamennej steny poškodenej 

vlhkosťou v murive (a, b) v budove bývalého Múzea afrického umenia v Bratislave pred 

reštaurovaním. Neskorobarokové nástenné maľby z  2. polovice 18. stor. (Arcibiskupský 

úrad v Trnave) (c), poškodená výzdoba kaplnky z  1. polovice 18. stor. (Stephaneum v 

Trnave) (d), stav pred reštaurovaním. (orig. M. Machariková). 
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Atypickosť týchto priestorov nespočíva v charaktere substrátu, ktorý je 

atakovaný. V prípade dreva, textilu, papiera, kameňa ide o substráty, ktoré 

mikroskopické vláknité huby rozkladajú bežne aj v pôdnom prostredí. V tomto 

prípade ide skôr o atypické podmienky, pri ktorých mikroskopické huby rastú, v 

porovnaní s bežným pôdnym prostredím. Sú to predovšetkým extrémne zmeny 

vlhkosti substrátu a okolitého prostredia, kolísanie teplôt, extrémne vysoké alebo 

nízke hodnoty pH, stopové množstvá dostupných organických látok a pod.  

Keďže mikroskopické vláknité huby majú, vzhľadom na svoje výrazné 

rozkladné a teda biodeteriorizačné aktivity, významné postavenie v ekosystéme, je 

zaujímavé a dôležité sledovať ich rozšírenie v rôznych zložkách životného 

prostredia, od pôd až po nové, v istom zmysle atypické biotopy. Keďže problematika 

mikroskopických vláknitých húb je veľmi široká, každý poznatok o ich ekológii,  

rozšírení a aktivitách je potrebný a je tiež prínosom k celkovému poznaniu tejto 

skupiny mikroorganizmov a je základom pre ich ďalšie využitie. Pri štúdiu ich 

rozšírenia a aktivít v iných ako pôdnych biotopoch môžu byť využité a nápomocné 

najmä poznatky z pôdnej mykológie, keďže tieto sú, tak u nás ako aj vo svete, 

spracované veľmi komplexne. 

Mikroskopické vláknité huby disponujú celým radom morfologických,  

fyziologických a genetických špecifík, ktoré sú predpokladom ich  

konkurencieschopnosti voči ostatným skupinám mikroorganizmov , ako sú napr. 

baktérie, cyanobaktérie a riasy. Stavba mycélia (hustá sieť vláken) zabezpečuje 

veľký pomer aktívneho povrchu hýf v pomere k ich celkovému objemu, čím je 

zabezpečená vysoká miera kontaktu huby s jej prostredím. Pre mikroskopické 

vláknité huby je tiež charakteristická ich značná rýchlosť rastu a rozmnožovania a 

schopnosť v pomerne krátkom čase zaujať veľkú časť substrátu . Táto schopnosť je 

umožnená produkciou veľkého množstvá rozmnožovacích štruktúr. Vysoký stupeň 

aktivity ich metabolizmu zostáva zachovaný v pomerne širokom intervale 

ekologických faktorov, ktorými sú teplota, vlhkosť a vodná aktivita, svetlo, pH 

prostredia a pod. Pre mnohé mikroskopické vláknité huby je typická schopnosť 

produkovať toxické látky, vrátane antibiotík, čo len zvyšuje ich konkurencie 

schopnosť v získavaní substrátu. Mikroskopické vláknité huby dokážu veľmi rýchlo 

reagovať na nepriaznivé podmienky prostredia prechodom do stavu anabiózy, v 

ktorom prežívajú bez toho, aby sa znížila ich životaschopnosť, pričom po obnovení 

vhodných podmienok prostredia znovu prechádzajú do aktívneho stavu. Všetky tieto 
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špecifiká im umožňujú existovať v zložitých konkurenčných vzťahoch v rámci 

ekosystému. 

Hoci sú huby heterotrofné organizmy (odkázané na príjem hotových 

organických látok), sú zároveň veľmi heterogénnou skupinou vzhľadom na ich 

potravné nároky a možnosti zaujať určitý substrát. Táto rozmanitosť sa vysvetľuje 

rozmanitosťou enzýmov, ktoré produkujú a ktoré podmieňujú ich funkcie v 

ekosystémoch. Podľa toho rozlišujeme niekoľko skupín húb:  

1) huby rozkladajúce jednoduché cukry, tzv. ”sacharidové” huby, ktoré sú 

schopné rýchlo spotrebovať ľahko rozložiteľné uhlíkaté látky (cukry, škrob). 

Schopnosť rozkladať ľahko dostupné uhlíkaté látky majú aj iné skupiny húb, 

chýba im však schopnosť rýchleho rastu mycélia , a tým aj schopnosť rýchlo 

zaujať priestor, a tak vyhrať v konkurenčnom boji, ktorými sa vyznačuje práve 

skupina ”sacharidových” húb. Charakteristické je pre ne tiež rýchle klíčenie 

spór a odpočinkových, dormantných foriem , a tiež tvorba antibiotík, čo im ešte 

viac pomáha zaujať priestor a upevniť si tak svoju pozíciu. Patria sem 

zástupcovia Zygomycota – Mucoromycotina, napr. druhy rodov Absidia, 

Mucor, Rhizopus (Obr. 67) a čiastočne konidiálne huby, najmä predstavitelia 

rodov Penicillium a Aspergillus. 

 

 

 

 

Obrázok 67. Spôsob rastu tzv. mukorovitých húb a ich prenikanie do substrátu 

(http://www.wikipedia.org). 

 

 

2) celulolytické huby zabezpečujúce hydrolytické štiepenie hemicelulózy , 

celulózy, pektínu, chitínu, keratínu. Do skupiny celulolytických húb patria 
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druhy vyznačujúce sa o niečo pomalším rastom, ktoré na ľahko rozložiteľných 

substrátoch nie sú schopné konkurencie so ”sacharidovými” hubami. Patria 

sem zástupcovia Ascomycota, najmä druhy rodov Chaetomium (Obr. 68 a – c), 

Humicola, Mycogone atď. 

 

 

 

Obrázok 68. Chaetomium sp. – plodnička tzv. peritécium  (a), špirálovité vlákna slúžiace na 

prichytenie o podklad (b), askospóry (30bc). (orig. M. Machariková). 

 

 

3) huby rozkladajúce lignín, ktoré rastú pomaly a až vtedy, keď sú už všetky 

ľahko dostupné uhlíkaté látky rozložené prvými kolonizátormi, čo sú najmä 

predstavitelia Basidiomycota. 

 

Teplota a teplotný režim prostredia patria spolu s  vlhkosťou k primárnym 

ekologickým faktorom s najvýraznejším vplyvom na rozšírenie mikroskopických 

vláknitých húb. Pri optimálnych teplotách prostredia je hlavným faktorom 

ovplyvňujúcim rast húb množstvo živín v  prostredí. V extrémnych podmienkach 

takáto závislosť neexistuje a teplota je rozhodujúcim faktorom rastu. Podľa vzťahu 

k teplote rozdeľujeme mikroskopické vláknité huby na:  

• psychrofilné s teplotným minimom pod 0 až (- 6) °C, s optimom +5 až +10 °C 

a maximom +20 °C, 

• mezofilné s teplotným minimom +5 až +15 °C , s optimom +25 až +30 °C a s 

maximom +37 °C, 
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• termofilné s minimom +20 °C, s optimom +35 až +40 °C a s maximom +45 až 

+55 °C, pričom minimálna a maximálne teplota tvorí hranicu, pri ktorej sa 

zastaví rast a rozmnožovanie. 

 

Teplotné hranice pre klíčenie spór sú väčšinou širšie ako pre samotný aktívny 

rast mycélia, hoci to neplatí pre všetky druhy húb. Okrem toho existujú skupiny tzv. 

psychrotolerantných a termotolerantných mikroskopických vláknitých húb, ktoré 

sú schopné rásť aj za hranicami svojich maximálnych alebo minimálnych teplôt. 

Obligátnych psychrofilov medzi mikroskopickými vláknitými hubami takmer niet, s 

výnimkou niektorých druhov rodu Acremonium (Obr. 69 a). K psychrofilnej 

mykocenóze patria ďalej druhy Geomyces pannorum var. pannorum (Obr. 69 b) a 

niektoré druhy rodov Mucor a Cladosporium. Väčšina mikroskopických vláknitých 

húb sú mezofily, k najznámejším z nich patria Cladosporium cladosporioides, mnohé 

druhy rodov Penicillium, Fusarium, Mucor a ďalšie. Medzi termofily a  

termotolerantné mikroskopické vláknité huby patria najmä druhy rodu Aspergillus. 

Tieto majú omnoho vyššie teplotné maximá , ako napr. druhy rodu Penicillium.  

 

Obrázok 69. Druh Acremonium sp. (a) izolovaný z krypty gotického kostola v Okoličnom a 

Geomyces pannorum var. pannorum (b) izolovaný z papiera v Banskom archíve v Banskej 

Štiavnici. (orig. M. Machariková). 

 

Pre rast a osmotickú výživu mikroskopických vláknitých húb je nevyhnutné 

vodné prostredie, a to najmä množstvo voľnej a dostupnej vody (aw) v prostredí, 

resp. v substráte. Množstvo dostupnej vody potrebnej pre klíčenie spór a  pre samotný 

aktívny rast mycélia je väčšinou rozdielne, pričom pre rast mycélia a tvorbu 

reprodukčných štruktúr je potrebná vyššia vlhkosť ako pre klíčenie spór.  
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Mikroskopické vláknité huby sú vo všeobecnosti schopné rásť v  intervale 

vodnej aktivity aw od 1 do 0,6 a nižšie. Medzi hygrofilné druhy, teda druhy s vyššími 

nárokmi na vlhkosť zaraďujeme Zygomycota – Mucoromycotina a fytopatogénne 

huby. K mezofilným patria druhy rodov Fusarium a Rhizopus. Predstaviteľmi 

xerofilnej mykocenózy sú najmä zástupcovia rodu Aspergillus a druhy Alternaria 

alternata (Obr. 70 a, 71 c), Ulocladium botryosum a Penicillium funiculosum. 

Osobitným prípadom sú osmofilné a halofilné mikroskopické vláknité huby s 

vysokým osmotickým tlakom vo vnútri buniek prispôsobené zníženej vlhkosti 

prostredia, schopné existovať v prostredí s vysokou koncentráciou sacharidov alebo 

solí. 

 

 

Obrázok 70. Viacbunkové konídie druhu Alternaria alternata (a) izolovaného z depozitov 

Banského archívu a zmesná kultúra mikroskopických vláknitých húb v Petriho miske (b) 

izolovaná z depozitov Banského múzea v Banskej Štiavnici s výrazne zastúpenými tzv. 

tmavými hubami (rod Cladosporium). (orig. M. Machariková). 

 

 

Slnečné žiarenie je ďalším ekologickým faktorom ovplyvňujúcim existenciu 

mikroskopických vláknitých húb. Ochranou voči UV-lúčom sú čierne pigmenty, 

melaníny, so zložitou polymérnou štruktúrou, lokalizované v mycéliu a v spórach 

týchto mikroorganizmov. Obsah melanínov v bunkách húb determinuje ich 

priestorové rozšírenie, pričom najodolnejšie voči slnečnému žiareniu sú tzv. tmav o 

sfarbené huby, najmä druhy rodov Alternaria (Obr. 70 a, 71 c), Ulocladium, 

Cladosporium (Obr. 70 b, 71 b), Doratomyces, Curvularia, Stachybotrys (Obr. 71 a), 

Phoma, Aureobasidium.  



85 
 

 

Obrázok 71. Zástupcovia tzv. „tmavých“ húb - Stachybotrys (a), Cladosporium (b) a 

Alternaria (c). (orig. M. Machariková). 

 

Vysoký obsah melanínov im umožňuje existovať na povrchu pôdy, v  pôdach s 

ťažkými kovmi a toxickými prvkami, na rastlinnej opadanke a rastlinných zvyškoch , 

a tiež ako epifyty na povrchu listov živých rastlín a pod.  

 

3.1. Rozšírenie mikroskopických vláknitých húb v ďalších zložkách životného 

prostredia 

Okrem pôdneho prostredia nachádzame mikroskopické huby aj v iných 

ekotopoch a biotopoch, a to predovšetkým vo vodnom prostredí a v ovzduší.  

Vodné prostredie 

Mikroskopické vláknité huby sú vo vodnom prostredí zastúpené dvoma 

skupinami: 

1. tzv. „hydrofungi“ - autochtónne druhy mikroskopické vláknité huby, pre 

ktoré je vodné prostredie prirodzeným biotopom a celý ich životný cyklus 

prebieha vo vodnom prostredí. Saprotrofné druhy tejto skupiny húb rastú 

prevažne v čistých stojatých alebo tečúcich vodách na rôznych  rastlinných 

a živočíšnych substrátoch  spadnutých do vody, na ktorých vytvárajú belavé 

povlaky. Parazitické druhy vodných hyfomycét sa vyskytujú nielen na 

povrchu, ale aj vo vnútri buniek rôznych rias, rozsievok, cyanobaktérií a 

drobných vodných živočíchov (Obr. 72). Pri premnožení však dokážu 

vážne poškodiť prirodzené spoločenstvo povrchových vôd.  
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Obrázok 72. Losos infikovaný druhom Saprolegnia (http://www.wikipedia.org). 

 

 

2. alochtónne druhy, ktoré sa vo vodách vyskytujú sekundárne. Ich 

prirodzeným prostredím je pôda, sezónne sa spóry týchto mikromycét 

objavujú vo vzduchu a stávajú sa jeho súčasťou. Do vody sa následne 

dostávajú spádom zo vzduchu, najčastejšie však splachom z  pôdy pri 

záplavách, z rastlín alebo s rôznym odpadom. Sú veľmi adaptabilné , a 

pokiaľ vo vode nájdu dostatok živín, prispôsobujú sa vodnému prostrediu a 

sú schopné vo vode rásť a rozmnožovať sa, aj keď často atypickým 

spôsobom. Charakteristickou vlastnosťou týchto mikroorganizmov je 

schopnosť vytvárať obrovské množstvá spór, ktorými sa prenášajú do 

nových biotopov a prenikajú aj do podzemných vôd.   

 

Vzduch 

Vo vonkajšom a vnútornom ovzduší sú mikroskopické vláknité huby prítomné 

vo forme spór alebo úlomkov mycélia, často prichytené na prachových časticiach, 

pričom ovzdušie slúži najmä na ich šírenie. Vo vonkajšom prostredí predstavujú 

veľké nebezpečenstvo najmä fytopatogénne huby.  
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Obrázok 73. Mykocenóza vzduchu Banského archívu v Banskej Štiavnici zachytená 

sedimentačnou metódou (a, b) demonštruje alarmujúce množstvo mikroskopických 

vláknitých húb obsiahnutých v pracovnom ovzduší na pracovisku . (orig. M. Machariková) . 

 

No rovnako dôležitá je prítomnosť spór a častí mycélia mikroskopických 

vláknitých húb aj vo vnútornom prostredí budov, a to najmä z dôvodu ich 

nepriaznivých vplyvov na zdravie ľudí. V extrémnych prípadoch sa v ovzduší 

obytných a pracovných priestorov môže vyskytovať až 109 zárodkov/m3. Ich 

prítomnosť v ovzduší predstavuje za určitých okolností riziko ohrozenia ľudského 

zdravia (Obr. 73 a, b, 74 a, b). 

Kontaminácia ovzdušia bytov a  budov mikroskopickými vláknitými hubami si  

zasluhuje pozornosť z viacerých dôvodov:  

• Produkujú obrovské množstvo spór a konídií , ktoré u citlivých ľudí môžu 

vyvolať alergické reakcie, podráždenie hrdla, kašeľ alebo bronchitické problémy 

a u pacientov s oslabenou imunitou môžu byť príčinou mykóz.  

• Produkujú mykotoxíny, ktoré sú prítomné v substráte, mycéliu alebo v 

inhalovaných konídiach. 

• Produkujú toxické prchavé organické látky, ktoré dokážu vyvolať bolesti hlavy, 

očí, nosa, podráždenie hrdla a únavu.  
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Obrázok 74. Spóry mikroskopických vláknitých húb  zachytené s použitím pásky Fungitape 

(a) a tiež s časťami mycélia (b) zo steny v depozite Banského archívu v Banskej Štiavnici. 

(orig. M. Machariková). 

 

 

Kvantitatívne sa množstvo zárodkov húb v  jednotke objemu vzduchu vyjadruje 

ako KTJ.m-3 (kolóniu tvoriaca jednotka na m3). Limitné množstvo pre vnútorné 

prostredie budov upravuje Vyhláška MZ SR č. 210 z roku 2016, kedy hodnota 

KTJ.m-3 nesmie presiahnuť 500. Pre prostredie nemocníc, operačných sál a  pod. sú 

kritériá ešte prísnejšie a upravuje ich zákon č. 353/2006 (Nariadenie vlády SR). 

Na analýzu prítomnosti mikroskopických vláknitých húb v ovzduší sa používa 

viacero metód, ako napr. sedimentačná metóda alebo záchyt aeroskopom. Bližšie v  

časti Odber a spracovanie materiálu. 

 

3.2. Výskyt mikroskopických vláknitých húb v tzv. atypických biotopoch  

 Pod atypickými biotopmi rozumieme najmä obytné, priemyselné, kultúrne a 

historické budovy a rôzne materiály. Ak sú zabezpečené priaznivé podmienky pre 

rast a rozmnožovanie húb, sú spóry schopné vyklíčiť takmer v každom prostredí. Pod 

priaznivými podmienkami rozumieme najmä:  

• dostatočne vysokú vlhkosť substrátu alebo prostredia , 

• primeranú teplotu, 

• dostatočný zdroj organických látok . 
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Určujúcim a dominantným faktorom je však  najmä dostatočná vlhkosť 

substrátu. Na zabezpečenie základných životných funkcií totiž mikroskopickým 

vláknitým hubám, vzhľadom na to, že sa jedná o mimoriadne nenáročné organizmy, 

stačia aj stopové množstvá organických látok prítomných v substráte alebo 

zachytených na čiastočkách prachu v ovzduší a tiež aerosoly, najmä alifatické a 

aromatické uhľovodíky. Druhy rodu Cunninghamella sú napríklad schopné využívať 

ako zdroj organického uhlíka naftalén, benzpyrén, benzoantracén a metylchlorantén. 

Druhy z rodov Cladosporium, Penicillium a Acremonium, ktoré rástli na 

mikropórových sklenených filtroch v nemocniciach sú ďalším príkladom húb 

využívajúcich ako zdroj uhlíka rôzne prchavé zlúčeniny rozptýlené v ovzduší a 

organické látky zachytené na čiastočkách prachu. Druhy Aspergillus flavus, 

Aspergillus fumigatus (Obr. 75 a), Aspergillus niger (Obr. 75 b),  Fusarium 

oxysporum var. oxysporum, Fusarium solani, Gliocladium viridens, Mucor rouxii, 

Penicillium chrysogenum var. chrysogenum a ďalšie boli schopné rásť aj v 

oligotrofných podmienkach .  

 

 

 

 

Obrázok 75. Druhy Aspergillus fumigatus (a) a Aspergillus niger (b). (orig. M. 

Machariková). 

 

 

Potvrdilo sa to ich testovaním na silikagéloch, čo je pórovitá forma oxidu 

kremičitého SiO2, a teda médium prakticky bez živín.  

Konštantná vlhkosť materiálu vedie nevyhnutne ku kontaminácii 

mikroskopickými vláknitými hubami, k ich rastu na povrchu i do hĺbky materiálu a k  
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jeho následnému poškodeniu, k tzv. biodeteriorizácii. Mikroskopické vláknité huby 

sú v súčasnosti v centre pozornosti  jednak pre ich rozkladné aktivity, ktoré so sebou 

prinášajú nemalé spoločenské, kultúrne, umelecké i finančné straty, no nemenej 

dôležitý je ich výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí i zvierat, keďže sú 

pôvodcami rôznych ochorení, vrátane alergií. 

 

Biodegradačné a biodeteriorizačné aktivity mikroskopických vláknitých húb 

Pod pojmom biodeteriorizácia rozumieme akúkoľvek nežiadúcu zmenu 

materiálu spôsobenú činnosťou mikroorganizmov , a teda aj mikroskopických 

vláknitých húb. Pri procesoch, akými sú zvetrávanie hornín, tvorba a premena pôdy, 

rozklad celulózy, lignínu a pod. v pôde , sú ich rozkladné schopnosti veľmi dôležité.  

 

Obrázok 76. Gotický kostol v Okoličnom - odhalená krypta (a), ostatky ľudských kostí (b), 

drevené truhly s ľudskými ostatkami napadnuté mikroskopickými vláknitými hubami  (c) a v 

pokročilom štádiu degradácie aj pôsobením mikroskopických vláknitých húb  (d). (orig. M. 

Machariková) 

 

Avšak, ich prítomnosť v budovách, či už obytných , priemyselných, sakrálnych 

(Obr. 76 a, b) alebo na kultúrnych a historických pamiatkach je, naopak, nežiadúcim 

javom, a to nielen z estetických a hygienických dôvodov, ale najmä pre ich 
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deštrukčné aktivity Tieto vedú k postupnému rozkladu a premene materiálu, či už ide 

o kameň, drevo (Obr. 76 c, d), papier, textil, potraviny atď. 

 

Biodeteriorácia kamenných substrátov  

V procese degradácie a biokorózie kamenných substrátov mikroskopickými  

vláknitými hubami sa uplatňujú dva základné mechanizmy:  

• pôsobenie organických alebo minerálnych kyselín, ktoré mikroskopické vláknité 

huby produkujú, 

• mechanické aktivity mikroskopických vláknitých húb, ktorými narúšajú alebo 

spájajú čiastočky, čím dochádza k zmene aktívneho povrchu minerálov  (Obr. 77 

a, b).  

 

 

 

Obrázok 77. Náhrobné kamene v krypte Chatama Sófera v Bratislave nachádzajúce sa v 

ohrade s pieskom, ktorý púta vzdušnú vlhkosť, čo súvisí so súvislými belavými povlakmi 

húb, stav pred reštaurovaním  (a, b). Mikroskopické vláknité huby a ich prenikanie do 

štruktúr kremeňa zaznamenané skenovacím elektrónovým mikroskopom  (SEM), 

rozmnožovacie štruktúry druhu Aspergillus versicolor (c, d). (Orig. M. Machariková). 
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Alumosilikáty a silikáty, ale aj kremeň sú voči rozkladu mikroskopickými 

hubami málo odolné. Pri ich degradácii sa uplatňuje najmä produkcia a pôsobenie 

organických a minerálnych kyselín, zásad a komplexotvorných činidiel, rovnako ako 

CO2 produkovaný pri dýchaní mikroorganizmov, ktoré v interakcii s povrchom 

minerálov vedú k ich zvetrávaniu. Medzi najvýznamnejšie druhy atakujúce silikáty 

patria Aspergillus niger, ktorý degraduje olivín, serpentín, muskovit a iné, 

Aspergillus versicolor, ktorý atakuje kremeň (Obr. 77 c, d), Penicillium 

simplicissimum, rozkladajúci bazalt, Penicillium expansum a Scopulariopsis 

brevicaulis, ktoré uvoľňujú hliník z alumosilikátov.   

Vďaka schopnosti mikroskopických vláknitých húb vytvárať obrovské 

trojrozmerné siete v materiáloch, ktorými spájajú jednotlivé čiastočky do 

štruktúrnych agregátov sa zvyšuje vodná retencia , a tým aj intenzita chemického 

zvetrávania. Fyzikálnym zvetrávaním a vznikom prasklín v pôdnych agregátoch 

alebo v kamenných materiáloch sa zväčšuje aktívny povrch materiálu , a tým sa znova 

zvyšuje intenzita chemického zvetrávania. To potvrdil aj model atakovania povrchu 

kamenných substrátov mikroskopickými vláknitými hubami vytvorený na základe 

dlhotrvajúceho experimentu, pri ktorom bol použitý kararský mramor naočkovaný 

druhom Hortaea werneckii zo skupiny tmavých, melanín obsahujúcich druhov. Celý 

proces začína fázou, v ktorej huba pevne priľne k povrchu prostredníctvom apresórií. 

Následne prenikne tenkou penetračnou hýfou cez diskontinuality medzi kryštálmi 

pod povrch kameňa, a to do zón kryštalograficky menej odolných. Penetračné hýfy 

vytvárajú z puklín a dutín na povrchu kameňa priehlbiny, ktoré sú kolonizované 

novými kolóniami húb. Výsledkom je uvoľňovanie a odpadávanie kryštálov, 

poškodenie až strata materiálu. Tento proces má silne deštrukčný charakter, pretože 

vlákna huby prenikajú stále hlbšie a hlbšie do kameňa.  

Biokorózia kameňa nie je spôsobená iba jedným druhom biodeteriogénneho 

organizmu, ale celým spoločenstvom, ktoré žije v zložitých ekologických vzťahoch. 

Tmavo sfarbené druhy mikroskopických vláknitých húb dokážu vytvoriť na povrchu 

kameňa jamky s priemerom až 2 cm  (Obr. 78 a – c), pričom takto kontaminovaný 

kameň je opticky tmavší, má charakteristický hnedozelený až čierny vzhľad, často s 

oranžovými alebo zelenými škvrnami na povrchu.  
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Obrázok 78. SEM fotografie vlákien húb, ktoré rástli na náhrobných kameňoch židovského  

cintorína pri Kozej bráne v Bratislave (orig. M. Machariková) . 

 

Celkový vzhľad je však výsledkom viacerých faktorov – od výlučkov hmyzu 

cez prachové častice, povrchové depozície železa a mangánu, biofilmy rias a 

cyanobaktérií (sinice) až po prítomnosť pigmentovaných baktérií.  

Čierne, červené alebo hnedé depozity na povrchu kamenných substrátov, 

tradične považované za sadrové krusty s prímesou hmyzu, sadzí alebo za dôsledok 

nesprávnych reštaurátorských zásahov, sú v skutočnosti bunky mikroskopických húb . 

Tieto huby sú známe ako producenti farebných sekundárnych metabolitov, melanínov 

a melanoidov ako aj ich vnútrobunkových polymerizačných produktov a sú príčinou 

pigmentácie a vzniku farebných škvŕn na povrchu kamenných substrátov. Čierne 

škvrny boli pozorované na mramore vo viacerých mestách vo svete, ako napr. v 

Aténach, Postupimi, Petrohrade, v Ríme, vo Viedni. Schopnosť vytvárať čierne a 

hnedé povlaky na mramore alebo vápenci je typická pre druhy húb z rodov Phoma a 

Alternaria alebo aj Aureobasidium pullulans, čo je tzv. "čierna kvasinka".  

Farebné zmeny kamenných materiálov v súvislosti s prítomnosťou a aktivitou 

mikroskopických vláknitých húb boli pozorované napr. aj na aragonite Zbrašovských 

jaskýň. V posledných pätnástich rokoch zaznamenali sprievodcovia v jaskyniach 

intenzívnejšie zafarbovanie aragonitových drúz, miestami tiež červenú a hnedú  

pigmentáciu, neskôr odpadávanie kryštálov aragonitu a magnezitu. Celkový vzhľad 

aragonitovej výzdoby pôsobil ako pokrytý prachom. V dôsledku vysokej návštevnosti 

Zbrašovských jaskýň (okolo 50 000 návštevníkov ročne) bola aragonitová výzdoba 

viditeľne znečistená úlomkami textilných vláken. Tieto pochádzali pravdepodobne z 

odevov návštevníkov. Prírodné aj syntetické textilné vlákna sa v jaskynných 

podmienkach v procese kryštalizácie pokrývali čiastočkami minerálov , a tým sa 
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pripájali k jaskynnej výzdobe, a boli tak vhodným substrátom pre rast 

mikroskopických vláknitých húb. Zo vzoriek aragonitu, z chumáčikov textilných 

vlákien a zo vzoriek vzduchu bolo izolovaných 50 druhov mikroskopických húb. 

Väčšina z nich patrila medzi xerotolerantné druhy, autori však identifikovali aj druhy 

známe z vápenatých pôd (Botrytis cinerea, Penicillium aurantiogriseum) a druhy 

nájdené v jaskyniach a uránových baniach (Alternaria alternata, Aspergillus 

versicolor, Cladosporium sp., Penicillium chrysogenum var. chrysogenum a pod.). 

Pôvod červených a hnedých pigmentov na aragonite autori pripisujú aktivite 

mikroskopických vláknitých húb. Niektoré nájdené druhy sú totiž známe ako 

producenti ružových a červených pigmentov , ako napr. Aspergillus versicolor, 

Penicillium sp.  

 

Biodeteriorácia dreva 

Ďalším materiálom, ktorý je často atakovaný a rozkladaný mikroskopickými 

vláknitými hubami, tak v prírodných ako aj kultúrnych podmienkach , je drevo. Na 

rozdiel od biokorózie kameňa ide o prirodzený proces, keďže drevo je pre 

mikroskopické vláknité huby zdrojom organického uhlíka a v prírodných 

podmienkach v zmysle kolobehu látok v prírode je tento proces veľmi potrebný. 

Nežiadúcim sa stáva v prípade degradácie stavebného dreva, drevených umeleckých 

a historických pamiatok, ktoré sú deponované v nevyhovujúcich priestoroch ako je 

napr. vlhký depozit s minimálnou cirkuláciou vzduchu, nízkou teplotou a pod.  (Obr. 

79 a – e). V takomto prípade dochádza najprv k významným estetickým a kultúrnym 

stratám pre spoločnosť a v konečnom dôsledku aj finančným stratám . V prípade 

značného poškodenia umeleckého diela sa výrazne zvyšujú nároky na jeho 

reštaurovanie. 
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Obrázok 79. Drevená plastika bez polychrómie poškodená červotočom (a) a  s nárastom 

mikroskopických vláknitých húb vyrastajúcich z otvorov po červotočoch s dominanciou 

druhu Aspergillus versicolor (d, c). Drevená plastika s polychrómiou poškodená červotočom 

a mikroskopickými vláknitými hubami (b),  vyrezávané drevené hodiny s bielym povlakom 

mikroskopických vláknitých húb (c). Depozit SNM v Martine, stav pred reštaurovaním . 

(orig. M. Machariková). 

 
 

Z hľadiska výskumu výskytu mikroskopických vláknitých húb na rôznych, z 

historického hľadiska vzácnych objektoch na báze dreva, je možné zaznamenať 

vzácne sa vyskytujúce, resp. niekedy aj nové druhy mikroskopických vláknitých húb 

v danom období výskumu, ako napr. Myxotrichum deflexum (Obr. 80 a), 

Syncephalastrum racemosum, (Obr. 80 b) alebo Engyodontium album (80 c). 
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Obrázok 80. Druhy mikroskopických vláknitých húb izolované z historických objektov na 

báze dreva. Myxotrichum deflexum (a), Syncephalastrum racemosum (b), Engyodontium 

album (c). (orig. A. Šimonovičová a M. Machariková). 

 

V prvej fáze biokorózie je drevo atakované buď životaschopným mycéliom 

alebo konídiami mikroskopických vláknitých húb. V druhej fáze dochádza k 

vylučovaniu extracelulárnych metabolitov z koncových častí hýf (celulázy typu C1 a 

CX, xylanázy, peroxidázy atď.) do dreveného substrátu, čím dochádza ku 

katalytickému rozkladu chemických väzieb v stavebných zložkách dreva. Stupeň 

napadnutia dreva mikroskopickými vláknitými hubami  závisí jednak od obsahu 

polysacharidov, lignínu a iných látok ako napríklad tries lovín, živíc a pod., od 

podielu vody vo vzduchu, v samotnom dreve, a tiež od teploty okolitého prostredia, 

od žiarenia a nakoniec od pH dreveného substrátu.  

Saprotrofné huby, na rozdiel od húb drevokazných, spôsobujú na dreve 

predovšetkým estetické škody (ťažko odstrániteľné zafarbenie pigmentmi, ktoré 

produkujú), ďalej zvyšujú permeabilitu dreva a ovplyvňujú i pokles mechanických 

vlastností. Oproti drevokazným hubám však potrebujú k rastu pomerne značnú 

vlhkosť dreva, a to často viac ako 40 %. 

Hniloba dreva, ktorá vzniká činnosťou drevokazných húb, je abnormálne 

sfarbenie dreva buď so znížením alebo bez zníženia jeho tvrdosti. Podľa sfarbenia 

rozlišujeme bielu, hnedú alebo farebnú hnilobu. Podľa vonkajšieho vzhľadu ju 

delíme na korozívnu a deštrukčnú. Pri korozívnej hnilobe sa mení celkový objem 

dreva, nevytvárajú sa však charakteristické trhliny, pričom huby rozkladajú lignínovú 

časť dreva. Pri deštrukčnej hnilobe sa mení celkový objem dreva, objavujú sa priečne 
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i pozdĺžne trhliny, huby rozkladajú len celulózu, drevo postupne hnedne 

uvoľňovaným lignínom, krehne a kockovito sa rozpadá. Tento typ hniloby je v 

odbornej literatúre označovaný aj ako tzv. ”mäkká” hniloba dreva.  Na tomto type 

hniloby sa vo veľkej miere podieľajú zástupcovia Ascomycota. Pokiaľ rastú prevažne 

na povrchu (ako napr. mnohé penicíliá), nie sú pre deštrukciu dreva až tak významné. 

Niektoré však prenikajú svojím mycéliom až do dreva a  spôsobujú v ňom tzv. hnedú 

hnilobu, ktorá vedie ku kockovitému rozpadu dreva. Príčinou hnedej hniloby je napr. 

Chaetomium globosum a tiež druh Trichoderma viride. 

Mikroskopické vláknité huby sú zodpovedné aj za tzv. ”modranie” dreva. Ide 

o proces, kedy nedochádza k hnilobe dreva, ale len k jeho farebnému poškodeniu. 

Niektoré druhy mikroskopických vláknitých húb sú totiž schopné svojimi hýfami 

mechanicky prenikať do buniek dreva a sfarbovať ich svojimi vlastnými pigmentmi, 

ktorých odstránenie sa vo väčšine prípadov nezaobíde bez vážnejšieho poškodenia 

dreva. Medzi druhy spôsobujúce modranie dreva patria , napr. druhy rodu 

Ophiostoma, druhy Penicillium roseopurpureum, Aureobasidium pullulans  alebo 

druhy rodu Cladosporium. 

 

Biodeteriorácia papiera a textilných materiálov 

Veľmi častým objektom degradácie mikroskopickými vláknitými hubami je tiež 

papier, pergamen, koža a predmety zhotovené z týchto materiálov. Nezriedkavo sú to 

archívne a knižničné dokumenty , ako napr. obaly kníh (pevná časť knihy vyrobená 

napr. z pergamenu, alebo kože), papierová obálka (ktorá chráni povrch knihy), ale 

tiež  napr. z pergamenu alebo kožené povrchy kníh buď iluminované alebo vykladané 

vzácnymi kameňmi, resp. kovovými ozdobami (historické rodové kroniky), (Obr. 81 

a – g).  
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Obrázok 81. Vzácna tzv. „Zlatá kniha baníctva“ z  Banského archívu v Banskej Štiavnici 

(a), iluminovaná historická kronika (b), obal historickej kroniky zdobený vzácnymi 

kameňmi (c), kronika poškodená mikroskopickými vláknitými hubami, ktoré tvoria na 

prebale knihy viditeľné nárasty (d), historické dokumenty uložené v depozite (e), archívne 

dokumenty z depozitov SBM v Banskej Štiavnici (f, g). (orig. M. Machariková a 

http://www.wikipedia.org). 

 

Mikroskopické vláknité huby schopné rásť na papieri a rozkladať ho sú 

vybavené celým komplexom celulolytických enzýmov  (napr. celulázy, endo-1,3-β-

xylanáza, chitináza a pod.). Ich aktivita však závisí od zloženia substrátu, a tiež od 

podmienok okolitého prostredia.  

Deštrukcii činnosťou mikroskopických vláknitých húb nie sú ušetrené ani 

najrozmanitejšie textilné materiály a tkaniny. Textílie zložené z celulózy a bielkovín, 

ktoré sú čiastočne alebo kompletne napadnuté mikroskopickými vláknitými hubami  

tým strácajú svoje pôvodné vlastnosti. Tieto mikroorganizmy, v závislosti od druhu, 

môžu rásť buď na povrchu textílie, alebo môžu prenikať do jej vnútra, čo je oveľa 

nebezpečnejšie. Okrem enzýmov rozkladajúcich vlákna produkujú tiež 

najrozmanitejšie pigmenty, ktoré je takmer nemožné odstrániť z tkaniny bez jej 

vážneho poškodenia (Obr. 82 a, b).  
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Obrázok 82. Textilné exponáty z bavlny z  expozície Múzea afrického umenia v  Bratislave s 

viditeľným poškodením mikroskopickými vláknitými hubami (a, b), mníšske rúcho (c) a 

ruženec (d) z krypty gotického kostola v Okoličnom ako príklad kontaminácie 

mikroskopickými vláknitými hubami . (orig. M. Machariková). 

 

3.3. Mikroskopické vláknité huby a ich vplyv na zdravie ľudí 

Veľká pozornosť sa venuje rozšíreniu mikroskopických vláknitých húb v 

ovzduší, na stenách budov, obytných bytov i v pracovnom prostredí , a to 

predovšetkým z dôvodu ich nepriaznivých vplyvov na zdravie ľudí.   

Mykotoxíny ako sekundárne metabolity húb sú toxické pre bakteriálne, 

rastlinné, hubové alebo živočíšne bunky, kde vyvolávajú toxické reakcie 

mykotoxikózy. Podieľajú sa aj na alergických reakciách cez imunosupresívne účinky 

až po vznik karcinómov. Medzi najvýznamnejšie toxické mikroskopické vláknité 

huby patria zástupcovia rodov Aspergillus, Fusarium a Penicillium.  

Najvýznamnejšie mykotoxíny, ktoré produkujú sú aflatoxíny, ochratoxín A, 

fumonizíny, trichotecény a zearalenóny. Aflatoxín B1, ktorý pôsobí na pečeň, je 

najsilnejším známym prírodným karcinogénom a jediným mykotoxínom, ktorého 

karcinogenita bola dokázaná úplne nezvratne. Ochratoxín A má význam najmä v 

miernom pásme. Je to silný nefrotoxín s imunosupresívnymi a teratogénnymi 

účinkami, karcinogénne pôsobí na obličky a pečeň a depresívne na centrálny nervový 
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systém (CNS). Trichotecény a fumonizíny sú mykotoxíny druhov rodu Fusarium s 

cytotoxickými, imunosupresívnymi a karcinogénnymi účinkami, ktoré spôsobujú tiež 

nekrózy kože. Zearalenón a jeho deriváty majú estrogénne a anabolické účinky a 

poškodzujú najmä pohlavné orgány. Produkujú ich niektoré druhy rodu Fusarium. 

Často sú hlavným zdrojom mykotoxínov potraviny kontaminované 

mikroskopickými vláknitými hubami. Niektorí autori sa domnievajú, že mykotoxíny 

majú významnú úlohu aj v probléme nazývanom ”sick building syndrom”, čiže v 

syndróme nezdravých budov. Ide o budovy silne kontaminované zárodkami 

mikroskopických vláknitých húb, ktoré u obyvateľov spôsobujú alergické a 

hypersenzitívne reakcie. Mykotoxíny môžu byť totiž absorbované nielen tráviacim 

traktom z potravín, ale rovnako dobre aj cez membrány dýchacieho traktu, pretože 

vzduchové častice ako prach s fragmentmi mycélia húb a konídiami tiež obsahujú 

mykotoxíny a vzhľadom na ich malé rozmery sú ľahko vdýchnuteľné až hlboko do 

pľúcnych alveol. Produkcia nebezpečných mykotoxínov je ale charakteristická len 

pre niektoré druhy mikroskopických vláknitých húb a aj to nie za každých 

podmienok, je totiž kvantitatívne závislá na vlastnostiach substrátu.   

Zdravotné problémy vyvolané pôsobením mikroskopických húb sa týkajú 

predovšetkým atopikov - jedincov s geneticky determinovanou alergiou, a to najmä 

najmladších vekových skupín. Títo jedinci nie sú vo väčšine prípadov alergickí len 

na antigény mikroskopických vláknitých húb, ale aj na iné zložky prostredia, ide teda 

o ”multialergikov”. Odhaduje sa, že huby sú príčinou alergií u 20 - 30 % atopických 

pacientov a u 6 % zdravej populácie. Ako najviac alergizujúce sa javia zárodky 

druhov rodu Alternaria, Aspergillus, Cladosporium s druhmi Aspergillus fumigatus, 

Alternaria alternata a Cladosporium herbarum. Alergická reakcia je dôsledkom 

dlhodobého pôsobenia spór húb, fragmentov mycélia alebo ich metabolitov. Úlomky 

hýf sú vďaka svojim malým rozmerom (zvyčajne menej ako 2 µm) schopné prenikať 

hlboko do dýchacieho traktu a vyvolať tam alergickú reakciu. Medzi alergické 

prejavy vyvolané zárodkami húb patria rinitída, konjunktivitída, bronchiálna astma a 

hypersenzitívna pneumonitída, prejavujúce sa kýchaním, nádchou, bolesťami hrdla, 

kašlaním, zachrípnutím a plytkým dýchaním. Koncentrácia hubových spór a 

prchavých organických zlúčenín, ktoré mikroskopické vláknité huby produkujú je 

vyššia vo vnútornom prostredí, a keďže ľudia trávia väčšinu času vo vnútri budov, sú 

takmer v nepretržitom kontakte so zárodkami húb a už aj nízka koncentrácia toxínov 

v nich sa tým stáva pre ľudí nebezpečnou. 



101 
 

Okrem mykoalergií a mykotoxikóz sú niektoré hubové organizmy schopné 

vyvolať infekcie, t. j. napádať tkanivá, orgány, orgánové systémy a spôsobovať tzv. 

mykózy, ktoré sa od predchádzajúcich líšia najmä tým, že huba v organizme rastie, 

množí sa, poškodzuje rôzne tkanivá a správa sa ako pravý parazit.  

Rozlišujeme: 

• primárne patogény, u ktorých je parazitická existencia zákonitou súčasťou ich 

vývojového cyklu, 

• oportúnne, pôvodne saprotrofné huby, vyživujúce sa organickými látkami z 

neživých zdrojov, ktoré sa príležitostne môžu stať patogénmi.  

 

Zatiaľ čo u primárnych patogénov je hlavným predpokladom pre vznik 

ochorenia vystavenie sa infekčným elementom týchto húb, napr. spóram, vznik 

mykózy spôsobenej oportúnnym druhom je podmienený dispozičnou vnímavosťou 

človeka. Oportúnne, príležitostne patogénne mikroskopické vláknité huby, sa 

uplatňujú najmä u pacientov po transplantáciách, u diabetikov, dlhodobo liečených 

antibiotikami alebo po liečbe kortikostreoidmi, imunosupresívami a cytostatikami, 

teda u ľudí s oslabenou imunitou.  

 

3.4. Odber, spracovanie a vyhodnotenie materiálu 

Základným prístupom pri odbere vzoriek mikroskopických vláknitých húb z 

kontaminovaných materiálov je snaha o záchyt, čo najširšieho spektra húb tak, aby zároveň 

nedošlo k poškodeniu materiálu, z ktorého je vzorka odoberaná, keďže častokrát ide o cenné 

artefakty. Snahou je zachytiť výskyt mikroskopických vláknitých húb na povrchoch 

artefaktov a poškodených materiáloch, ale tiež mikroskopických vláknitých húb alebo ich 

častí, ktoré sú prítomné v ovzduší. Vnútorné ovzdušie slúži ako komunikačný kanál na šírenie 

týchto mikroorganizmov na nové stanovištia a umožňuje tak rozširovanie kontaminácie. 

Zároveň je však v bezprostrednom kontakte s osobami, ktoré sa vyskytujú alebo pracujú v 

tomto prostredí a tak je tu nebezpečie s následným rizikom poškodenia zdravia. 
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Odber vzoriek pre posúdenie kontaminácie zahŕňa: 

1. Odber vzdušnej kontaminácie 

2. Odber z pevných povrchov 

 

Odber vzdušnej kontaminácie 

Najčastejšou a najjednoduchšou metódou je odber sedimentačnou metódou, čo je 

metóda spádu prachových častíc s mikroorganizmami a ich spórami na plochu živnej pôdy v 

Petriho miske (Obr. 83 b, d, e). Ide o tzv. pasívnu metódu. 

Petriho miska so živnou pôdou umiestnená na vopred zvolené a vytypované miesto sa 

otvorí, čím sa plocha živnej pôdy vystaví vzduchu. Doba, počas ktorej je miska otvorená sa 

nazýva doba expozície, zvyčajne je to 1 hodina, ale môže byť aj menej. Je pritom dôležité, 

aby vzorky vzduchu odoberané z toho istého sledovaného priestoru mali rovnakú dobu 

expozície. Po uzavretí misky sa živná pôda pri vhodných laboratórnych podmienkach 

kultivuje (v tme, pri 21 – 25 ˚C, 7 – 10 dní).  

 

 

Obrázok 83. Záchyt vzdušnej kontaminácie sedimentačnou metódou a v krypte gotického kostola v 

Okoličnom ( a) a v depozitároch Banského archívu v Banskej Štiavnici (c) a vzdušná kontaminácia 

depozitu SBM v Banskej Štiavnici po kultivácii v laboratórnych podmienkach (b, d, e). (orig. M. 

Machariková). 
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Po kultivácii vyhodnotíme množstvo KTJ (kolóniu tvoriacich jednotiek) ich spočítaním. 

Na základe ich počtu následne stanovíme množstvo častíc schopných vytvoriť novú kolóniu 

obsiahnutých v 1 m3 vzduch (tzv. Omeliansky formula). 

 

N = 5a .104 . (b . t)-1 

 

N = počet KTJ mikroskopických vláknitých húb obsiahnutých v m3 vnútorného ovzdušia 

a = počet kolónií v Petriho miske 

b = plocha použitej Petriho misky v cm2 

t = čas expozície (min.) 

Presnejšou metódou na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie mycetickej kontaminácie 

ovzdušia vo vnútri budov je použitie aeroskopu (napr. AEROSKOP MAS 100 NT, výrobca 

Merck), (Obr. 84 a). Je to prístroj založený na princípe Andersonovho aeroskopu. Známy 

objem vzduchu je aktívne nasávaný do prístroja pomocou čerpadla, ktoré vytvára laminárne 

prúdenie usmerňované na štandardnú Petriho misku so živným médiom. Na povrch živnej 

pôdy sa zachytávajú častice mikroskopických vláknitých húb obsiahnuté v cirkulovanom 

objeme vzduchu (Obr. 84 b). Petriho misky sa následne kultivujú obvyklým spôsobom v 

laboratórnych podmienkach (v tme, pri 21 – 25 ˚C, 7 – 10 dní). Po kultivácii sa stanoví počet 

KTJ v dm3 vzduchu za stanovený čas. V tomto prípade ide o aktívnu metódu. 

 

 

Obrázok 84. Aeroskop MAS 100 NT (www.merckmillipore.com) – prístroj na záchyt vzdušnej 

kontaminácie mikroskopickými vláknitými hubami (a), vzdušná kontaminácia mikroskopickými 

vláknitými hubami zachytená týmto prístrojom v krypte gotického kostola v Okoličnom (b). (orig. M. 

Machariková). 

http://www.merckmillipore.com/
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Odber vzoriek z pevných povrchov 

Na odber vzoriek z pevných povrchov používame najčastejšie odber pomocou 

sterilných vatových tampónov. Ak čas medzi odberom a spracovaním vzorky je dlhší, je 

dobré použiť na odber vatové tampóny s transportným médiom, ktoré uchráni 

životaschopnosť mikrobiálnych elementov (napr. odberové skúmavky s Amiesovým 

médiom). 

Vzorky odoberáme z materiálov a povrchov, ktoré javia známky kontaminácie a 

poškodenia mikroskopickými vláknitými hubami. Plocha, z ktorej odoberáme vzorku 

stieraním sterilným vatovým tampónom je väčšinou niekoľko cm2. Ak to podmienky 

umožňujú, na mikrobiologické spracovanie môžeme odobrať aj malé časti poškodených 

materiálov, napr. časti poškodených omietok. Odoberáme ich sterilnou pinzetou do sterilných 

Petriho misiek alebo iných sterilných transportných nádob.  

Na posúdenie mycetickej kontaminácie dobre poslúži aj odber vzorky s použitím tzv. 

Fungitape (Obr. 85 a – f). Tento postup používame len pri materiáloch a substrátoch, pri 

ktorých nehrozí ich poškodenie. Malý kúsok pásky Fungitape otlačíme na poškodený materiál 

a následne prenesieme na podložné sklíčko, ktoré budeme bezprostredne mikroskopicky 

vyhodnocovať v laboratóriu.  

 

 

Obrázok 85. Snímky vzoriek z depozitov SBM v Banskej Štiavnici odobratých lepiacou páskou, 

pozorovaných pod svetelným mikroskopom Leica DM 2000 s vláknami húb (a, b) a konídiami rodu 

Alternaria (c). Snímky vzoriek odobratých pomocou lepiacej pásky z krypty gotického kostola v 

Okoličnom, spóry (d, e) a vlákna húb (f). (orig. M. Machariková). 
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Pri odbere pomocou tzv. Fungitape pracujeme tak, aby sme čo najviac dodržali sterilné 

podmienky a zabránili tak možnej kontaminácii a skresleniu výsledkov. Odobraním vzorky 

pomocou pásky Fungitape sledujeme prítomnosť živých častí mikroskopických vláknitých 

húb na poškodenom materiály (vlákna húb, rozmnožovacie štruktúry, konídie, spóry a pod.). 

Vzorku odobratú pomocou pásky Fungitape môžeme tiež otlačiť aj na živnú pôdu v Petriho 

miske a kultivovať štandardným spôsobom. 

Pre zachovanie životaschopnosti odobratých vzoriek sa snažíme o čo najkratší čas 

medzi odberom a spracovaním v laboratóriu. 

Spracovanie vzoriek 

Vzorky vzduchu odobraté sedimentačnou metódou alebo pomocou Aeroskopu 

kultivujeme v termostate alebo pri bežnej laboratórnej teplote (21 – 25 °C) v tme 7-10 dní. 

Stery sterilným vatovým tampónom a pevné časti kontaminovaných materiálov odobraté do 

sterilných transportných nádob spracujeme podobným spôsobom. Vatový tampón alebo časť 

materiálu prenesieme do skúmavky s 10 ml sterilnej destilovanej vody, dobre pretrepeme, aby 

sa uvoľnili časti mikroskopických húb. Takto pripravenú suspenziu použijeme na 

inokulovanie Petriho misiek s vybranými živnými médiami (Obr. 86 a – d). 

 

 

Obrázok 86. Snímky Petriho misiek po ukončení kultivácie. (Banský archív v Banskej Štiavnici. 

(orig. M. Machariková). 

 

Inokulujeme 1 ml suspenzie na plochu živného média, rozotrieme po povrchu sterilnou 

laboratórnou hokejkou (sklenené tyčinky v tvare písmena „L“, ktorými rovnomerne 

rozotrieme suspenziu po celej ploche živnej pôdy). Takto spracované vzorky sú pripravené na 
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kultiváciu v termostate alebo pri laboratórnej teplote (21 – 25 ˚C) v tme 7 – 10 dní. 

Najčastejšie používanými kultivačnými médiami v mykológii sú CDA (Czapek Dox Agar), 

MEA (Malt Extract Agar), DG18 (Dichloran-Glycerol Agar Base), ktorý stimuluje rast 

psychrofilných druhov, PDA (Potato Dextrose Agar), SDA (Sabouraud Dextrose Agar) 

a mnohé ďalšie. Výber kultivačných médií volíme tak, aby sme zachytili čo najširšie 

spektrum potenciálnych deštruentov. 

Po ukončení kultivácie pristupujeme k diagnostike, teda identifikácii izolovaných 

kmeňov do rodu a druhu. Aby diagnostika bola presná, vyžaduje oddelenie (izolovanie) 

jednotlivých kmeňov, ktoré sme pri kultivácii zachytili, teda prípravu čistých kultúr, aby sme 

boli schopní posúdiť ich makro a mikromorfologické znaky, prípadne pripraviť izolát na 

presné diagnostikovanie využitím PCR metód. Na to je potrebné preočkovať jednotlivé 

kmene do skúmaviek so živným médiom, prípadne ďalej použiť selektívne média na bližšiu 

diagnostiku (Obr. 87 a – f).  

 

 

Obrázok 87. Preočkovaním do skúmaviek so živným médiom získame čistú kultúru, ktorá je 

pripravená na ďalšie spracovanie a diagnostiku (a, b). Príklad trojbodovej inokulácie čistej kultúry, 

Myxotrichum deflexum (c), Neosartorya fisheri (d) a Aspergillus niger (e, f). (orig. M. Machariková). 

 

Pri diagnostike druhov rodu Aspergillus a Penicillium sa napríklad používa metóda 

trojbodovej inokulácie na špecifické živné médiá. Na zaradenie izolovaných kmeňov do rodu 

a druhu používame diagnostické identifikačné kľúče, ktoré pracujú s makroskopickými a 

mikroskopickými znakmi.  
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4. 

Cyanobaktérie a riasy  

 

Cyanobaktérie (sinice, Cyanophyta) a riasy (Algae) predstavujú morfologicky veľmi 

rôznorodú a početnú skupinu organizmov. Od svojho objavenia sa v praoceánoch, neskôr, po 

ich prechode na súš, no i v súčasnosti výrazne ovplyvňujú mnohé biochemické či geochemické 

procesy na našej planéte (produkcia kyslíka, kolobeh prvkov v prírode a pod.) a stoja na začiatku 

potravných reťazcov ako významní primárni producenti.  

Dnes cyanobaktérie (sinice) a riasy nachádzame azda v každom biotope. Sú rozšírené od 

pólov k trópom, osídlili vodné (aquatické) i suchozemské (terestrické, aerofytické) prostredia, 

vstupujú do symbiotických vzťahov s inými rastlinami a živočíchmi (exo- a endosymbióza), iné 

druhy produkujú toxíny, alebo sú parazitické. Postupne sa ich vo svoj prospech naučil využívať 

aj človek a dnes mu slúžia nielen ako súčasť stravy, bohatý zdroj vitamínov, minerálnych 

prvkov, lipidov, proteínov alebo jódu. Cyanobaktérie (sinice) a riasy sú využívané v 

poľnohospodárstve, medicíne, stavebníctve, biotechnológiách, či kriminalistike, pomáhajú nám 

pri zisťovaní veku hornín, alebo hodnotení zmien environmentálnych podmienok na Zemi.  

Cyanobaktérie (sinice) a riasy radíme medzi nižšie rastliny, pretože ich telo má 

jednoduchú stavbu, neobsahuje pravé pletivá a takmer všetky sú schopné fotosyntézy. Ide teda 

prevažne o organizmy autofototrofné, schopné látky anorganické s využitím slnečného žiarenia 

premeniť na látky organické, potrebné pre ich rast, prežitie a rozmnožovanie.  

Zjednodušený prehľad systematického postavenia cyanobaktérií (siníc) a rias použitý v 

publikácii (Adlt et al., 2012; Kalina a Váňa, 2005; Pouličková et al., 2015): 

Impérium: Prokaryota (syn. Prokarya)  

Ríša: Bacteria (baktérie)  

Oddelenie: Cyanobacteria (syn. Cyanophyta, Cyanobacteria)  

Impérium: Eucaryota (syn. Eucarya)  

Biconta  

Superskupina: Archeplastida Oddelenie: 

Glaucophyta  

Oddelenie: Rhodophyta  

Vývojová línia: Chlorophytae 

Oddelenie: Chlorophyta Vývojová línia: 

Streptopytae  

Oddelenie: Charophyta  
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Superskupina: Excavata  

Oddelenie: Euglenophyta  

Superskupina: Hacrobia  

Oddelenie: Cryptophyta  

Oddelenie: Haptophyta (syn. Prymnesiophyta)  

Superskupina: SAR  

Stramenopila (syn. Chromista)  

Oddelenie: Heterokontophyta  

Trieda: Bacillaryophyceae  

Trieda: Chrysophyceae  

Trieda: Eustigmatophyceae  

Trieda: Raphidiophyceae  

Trieda: Phaeophyceae (syn. Fucophyceae)  

Trieda: Xanthophyceae  

Alveolata  

Oddelenie: Dinophyta  

Rhizaria  

Oddelenie: Chlorarachniophyta  

  

4.1. Cyanobaktérie (sinice, Cyanophyta, Cyanoprokaryota) - prokaryotické organizmy  

Cyanobaktérie (sinice) sú považované za prvé fotosyntetizujúce organizmy na Zemi. 

Najstaršie fosílne nálezy sú datované z obdobia približne 3,5 miliardy rokov a ich stavba sa od 

súčasných známych zástupcov prakticky neodlišuje. V súčasnosti obývajú takmer všetky 

biotopy vrátane veľmi extrémnych (polárne oblasti až horúce púšte, miesta s extrémnym pH, 

vnútro rastlín a živočíchov, vnútro hornín a pod.).  

Cyanobaktérie (sinice), ako napovedá už ich názov, patria medzi prokaryotické 

organizmy. Majú pomerne jednoduchú stavbu tela. Vytvárajú buď kokálny, kapsálny, alebo 

trichálny (vláknitý) organizačný stupeň stielky (Obr. 88). Kokálne sinice sa vyskytujú 

samostatne (napr. rod Cyanothece, Obr. 88 a), zoskupené v pravidelných (napr. rod 

Merismopedia, Obr. 88 c) alebo nepravidelných kolóniách (napr. rod Microcystis). U 

trichálnych siníc rozlišujeme izopolárne vlákna, ktoré sú rovnako široké po celej dĺžke vlákna 

(napr. rod Oscillatoria, Obr. 88 d), alebo heteropolárne vlákna, ktoré majú nerovnakohrubé 

konce (napr. rod Gloeotrichia, Obr. 88 e). Jednoduché nerozvetvené vlákna vytvárajú napríklad 

rody Oscillatoria, Phormidium, rozvetvené rozvetvených vlákna napríklad rody Scytonema, 

Stigonema a pod.  
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Obrázok 88. Cyanobaktérie (sinice). Kokálna stielka Synechosoccus sp. (a), kapsálna stielka 

Gloeocapsa sp. s mohutným viacvrstvovým slizovým obalom (b), pravidelné kolónie Merismopedia sp. 

(c), trichálna izopolárna stielka Oscillatoria sp. (d), trichálna heteropolárna stielka Gloeotrichia sp. so 

špecializovanými bunkami (e). (orig. Z. Pelechová Drongová).  

  

  

Základnou stavebnou jednotkou cyanobaktérií (siníc) je prokaryotická bunka, v ktorej 

absentuje väčšina membránových organel v porovnaní s bunkou eukaryotickou. Nenachádzame 

u nich pravé jadro, DNA s ribozómami sú sústredené v centrálnej časti bunky - karyoplazme 

(nukleoplazme), ktorú obkolesuje vonkajšia chromatoplazma. U cyanobaktérií (siníc) nikdy 

nenájdeme prítomné chloroplasty. Fotosyntetické farbivá sústredené vo fykobilizómoch sú 

zabudované do tylakoidov a sú rozmiestnené v chromatoplazme (Obr. 89).  

 

 

Obrázok 89. Stavba cyanobakteriálnej bunky (orig. Z. Pelechová Drongová).  

  

Z fotosyntetických farbív je u cyanobaktérií (siníc) najčastejšie prítomný chlorofyl a, u 

niektorých aj chlorofyl b, c a d (najmä zástupcovia skupiny Prochlorophyta) a fykobilíny, 

hlavne modrý fykocyanín a červený fykoerytrín. Sinice morfológiou svojich buniek vykazujú 
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viac podobnosti s gramnegatívnymi baktériami, no aj vďaka svojej schopnosti fotosyntetizovať 

boli priradené do rastlinnej ríše. Zásobnou látkou u tejto skupiny organizmov je sinicový škrob. 

Rozmnožujú sa len nepohlavne delením, exocytmi (exogénne vznikajúce bunky), baeocytmi 

(guľovité bunky vznikajúce mnohonásobným delením materskej bunky), pomocou hormogónií 

(krátke úseky vlákna), alebo klíčením akinét.  

U cyanobaktérií (siníc) nachádzame niekoľko špecifických štruktúr. Prvými z nich sú 

takzvané aerotopy (aerocyty) prítomné u niektorých planktónových, či bentických siníc (Obr. 

89). Ide o drobné inklúzie v nepravidelného tvaru. Skladajú sa zo zoskupených valcovitých 

mechúrikov (na priečnom reze podobné štruktúre včelieho plástu), ktoré sú naplnené zmesou 

plynu. Pomocou aerotopov sú cyanobaktérie (sinice) schopné regulovať svoju polohu vo 

vodnom stĺpci. Niektoré druhy cyanobaktérií (siníc) si vytvárajú hrubostenné bunky - 

heterocyty, ktoré slúžia na fixáciu vzdušného dusíka (Obr. 89). Ide o jedinečnú schopnosť v 

rastlinnej ríši, kedy organizmus dokáže čerpať dusík priamo z atmosféry. Obdobnú schopnosť 

majú už len symbiotické baktérie v koreňoch bôbovitých rastlín. Pre ostatné rastliny je v tejto 

forme dusík neprístupný. Posledným typom špeciálnych buniek typických len pre cyanobaktérie 

(sinice) sú akinéty (Obr. 89). Akinéta vzniká z jednotlivých alebo z viacerých vegetatívnych 

buniek, je väčšia než heterocyt, niekedy tmavšie sfarbená, prípadne so štruktúrovaným 

povrchom. Tento typ buniek slúži na prečkanie nepriaznivých podmienok.  

Pre triedenie cyanobakterií (siníc) sa v minulosti využívali skôr morfologické 

charakteristiky – stavba stielky (kokálna, trichálna), tvorba heterocyov, postavenie heterocytov 

a akinét v rámci vlákna, typ delenia a pod. Autori Anagnostidis a Komárek (1999, 2005), 

rozčlenili cyanobaktérie (sinice) (jediná trieda Cyanophyceae) do niekoľkých radov na základe 

stavby stielky. Do radu Chroococcales zahrnuli kokálne sinice vyskytujúce sa jednotlivo (napr. 

rod Cyanothece) alebo v kolóniách (napr. rod Microcystis - nepravidelné kolónie, rod 

Gloeocapsa - kolónie obalené mohutným vrstvovitým slizom, rod Merismopedia - pravidelné 

kolónie). Do druhého radu Oscillatoriales zaradili jednoduché nevetvené vláknité sinice bez 

heterocytov (napr. rody Oscillatoria, Phormidium). Tretí rad Nostocales obsahuje 

cyanobaktérie (sinice) s trichálnou stielkou, s tvorbou heterocytov a s nepravým vetvením 

vlákien (napr. rody Nostoc, Scytonema). Posledný rad Stigonematales zoskupuje vláknité 

cyanobaktérie (sinice) s heterocytmi a s pravým vetvením vlákien (napr. rod Stigonema). V 
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súčasnosti sa však pri štúdiu cyanobaktérií (siníc) využívajú moderné molekulárne metódy a 

prebiehajú početné revízie v ich taxonomickom členení.  

Najstaršie cyanobaktérie (sinice) poznáme zo skamenelín, mnohé sú zachované v podobe 

fosílnych stromatolitov, akýchsi bochníkov tvorených vrstvami vláknitých cyanobaktérií (siníc) 

a anorganického materiálu. Prvé cyanobaktérie (sinice) vďaka fotosyntéze výrazne prispeli k 

zmene zloženia atmosféry Zeme. Podieľali sa na výraznom zvýšení obsahu kyslíka a dodnes sú 

drobné organizmy fytoplanktónu vo svetových moriach a oceánoch považované za zelené pľúca 

Zeme. Okrem atmosféry sa zvyšoval obsah kyslíka aj vo vodách. Rozpustené železo, prítomné 

v anoxickom prostredí svetového praoceánu, sa začalo zrážať a usádzať na morskom dne vo 

forme nerozpustných oxidov železa. Takýmto spôsobom vznikli rozsiahle ložiská železnej rudy, 

aké poznáme dnes.  

V súčasnosti sa cyanobaktérie (sinice) využívajú v rôznych biotechnologických 

procesoch, v potravinárstve, ako doplnok stravy, či krmivo, vo farmaceutickom priemysle, 

alebo v poľnohospodárstve na tzv. zelené hnojenie. Vstupujú do mnohých symbióz s ďalšími 

rastlinami (napr. sinica Anabaena azollae a Trichormus azollae), hubami (v lišajníkoch) alebo 

živočíchmi (napríklad symbióza s hubkami - Porifera).  

V eutrofizovaných (úživných) vodách sa na vodnej hladine môže vytvárať tzv. vodný 

kvet, teda masový rozvoj siníc fytoplanktónu. Mnohé cyanobaktérie (sinice) vodného kvetu 

produkujú cyanotoxíny schopné usmrtiť vodné bezstavovce i drobné ryby. U citlivého človeka 

môžu vyvolať alergické reakcie a nepríjemné zápaly slizníc. Preto sa každoročne na prírodných 

kúpacích plochách i nádržiach s pitnou vodou monitoruje výskyt sinicového vodného kvetu a 

prítomnosť cyanotoxínov. Mohutná vrstva vodného kvetu pri hladine redukuje prienik 

slnečného žiarenia do hlbších vrstiev vody. Cyanobaktérie (sinice) pri dýchaní spotrebúvajú 

kyslík a ovplyvňujú pH vody. To sa môže podpísať na odumieraní ďalších vodných rastlín, 

tvorbe zápachu a znížení celkovej kvality vody. U nás tvoria vodný kvet najčastejšie rody 

Microcystis, Dolichospermum, Aphanizomenon alebo Woronichinia.  

  

4.2. Riasy (Algae) - eukaryotické organizmy  

Riasy radíme medzi eukaryotické, prevažne fototrofné organizmy. Ich telo je tvorené 

jednobunkovou, alebo mnohobunkovou stielkou - thallus. V bunkách je teda vždy prítomné 
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pravé jadro a ďalšie membránové štruktúry (vakuoly, mitochondrie, endoplazmatické 

retikulum, Golgiho aparát a pod.). Tylakoidy s asimilačnými farbivami sú situované v 

chloroplastoch. U niektorých rias sa na chloroplaste nachádza pyrenoid – bielkovinové 

teliesko, ktoré sa uplatňuje pri fixácii CO2.  

Systematické delenie rias je pomerne komplikované a nie je uzavreté. Moderné 

molekulárne metódy vniesli do štúdia rias nové náhľady na ich evolučnú históriu a postavenie 

v systéme eukaryotov. Ukazuje sa, že riasy netvoria spojitú skupinu organizmov, ale viacero 

samostatných vývojových línií. V tejto publikácií budeme členiť riasy podľa zjednodušeného 

modelu, ktorý zahŕňa aj najnovšie výsledky molekulárneho výskumu.  

Ako sme spomenuli v úvode, riasy, na rozdiel od cyanobaktérií siníc), patria medzi 

eukaryotické organizmy a sú rozptýlené do viacerých vývojových línií (superskupín). Do 

superskupiny Archeplastida spadajú oddelenia Glaucophyta, Rhodophyta, Chlorophyta a 

Streptophyta. Do superskupiny Excavata patrí jedno oddelenie eukaryotických rias 

Euglenophyta. Označenie pre superskupinu SAR, vzniklo skrátením názvov troch skupín: 

Stramenopila, ktorá zahŕňa tzv. hnedú vývojovú vetvu rias – oddelenie Heterokontophyta, 

Alveolata, s jedným oddelením rias Dinophyta a Rhizaria s oddelením Chlorarachniophyta. 

Oddelenia Cryptophyta a Haptophyta zatiaľ tvoria nezaradené línie, niektorými systematikmi 

združované do spoločnej superskupiny Hacrobia.  

  

4.3. Základná charakteristika vybraných skupín rias  

Oddelenie: Rhodophyta (červené riasy)  

Oddelenie Rhodophyta obsahuje najmä morských zástupcov. Mnohé sú inkrustované 

CaCO3 a tvoria významnú súčasť koralových útesov. Len malá časť červených rias je 

sladkovodná, obyčajne viazaná na veľmi čisté toky. Zástupcovia sú tvarovo rôznorodí, dosahujú 

od mikroskopických po makroskopické rozmery a v ich životnom cykle nebývajú prítomné 

bičíkaté štádiá.  

U červených rias sa vyvinul kokálny, trichálny alebo pletivový typ stielky. Z asimilačných 

farbív býva v chloroplastoch prítomný chlorofyl a a u niektorých malé množstvo chlorofylu d. 

Ďalšími farbivami sú karotenoidy, xantofyly, ale i fykobilíny, napríklad fykocyanín, či 

fykoerytrín, podobne ako u cyanobaktérií (siníc). Aj preto sa predpokladá ich možný vývin z 
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cyanobaktérií (siníc). Hlavnou zásobnou látkou červených rias je florideový škrob. 

Rozmnožujú sa nepohlavne delením prostredníctvom monospór, alebo pohlavne oogamiou, pri 

ktorej splýva samičia vajcová bunka karpogon s nepohyblivou samčou pohlavnou bunkou 

spermáciou.  

Červené riasy dosahujú najväčšiu diverzitu v rovníkových oblastiach (teplé tropické 

moria, mangrovníky) a smerom k pólom ich diverzita a zastúpenie klesá. Najčastejšie rastú v 

pobrežných častiach vôd (v litoráli) prisadnutým spôsobom života na vlhkých alebo ponorených 

predmetoch (skaly, iné rastliny, schránky živočíchov a pod.). Morské červené riasy vedia prežiť 

v oveľa väčších hĺbkach (až do 200 m), než ostatné skupiny rias, pretože sú vďaka červeným 

farbivám schopné využiť aj krátkovlnné žiarenie. 

Oddelenie Rhodophyta zahŕňa tri triedy. Do triedy Cyanidiophyceae zaraďujeme 

jednobunkové mixotrofné červené riasy z extrémnych stanovíšť (nízke pH, vysoká teplota), do 

triedy Bangiophyceae patria jednobunkové, vláknité alebo foliózne červené riasy a v poslednej 

triede Florideophyceae nájdeme mnohobunkové makroskopické červené riasy. 

  

  

Obrázok 90. Červená riasa Porphyra variegata (orig. Z. Pelechová Drongová).  

 

 

Červené riasy majú široké využitie a veľký hospodársky význam. Niektoré sa najmä v 

Ázii s obľubou konzumujú, alebo našli svoje uplatnenie v medicíne, najmä vďaka svojím 

antisepticikým účinkom, ako napr. rody Porphyra (Obr. 90) a Corallina. Z bunkových stien 

červených rias sa získavajú amorfné polygalaktány (polysacharidy), ktoré majú široké využitie 

nielen v potravinárstve, ale aj vo farmaceutickom priemysle, či stavebníctve. Najznámejšie 
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rody, z ktorých sa extrahujú polysacharidy sú Gelidium (Obr. 89) a Gracillaria - využívané na 

prípravu agaru. Z rodov Chondrus, Gigartina a pod. sa získava karagén. Agar a karagén sú po 

zohriatí dobre rozpustné vo vode, pričom agar po ochladnutí tuhne na pevný gél. Používa sa na 

prípravu tuhých kultivačných pôd v mikrobiológii, vo farmaceutickom priemysle, v 

potravinárstve na prípravu želatíny, pudingov, konzerváciu potravín a podobne. Karagén po 

ochladnutí nevytvára tuhý gél, no tiež si našiel široké uplatnenie v potravinárstve, 

farmaceutickom či textilnom priemysle.  

  

Obrázok 91. Červená riasa Gelidium amansii (orig. Z. Pelechová Drongová). 

  

Oddelenie: Chlorophyta (pravé zelené riasy)  

Zelené riasy predstavujú druhovo najpočetnejšiu a tvarovo veľmi variabilnú skupinu rias. 

Ich členenie do nižších taxonomických jednotiek sa realizovalo na základe organizácie stielky 

vo vegetatívnom stave. Novšie delenia sú založené na stavbe bazálneho telieska u bičíkatých 

buniek a priebehu mitózy. V súčasnosti, na základe výsledkov molekulárnych analýz, 

vyčleňujeme dve hlavné vývojové línie zelených rias. Vývojová línia Chlorophytae zahŕňa 

oddelenie Chlorophyta (pravé zelené riasy) a do vývojovej línie Streptophytae radíme 

oddelenie Charophyta (chary), ktoré popíšeme v texte ďalej.  

Pravé zelené riasy (oddelenie Chlorophyta) majú zastúpené všetky organizačné stupne 

stielok okrem rhizopodiálneho typu. Bunková stena zástupcov je prevažne pevná, celulózová, 

u niektorých môže chýbať. Hlavnými fotosyntetickými farbivami sú chlorofyl a a b, βkarotén 

a xantofyly (napr. luteín, neoxantín, violaxantín, zeaxantín). Voľne žijúce bičíkovce a 
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zoospóry niektorých zástupcov majú v bunke prítomnú stigmu. Tvar a počet chloroplastov sa u 

jednotlivých skupín líši a buď má prítomný pyrenoid alebo je bez neho. Základnou zásobnou 

látkou v bunke je škrob, ktorý nikdy nenájdeme u vývojovo paralelnej skupiny žltozelených 

rias (trieda Xanthophyceae). Rozmnožujú sa buď nepohlavne delením, pomocou nepohyblivých 

alebo pohyblivých spór, prostredníctvom dcérskych coenóbií, alebo pohlavne izogamiou 

(gaméty sú morfologicky nerozlíšené) či anizogamiou (gaméty sú morfologicky odlišné). Tieto 

riasy obsadzujú najmä vodné prostredie, ale nachádzame ich aj na pôde, skalách, alebo 

prisadnuté na iných rastlinách.  

Zelené bičíkovce majú prevažne párny počet bičíkov, najčastejšie dva alebo štyri, ale 

nájdeme tu i zástupcov s jedným, či tromi bičíkmi (trieda Prasinophyceae). Vodné druhy sa 

často spájajú do špecializovaných kolónií, ktoré nazývame coenóbium. Ide o typ kolónie, v 

ktorej sú bunky usporiadané vždy istým charakteristickým spôsobom, všetky sú rovnakého 

veku a rozmnožujú sa priamo dcérskymi coenóbiami, ako napr. rody Scenedesmus, 

Desmodesmus, Pediastrum, Coelastrum a iné (Obr. 92 a, b).  

  

  

Obrázok 92. Zelená coenobiálna riasa Desmodesmus quadricauda - štvorbunkové coenóbium (a), 

delenie riasy prostredníctvom dcérskych coenóbií (b). (orig. Z. Pelechová Drongová).  

 

 

Mnohé rody sa v súčasnosti využívajú priemyselne, napr. kokálna riasa z rodu Chlorella 

(Obr. 93 a), sa veľkoplošne pestuje a predáva ako výživový doplnok. Z rodov Dunaliella (Obr. 

93 b), či Haematococcus sa extrahujú karotenoidy a ďalej využívajú v kozmetickom, či 

farmaceutickom priemysle. Rod Botryococcus produkuje veľké množstvo zásobných látok 

(olej) a využíva sa na experimenty pri hľadaní alternatívneho zdroja biopaliva. Makroskopická 
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zelená riasa z rodu Ulva (Obr. 93 c) je najmä v Ázii obľúbenou pochutinou s ľudovým názvom 

morský šalát.  

 

Obrázok 93. Zelené riasy - kokálna riasa Chlorella vulgaris (a), bičíkatá riasa Dunaliella salina (b), 

pletivová riasa Ulva lactuca (c). (orig. Z. Pelechová Drongová). 

  

Oddelenie: Charophyta (chary)  

Do oddelenia Charophyta patria kokálne, monadoidné i mnohobunkové pletivové riasy. 

Rovnako, ako u pravých zelených rias (oddelenie Chlorophyta), v chloroplastoch dominuje 

chlorofyl a, ďalej obsahujú chlorofyl b, β-karotén a xantofyly. Rozmnožujú sa nepohlavne 

delením, prostredníctvom spór, fragmentáciou, pohlavne spájaním (konjugácia), izogamiou 

alebo oogamiou.  

Patrí tu viacero tried, z ktorých si spomenieme dve – triedu Zygnemophyceae (spájavky) 

a triedu Charophyceae (chary). Zástupcov z triedy Zygnemophyceae nachádzame vo vode 

(najmä v pobrežnej zóne – litorál a na dne – bentos), na pôde aj vlhkých skalách. Majú vyvinutý 

charakteristický spôsob pohlavného rozmnožovania – konjugácia (spájanie), pri ktorom 

splývajú celé protoplasty buniek, u vláknitých rias sa pri rozmnožovaní navyše vytvára 

konjugačný kanálik (Obr. 95 d), cez ktorý sa splývajúce protoplasty medzi bunkami presúvajú, 

alebo splývajú priamo v ňom. Týmto spôsobom vzniká zygospóra (Obr. 95 d), ktorá vypadne 

otvorom v bunke, prečká obdobie pokoja a na jar vyklíči do vegetatívneho vlákna. Kokálne 

typy (desmídie) žijú prevažne jednotlivo, málo z nich sa spája do kratších nevetvených vlákien 

(napr. rod Hyalotheca). Ich bunka je nápadne plochá, zložená z dvoch rovnakých, zrkadlovo 

spojených polovíc (semicel). Uprostred bunky medzi semicelami leží jadro. Niektoré rody 

(napr. Cosmarium, Euastrum, Micrasterias) majú stred bunky predelený výraznou priečnou 
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ryhou, u ďalších rodov (napr. Closterium, Pleurotaenium) je táto ryha často nezreteľná (Obr. 

94).  

 

Obrázok 94. Desmídie Closterium ehrenbergii (a), Euastrum oblongum (b). (orig. Z. Pelechová 

Drongová).  

  

Vláknité riasy z triedy Zygnemophyceae tvoria jednoduché nevetvené vlákna s hrubou 

bunkovou stenou. Jednotlivé rody sú ľahko odlíšiteľné na základe typu chloroplastu. U nás sa 

najčastejšie vyskytujú nasledujúce rody – rod Spirogyra (Obr. 95 a), ktorý má jeden, alebo 

viacero stužkovitých špirálovito stočených chloroplastov s viacerými pyrenoidmi v každej 

bunke, rod Mougeotia (Obr. 95 b) obsahuje v bunke jeden široko doskovitý chloroplast s 

početnými pyrenoidmi, ktorý sa podľa intenzity svetla otáča k jeho zdroju širokou, alebo úzkou 

stranou. Tretí rod Zygnema (Obr. 95 c) obsahuje v bunke dva hviezdicovité chloroplasty s 

veľkým pyrenoidom.  

 

Obrázok 95. Spájavky. Spirogyra sp. so špirálovitým chloroplastom (a), Mougeotia sp. s doskovitým 

otáčavým chloroplastom (b), Zygnema sp. s hviezdivovitým chloroplastom (c), konjugácia (d). (orig. Z. 

Pelechová Drongová).  
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Do triedy Charophyceae (chary) radíme sladkovodné makroskopické riasy s pletivovou 

stielkou. Obľubujú skôr plytké, mierne tečúce vody, k podkladu sa prichytávajú rhizoidmi a 

vzpriamený kauloid sa v pravidelných intervaloch praslenovito rozkonáruje do sústavy bočných 

vetvičiek – fyloidov (Obr. 96 a).  

 

Obrázok 96. Chara fragilis - praslenovito rozkonárená stielka (a), samičie a samčie gametangium (b).  

(orig. Z. Pelechová Drongová).  

  

  

U chár sa vyvinulo pohlavné rozmožovanie oogamiou. Gametangiá sa tvoria na bočných 

vetvičkách – samčie anterídium je spravidla guľovité, zložené z ryhovaných štítkov. V strede 

štítkov sa nachádzajú zhluky buniek – manubrium, kde sa vo veľkom počte tvoria pohyblivé 

dvojbičíkaté spermatozoidy. Samičie gametangium – oogónium, je uložené v sterilnom obale 

– sporostegium. Na jeho vrchole je otvor lemovaný špicatými korunnými bunkami. Tadiaľto 

preniká spermatozoid k vajcovej bunke do oogónia (Obr. 96 b).  

Oddelenie: Euglenophyta (euglény, červenoočká)  

Do oddelenia Euglenophyta patria prevažne sladkovodné jednobunkové bičíkaté riasy, 

ktoré sa buď aktívne pohybujú, alebo za určitých podmienok vytvárajú nepohyblivé pokojové 

(palmeloidné) štádia. Bunky euglén sú buď oválne, vretenovité, alebo majú premenlivý tvar. 

Pod plazmatickou membránou je u nich prítomná ešte jedna vrstva zložená z bielkovinových 

doštičiek – pelikula. Druhy s jemnejšou pelikulou majú premenlivý tvar tela (napr. rod Euglena, 

Obr. 98) a u druhov s pevnejšou pelikulou sa tvar buniek nemení (napr. rod Phacus, Obr. 97 a). 
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Istá časť euglén si vytvára oválne alebo pretiahnuté schránky - loriky, napr. rody 

Strombomonas, Trachelomonas (Obr. 97 b, c). Ďalšie si zvolili prisadnutý spôsob života 

napríklad na drobných bezstavovcoch (rod Colacium) a zaujímavú skupinu tvoria červenoočká 

bezfarebné (napr. rod Astasia).  

 

Obrázok 97. Červenoočká - Phacus sp. (a), Strombomonas sp. (b), Trachelomonas sp. (c). (orig. Z. 

Pelechová Drongová).  

  

  

V prednej časti bunky červenoočiek (Obr. 98) sa nachádza fľaškovitá prehĺbenina – 

ampula. Z nej vyrastajú najčastejšie dva bičíky, z ktorých jeden býva u väčšiny červenoočiek 

dlhý a druhý redukovaný a nevystupuje z ampuly von. Niektoré červenoočká majú viac (tri až 

sedem) bičíkov. V apikálnej časti bunky sa ďalej nachádza stigma, červená pigmentová 

svetlocitlivá škvrna („červené očko“), podľa ktorej nesie skupina svoje pomenovanie.  

 

Obrázok 98. Euglena sp. - základná stavba bunky (orig. Z. Pelechová Drongová).  
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V chloroplastoch sa nachádza najmä chlorofyl a, b, β-karotén a xantofyly a zásobnou 

látkou je paramylon (polysacharid). Doposiaľ bol u nich zaznamenaný len nepohlavný spôsob 

rozmnožovania delením. Živia sa buď autotrofne, mixotrofne a bezfarebné euglény prevažne 

fagotrofne. 

Oddelenie Euglenophyta sa delí na viacero radov, pričom väčšina zástupcov 

vyskytujúcich sa v našich vodách patrí do radu Euglenales. Euglény s obľubou obývajú menšie, 

prehriate jazerá a mláky bohaté na organické látky (indikátory znečistenia), menej ich 

nachádzame v brakických, či slaných vodách. Niektoré vytvárajú pri hladine vody tenkú 

neustonickú blanku, alebo farebný zákal tzv. nepravý vodný kvet. 

Oddelenie: Cryptophyta (kryptomonády)  

Do oddelenia Cryptophyta patria jednobunkové sladkovodné i morské riasy s 

monadoidným (bičíkatým) typom stielky. Ich bunka je nesymetrická dorziventrálne tvarovaná. 

V prednej časti bunky je spravidla situovaný hltanček. Povrch bunky pokrýva periplast (obal z 

bielkovinových doštičiek), pod ktorým sú uložené ejektozómy (vymrštiteľné telieska). Z 

prednej časti bunky vystupujú dva takmer rovnako dlhé bičíky, ďalej tu nachádzame pulzujúce 

vakuoly a Maupasové telieska s nejasnou funkciou (Obr. 99).  

  

Obrázok 99. Cryptomonas sp. - základná stavba bunky (orig. Z. Pelechová Drongová).  
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Kryptomonády obsahujú chlorofyl a, c, karotenoidy a xantofyly, zásobnou látkou je 

škrob. V bunkách kryptomonád je prítomný tzv. nukleomorf – redukované jadro 

endosymbionta, pravdepodobne červenej riasy. Rozmnožujú sa nepohlavne delením, pohlavné 

rozmnožovanie bolo doposiaľ pozorované len u jedného zástupcu. Kryptomonády sú 

chladnomilné riasy, dokážu prežívať pri veľmi nízkej teplote i nízkej intenzite svetla, napríklad 

vo vodách pokrytých ľadovou pokrývkou, alebo vo väčších hĺbkach. Často predstavujú prvý 

zdroj potravy pre jarný zooplanktón a pri premnožení vedia spôsobiť vegetačné sfarbenie vody.  

 

Oddelenie: Heterokontophyta (Chromophyta, rôznobičíkaté riasy)  

Trieda: Bacillaryophyceae (rozsievky)  

Rozsievky (Obr. 98) sú jednobunkové riasy uložené v kremičitých schránkach frustulách, 

žijúce buď voľne, prisadnuto na slizových stopkách, alebo združené v kolóniách. Frustula 

rozsievok sa formuje z bunkovej steny riasy a je vždy zložená z dvoch častí. Nepatrne väčšiu 

vrchnú časť nazývame epitéka, spodnú menšiu časť frustuly nazývame hypotéka. Na oboch 

poloviciach schránky (tékach), ktoré do seba presne zapadajú, rozoznávame vrchnú 

štruktúrovanú valvárnu časť (epivalva, hypovalva)a bočnú pleurálnu časť (epipleura, 

hypopleura).  

  

Obrázok 100. Frustula rozsievky (orig. Z. Pelechová Drongová).  

  

  

Podľa tvaru schránok delíme rozsievky na centrické (Obr. 101 b), s okrúhlym, prípadne 

trojuholníkovým tvarom schránky a lúčovitou súmernosťou (napr. rody Coscinodiscus, 

Cyclotella, Melosira, Stephanodiscus) a penátne (Obr. 101 a) rozsievky s pretiahnutým tvarom 
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schránky a bilaterálnou súmernosťou (napr. rody Asterionella, Gomphonema, Navicula, 

Pinnularia a pod.). U mnohých rodov penátnych rozsievok je na schránkach prítomná priečna 

štrbina – rafe (raphe, Obr. 100) a tieto rozsievky sú schopné aktívneho pohybu. Štruktúrovanosť 

schránok je druhovo špecifická a k určovaniu rozsievok obyčajne pristupujeme až po odstránení 

protoplastu z očistených frustúl.  

  

Obrázok 101. Delenie rozsievok - penátna rozsievka Navicula sp.(a), centrická rozsievka 

Stephanodiscus sp. (b). (orig. Z. Pelechová Drongová).  

  

  

Chloroplasty rozsievok majú hnedé sfarbenie, okrem chlorofylu a a c obsahujú aj 

βkarotén a xantofyly (napr. hnedý fukoxantín, alebo diatoxantín). Zásobnou látkou je olej a 

chryzolaminaran (polysacharid). Rozmnožujú sa nepohlavne delením, kedy si každá dcérska 

bunka ponechá jednu časť frustuly a druhú časť (menšiu, hypotéku) si dotvorí. Týmto spôsobom 

sa jedna z dcérskych buniek neustále zmenšuje. Pri dosiahnutí minimálnej veľkosti sa bunky 

rozmnožia pohlavne (izogamia, anizogamia alebo oogamia) a opäť narastú do svojej pôvodnej 

veľkosti.  

Rozsievky predstavujú najvýznamnejšiu skupinu primárnych producentov v moriach a 

oceánoch. V sladkých vodách ich nachádzame v planktóne, bentose alebo prichytené na 

ponorených predmetoch a rastlinách, nevyhýbajú sa ani pôde a vlhkým skalám. Rozsievky majú 

pomerne vyhranené ekologické nároky pre svoj výskyt a preto sú vhodnou skupinou pre 

hodnotenie kvality životného prostredia. Z fosílnych nálezov vieme predpokladať 

paleolimnologické charakteristiky prostredia. Postupným usádzaním sa schránok vo vodnom 

prostredí sa na mnohých miestach vytvorila usadená hornina - diatomit. Ten má pre svoje 
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porézne vlastnosti široké využitie v potravinárstve, stavebníctve, či farmaceutickom priemysle, 

diatomit sa používa ako súčasť filtrov, abrazíva, izolačný materiál a pod.  

Trieda: Chrysophyceae (žltohnedé riasy)  

Do tejto triedy patria prevažne jednobunkové riasy s monadoidným organizačným 

stupňom stielky, menej zástupcov má stielku kokálnu, amoebovitú, preudoparenchymatickú, či 

vláknitú. Žijú buď jednotlivo, alebo v kolóniách. Prioritne sa vyskytujú v sladkých, na živiny 

chudobnejších vodách, najmä na jar a počas jesene, morské druhy sú zase dôležitou súčasťou 

morského planktónu. Chloroplasty majú žltohnedú farbu, pretože prítomný chlorofyl a a c 

prekrývajú ďalšie farbivá ako β-karotén a hnedý xantofyl – fukoxantín. Zásobnými látkami u 

tejto skupiny rias sú olej, polysacharid chryzolaminaran a volutín (polyfosfátové zrná). 

Vyživujú sa mixotrofne, alebo fotoautotrofne. Rozmnožovanie prebieha nepohlavne delením, 

alebo pohlavne splývaním jedincov – hologamiou. Prevažnú časť žltohnedých rias tvoria 

bičíkovce – chryzomonády, ostatné skupiny sú s pomerne malým počtom zástupcov. Bunky 

chryzomonád sú prevažne nahé, bez bunkovej steny, s dvoma nerovnakými bičíkmi v prednej 

časti bunky, ktoré im umožňujú pohyb. U niektorých nachádzame v prednej časti bunky 

svetlocitlivú stigmu. Patria sem aj riasy, ktoré si vytvárajú kremičité schránky – loriky, napr. 

rod Dinobryon (Obr. 102).  

  

 

Obrázok 102. Dinobryon divergens - charakteristická kríčkovitá kolónia (a), základná stavba bunky  

(b). (orig. Z. Pelechová Drongová).  
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Ďalšie rody (napr. Synura a Mallomonas), ktoré sa základe molekulárnych analýz zvyknú 

vyčleňovať už do samostatnej triedy Synurophyceae, tvoria na svojom povrchu kremičité 

šupinky a ostne s charakteristickým tvarom pre ten-ktorý druh (Obr. 103). 

  

 

Obrázok 103. Žltohnedé riasy s kremičitými šupinkami - Mallomonas sp. (a), Synura sp. (b). (orig. Z. 

Pelechová Drongová).  

   

Často ich nachádzame v starých usadeninách, ako súčasť diatomitu a možno ich využívať 

pri hodnotení súčasných i minulých podmienok prostredia. Niektoré chryzomonády môžu pri 

premnožení spôsobiť nepríjemný „rybací“ zápach (napr. rod Uroglena) alebo vegetačný zákal 

vody.  

Trieda: Phaeophyceae (Fucophyceae, hnedé riasy, chaluhy)  

Riasy z triedy Phaeophyceae majú vláknitý až pletivový typ stielky, veľkosťou od 

mikroskopických rozmerov až po niekoľko desiatok metrov dlhé riasy. Takmer všetci 

zástupcovia sa vyskytujú v slanej vode (najmä pobrežná časť chladnejších morí), brakických 

vodách a pár rodov nájdeme aj v sladkej vode.  

V chloroplastoch sú prítomné chlorofyly a, c, β-karotén a xantofyly – fukoxantín a 

violaxantín. Zásobnými látkami hnedých rias sú olej, manitol (alkoholický cukor) a 

chryzolaminaran (polysacharid). Nepohlavné rozmnožovanie prebieha prostredníctvom 

zoospór alebo fragmentáciou stielky, pohlavné rozmnožovanie izogamiou, anizogamiou alebo 

oogamiou.  
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Stielka hnedých rias je pomerne dobre diferencovaná na krycie pletivo, asimilačné a 

vodivé pletivo. Väčšie a ťažšie riasy vytvárajú duté mechúriky naplnené plynom, alebo slizom. 

Ich úlohou je celú stielku nadľahčiť a udržiavať ju v optimálnej polohe pri hladine vody. 

Napríklad rod Fucus (Obr. 104 a) má mechúriky zapracované priamo vo fyloide, rod Sargassum 

(Obr. 104 b) má okrúhle mechúriky na krátkych stopkách, pripomínajúce plody.  

  

 

Obrázok 104. Hnedé riasy - Fucus vesiculosus (a), Sargassum vulgare (b). (orig. Z. Pelechová 

Drongová).  

 

Hnedé riasy tvoria značnú časť morskej biomasy (rod Laminaria - tzv. lamináriové lesy, 

rod Sargassum - mohutné stielky pri hladine Sargassového mora a pod.).Bunkové steny 

hnedých rias obsahujú alginové kyseliny a algináty (soli kyselín), ktoré im dodávajú pružnosť 

a pevnosť. Pred vyschnutím (napríklad po vyplavení na breh, alebo pri poklese hladiny mora) 

sa chránia produkciou slizu. Alginové kyseliny sa získavajú extrakciou zo stielok hnedých rias 

(napr. rody Ascophyllum, Fucus, Macrocystis, Sargassum). Konzumácia hnedých rias je 

rozšírená najmä v Ázii a na pobreží USA. Majú široké uplatnenie v potravinárstve, 

poľnohospodárstve (pesticídy, hnojivo, krmivo a pod.), vo farmaceutickom priemysle (súčasť 

liečiv, či zdroj stopových prvkov a jódu), v textilnom priemysle alebo papiernictve. Trieda 

Phaeophyceae sa delí na viacero radov na základe striedania generácií.  

 

Trieda: Xanthophyceae (žltozelené riasy)  

Trieda Xanthophyceae má zastúpené takmer všetky organizačné stupne stielok - kokálny, 

monadoindný, trichálny i sifonálny typ. Nachádzame ich najmä v sladkých vodách, ale i na 
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pôde, či iných vlhkých substrátoch. Z asimilačných farbív obsahujú chlorofyl a, c, β-karotén 

a xantofyly diadinoxantín, diatoxantín, heteroxantín a vaucheriaxantín. Keďže im chýba 

hnedý fukoxantín, je ich sfarbenie žltozelené. Tvoria paralelnú vývojovú vetvu k zeleným 

riasam (Chlorophyta) a sú si s nimi morfologicky veľmi podobné. Základnou zásobnou látkou 

je olej a chryzolaminaran (polysacharid), nikdy nie škrob. Absencia škrobu v bunkách je 

jedným z hlavných rozlišovacích znakov od zelených rias. Bunková stena žltozelených rias je 

pevná, celulózová, u vláknitých zástupcov často dvojdielna. Preto sa na konci vlákien u 

niektorých rodov vytvárajú charakteristické H-kusy bunkovej steny, napr. rody Ophiocytium, 

Tribonema (Obr. 105). Bičíkatí zástupcovia majú dva nerovnako dlhé bičíky.  

  

 

Obrázok 105. Vláknitá riasa Tribonema sp. H-kus bunkovej steny (orig. Z. Pelechová Drongová). 

 

 

Rozmnožovanie prebieha nepohlavne delením alebo prostredníctvom spór (zoospóry, 

aplanospóry, autospóry), pohlavné rozmnožovanie oogamiou je známe len u rodu Vaucheria 

(Obr. 106).  

 

Obrázok 106. Vaucheria sp. samčie a samičie gametangiá (orig. Z. Pelechová Drongová).  
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V triede Xanthophyceae rozlišujeme sedem radov, z ktorých najpočetnejšie sú rady 

Mischococcales (kokálne riasy v sladkých vodách, zmáčanom substráte, pôde) a 

Tribonematales (vláknité riasy prevažne v mierne kyslých sladkovodných ekosystémoch).  

Oddelenie: Dinophyta (panciernatky)  

Medzi panciernatky patria sladkovodné i morské jednobunkové bičíkaté riasy a len u pár 

druhov sa vyvinul kokálny alebo trichálny typ stielky. Bičíkovce sú pokryté charakteristickým 

pancierikom - téka (schránka), zloženým z celulózových doštičiek, napr. rody Peridinium, 

Ceratium, (Obr. 107 a, c). Téka je rozdelená priečnou ryhou (cingulum) na dve nerovnaké časti. 

Vrchnú časť schránky nazývame epikónus (epitéka), spodnú časť hypokónus (hypotéka). 

Uloženie jednotlivých doštičiek na pancieriku je druhovo špecifické. Na povrch vystupujú dva 

bičíky - priečny (undulujúci), uložený v priečnej ryhe a pozdĺžny (plávací) bičík. U niektorých 

rodov, napr. Gymnodinium (Obr. 107 b) pancierik chýba. Nápadne veľké, centrálne uložené 

jadro buniek panciernatok – dinokaryon, obsahuje trvalo kondenzované chromozómy bez 

histónov (Obr. 107  b).  

 

Obrázok 107. Panciernatky - Ceratium sp. (a), Gymnodinium sp. (b), Peridinium sp. (c). (orig. Z. 

Pelechová Drongová).  

  

  

Z fotosyntetických pigmentov u tejto skupiny rias nachádzame chlorofyl a, c, βkarotén 

a peridinin (xantofyl). Zásobnou látkou je škrob. Panciernatky sa rozmnožujú nepohlavne 

delením, kokálne a vláknité druhy aj prostredníctvom pohyblivých zoospór. Pohlavné 

rozmnožovanie prebieha buď anizogamiou, alebo izogamiou. Tvoria významnú časť morského 

planktónu a v našich vodách sa vyskytujú od jari až do jesene. Živia sa autotrofne aj fagotrofne. 
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Môžu obsahovať toxíny a aktívne napádať svoju korisť (napr. rod Pfiesteria), iné parazitujú v 

hostiteľoch. Všetky toxické druhy žijú v slaných alebo brakických vodách. Pri premnožení 

môžu vytvoriť farebný zákal vody – tzv. červený príliv (red tide) a ich toxíny môžu putovať až 

cez niekoľko stupňov potravného reťazca. Zaujímavým druhom je aj Noctiluca miliaris, ktorý 

má v bunkách prítomný pigment luciferín a vytára tzv. svetielkujúci planktón.  

Jediná trieda Dinophyceae sa delí na viacero radov podľa morfológie buniek. V sladkých 

vodách nachádzame napríklad rody Ceratium, Peridinium, či Gymnodinium, z morských 

panciernatiek sú známe napr. rody Noctiluca (bioluminiscenčný planktón), či Prorocentrum 

(červený príliv).  
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5. 

Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí 

 

Eutrofizácia v sumárnom zhrnutí znamená nadmerné obohatenie vody živinami, 

najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast cyanobaktérií 

(siníc), rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu 

biologickej rovnováhy a kvality vody. 

Významnú úlohu zohrávajú jednobunkové organizmy pri realizácii biotickej a 

abiotickej eliminácie kontaminantov v životnom prostredí, pričom dokážu využiť 

kontamináciu ako zdroj uhlíka a energie. V rámci riešenia odstránenia kontaminantov v 

porovnaní s bežnými konvenčnými metódami predstavujú biosorpčné procesy aktívne 

zhodnotenie odpadu, pri ktorých nedochádza len k zníženiu kontaminácie na 

nedetekovateľnú koncentráciu. V závere sa dostávame k využiteľnosti adaptability 

cyanobaktérií (siníc) a rias ku zmenám prostredia.  

Stav životného prostredia SR sa dlhodobo sleduje prostredníctvom konkrétnych 

ukazovateľov zložiek životného prostredia. Výsledky sa sústreďujú v súhrnnej evidencii, 

ktorú spravuje SHMÚ a tiež v databázach reprezentujúcich čiastkové monitorovacie 

systémy a účelových analýz prostredia. Výsledkom monitorovania  ja napr. Správa o stave 

životného prostredia SR (podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona NR 

SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, odovzdávaní a šírení informácií o životnom 

prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontrola kvality, a stavu vôd SR je sledovaná pomocou legislatívneho nástroja - 

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd. V tomto kontexte je potrebné uviesť rozdiel medzi stavom vody a 

kvalitou vôd.  

 

Kvalita vody - je súhrn jej fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických, 

toxikologických a rádiologických vlastností vyjadrených hodnotami príslušných 

ukazovateľov kvality vody (ďalej len ukazovatele). Je vyjadrená obsahom rozpustených 

plynov, anorganických a organických rozpustených a nerozpustených látok 

pochádzajúcich z prírodného prostredia (získaných infiltráciou cez pôdu a horniny), alebo 

z ľudskej činnosti (z bodových a/alebo difúznych zdrojov znečistenia). 
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Stav/Potenciál (Ekologický stav/potenciál a Chemický stav) - dynamický otvorený systém 

(vyčlenený z hľadiska správania vo vzťahu k času a podmienkam), ktorého okamžitý stav 

závisí od predchádzajúcich stavov a vonkajších premenných (podnetov) a vyznačuje sa 

zotrvačnosťou i oneskorením reakcií.  

 

Stav povrchovej vody - celkové vyjadrenie stavu útvaru povrchovej vody, ktorý je určený 

jeho ekologickým stavom alebo jeho chemickým stavom, podľa toho, ktorý z nich je horší. 

Hlavné oblasti účinnosti Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. možno zhrnúť do týchto 

základných bodov:  

• Pre hodnotenie citlivých oblastí a identifikáciu miest ohrozených eutrofizáciou sa 

využívajú výsledky monitorovania. 

• Používajú sa ukazovatele a limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 12 nariadenia 

vlády č. 269/2010 Z. z. 

 

K doplneniu základných pojmov - Definícia citlivých a zraniteľných oblastí opäť 

použijeme legislatívny výklad - Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v § 33 definuje tzv. 

citlivé oblasti ako vodné útvary povrchových vôd, 

      a) v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej 

          koncentrácie živín [ 2 písm. ac)] k nežiaducemu stavu kvality vôd, 

      b) ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako 

           vodárenské zdroje, 

      c) ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň 

          čistenia vypúšťaných odpadových vôd. 

 

Zákon v § 34 Zraniteľné oblasti: 

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých  odtekajú vody zo 

zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia 

dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Navrhované 

limitné hodnoty pre vybrané parametre pre hodnotenie eutrofizácie povrchových vôd sú 

zadefinované v tabuľke 12. 
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Tabuľka 12. Limitné ukazovatele v povrchových vodách. 

 

Sledovaný ukazovateľ Symbol Jednotka Hodnota 

Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 1,0 

Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 0,02 

Dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 5,0 

Celkový dusík Ncelk mg/l 9,0 

Fosfor celkový Pcelk mg/l 0,4 

Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl a) CHla mg/l 50 

Abudamcia fytoplanktónu ABUfy bunky/ml 10 000 

 

Do monitorovacích štúdií sú evidované všetky environmentálne vplyvy na životné 

prostredie a vplyvy na zdravie, vrátane pravdepodobnosti trvania a frekvencie vplyvov, 

kumulatívneho charakteru vplyvov, rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie, vplyvu 

na biodiverzitu, živočíchy, rastliny, pôdu, vodu, ovzdušie, klimatické faktory, hmotné 

fondy, kultúrne dedičstvo vrátane architektonického a archeologického dedičstva, vplyvu 

na krajinu a osobitne chránené územia a vzájomné vzťahy uvedených faktorov (primárne, 

sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, 

pozitívne aj negatívne). 

Najviac kriticky ohrozených druhov flóry SR pochádza z biotopov globálne 

ohrozených v celej strednej Európe (rašeliniská, mokrade, zaplavované lúky, slaniská, 

piesky). Základnou príčinou ohrozenia rastlín je práve deštrukcia týchto stanovíšť – či už 

priama (napr. premena ekosystémov, výstavba, ťažba nerastných surovín), alebo nepriama 

(napr. znečisťovanie, zmeny vodného režimu), pričom niekde doteraz nepoznáme ich pravé 

príčiny. Naše územie možno začleniť do troch základných fytogeografických oblastí: 

 

• Panónska flóra (Pannonicum),  

• Západokarpatská flóra (Carpaticum occidentale),  

• Východokarpatská flóra (Carpaticum orientale). 

 

Špecifický význam pre svoju jedinečnosť majú pôvodné a prirodzené rastlinné 

spoločenstvá Západných Karpát, ale v súčasnosti sa viac ako jedna tretina pôvodných 

druhov vyšších rastlín nachádza v rôznom stupni ohrozenosti. Stav ohrozenosti 

jednotlivých taxónomov rastlín je spracovaný v červených zoznamov ohrozených druhov. 
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5.1. Adaptabilita cyanobaktérií (siníc) a rias 

Cyanobaktérie (sinice) a riasy ako primárne producenty - patria medzi najstaršie 

organizmy na Zemi (pred 3,5 miliárd rokov) sú adaptované na široké spektrum prostredia, 

pričom v rozdielnych prostrediach menia svoju morfológiu a fyziológiu. Ich vlastnosti ich 

preto predurčujú pre výskum ako modelových organizmov pre štúdium ekologických 

zákonitostí. 

Časové zmeny početnosti populácie v prírodných podmienkach: 

 

dN/ dt= μ–(S + G + Pa+ D) 

kde:  

dN - zmena v počte jedincov  

dt - zmena v čase 

μ - špecifická rastová rýchlosť 

N - koncentrácia buniek   

S - sedimentácia 

G - interakcie s predátorom 

Pa - parazitizmus 

D - odumieranie z iných príčin  

 

Hlavné príčiny zmeny početnosti druhov - klimatické, abiotické - príčiny genetické - 

interakcie vo vnútri druhu -náhodné kolísanie - interakcie medzi trofickými hladinami.  

 

5.2. Fotosyntéza - prvotná úloha cyanobaktérií (siníc) a rias 

Proces fotosyntézy spájame s organizmami, ktoré pri premene svetelnej energie na 

energiu chemickú potrebujú prítomnosť fotosyntetických pigmentov. K týmto organizmom 

radíme baktérie (fotosyntetizujúce baktérie) a eukaryotické organizmy (riasy a vyššie 

rastliny). Fotosyntetické procesy vo všetkých rastlinách ako aj v určitých typoch baktérií 

charakterizuje redukcia oxidu uhličitého (CO2) na sacharidy a odoberanie elektrónov z 

vody (H2O), čo má za následok uvoľňovanie kyslíka podľa rovnice 1. Z nej vyplýva, že 

pre správny priebeh fotosyntézy je potrebná prítomnosť vody, oxid uhličitý a 

fotosynteticky aktívne žiarenie (PAR) s vlnovou dĺžkou v intervale od 400 nm do 700 nm 

(definované pre organizmy obsahujúce chlorofyl a). 

V priebehu kultivácie za optimálnych podmienok počas 12 hodinovej expozície PAR 

žiarením, napr. riasová kultúra Chlorella poskytuje štvornásobnú reprodukciu buniek v 

porovnaní s vyššími rastlinami pričom spotreba vody je viac ako 10-krát nižšia. 
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Rovnica 1 v skrátenej forme zachytáva tri hlavné existenčné faktory (Obr. 108), 

ktorých predovšetkým dostupnosť, intenzita, kvalita, koncentrácia má priamy dopad na 

stav diverzity cyanobaktérií (siníc) a rias v ekosystéme:   

 

 

6 H2O   +    6 CO2   +    energia svetla   →   C6H12O2 + 6 O2                  (1)

 

Obrázok 108. Schématický záznam dôležitých faktorov s priamym vplyvom na diverzitu 

cyanobaktérií (siníc) a rias. (orig. A. Takáčová). 

 

 

Pod termínom slnečné žiarenie rozumieme elektromagnetické žiarenie Slnka. Jeho 

spektrum zahrňuje všetky druhy žiarenia elektromagnetickej povahy, a to od žiarenia  až 

po rádiové vlny (Obr. 109). 

 

 

Obrázok 109. Spektrum elektromagnetického žiarenia Slnka s dimenziou vlnových dĺžok. 

 

Slnečné žiarenie -intezita

Ovzdušie - koncentrácia CO2

Voda - obsah biogénných prvkov 
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Oblasť elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok 400 až 700 nm je 

fotosynteticky účinné žiarenie (fotosynteticky aktívna radiácia; photosynthetically active 

radiation, PAR).  

Kvalita vôd - hodnotenie kvality povrchových, podzemných a odpadových vôd sa 

vykonáva na základe údajov získaných v procese monitorovania vôd. Monitoring stavu a 

kvality povrchových vôd SR sa rozdelil v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. 

z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona na monitoring základný, 

prevádzkový, prieskumný a monitoring chránených území (CHÚ). Kvalitatívne 

ukazovatele povrchových vôd v roku 2013 boli monitorované podľa schváleného 

Programu monitorovania stavu vôd na rok 2013. Monitorovaných bolo 255 miest v 

základnom a prevádzkovom režime. Spravidla je frekvencia monitorovania rovnomerne 

rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. 

Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú 

sezónne (s ročnou frekvenciou: 1 – 7 krát do roka), ukazovatele rádioaktivity (s ročnou 

frekvenciou: 4 krát do roka) a relevantné látky s frekvenciou 4 krát ročne 

(http://www.minzp.sk/en/). 

 

Skrátené diferencovanie kontinentálnych vôd s požiadavkou na kvalitu: 

• Pitná voda 

• Podzemná voda 

• Povrchová voda 

• Odpadová voda 

 

Okrem vybraných skupín sú zadefinované ďalej vody jednak podľa spôsobu vzniku, 

chemického zloženia alebo spôsobu využívania na minerálne, bazénové, prevádzkové, 

technické, dažďové, osobitné, brakické a morské. 

Legislatíva priamo definuje limitné parametre pre jednotlivé typy vôd, ktoré musia 

byť splnené. Zoznam platných zákonov, nariadení a vyhlášok sú sústredené na stránke 

Ministerstva životného prostredia SR. 

 

5.3. Kvalitatívne ukazovatele - vybrané kontaminanty ovplyvňujúce kvalitu vody  

Anorganické látky   

•  Katión NH4+ - indikátor znečistenia organického pôvodu (fekálne, 

poľnohospodárske znečistenie). 

http://www.minzp.sk/en/
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•  Obsah katiónov Fe a Mn - spôsobujú problémy pri technologických 

vodárenských úpravách vody (korózia, vyzrážanie solí na stenách potrubí). 

• Oxidy N a P - výsledkom poľnohospodárskeho alebo komunálneho znečistenia 

(zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode je škodlivý hlavne pre kojencov a 

malé deti a preto je v norme stanovený zvláštny limit pre túto skupinu; celkový 

fosfor je limitným ukazovateľom eutrofizácie vo vnútrozemnských v 

povrchových vodách, ktorá má vplyv na kyslíkové a iné pomery vo vode). 

• Kadmium, ortuť, olovo a iné mikroprvky, pochádzajúce hlavne z 

priemyselného, poľnohospodárskeho znečistenia a dopravy - vyšších 

koncentráciách pre ľudský organizmus nebezpečné až vysoko toxické. 

 

 Organické látky  

• Ropné látky - (zmesi rôznych uhľovodíkov) sa do prostredia dostávajú hlavne 

únikmi pohonných hmôt a olejov.   

•  Pesticídy a iné látky používané v poľnohospodárstve - požívajú na ničenie buriny 

a živočíšnych škodcov. Medzi najnebezpečnejšie z tejto skupiny patria rôzne typy 

chlórovaných uhľovodíkov - patria medzi výrazne toxické látky. 

•  Tenzidy rôzne typy detergentov a iné látky nie sú veľmi toxické, ale spôsobujú 

problémy (tvorba peny) pri technologických úpravách vody. 

•  Organické látky na báze estrogénov, steroidných prípravkov, liečivá, drogy, ktoré 

zatiaľ nie sú predmetom monitoringu. Bežné vodárenské úpravy ich nedokážu 

eliminovať. 

 

 

5.4. Mikroorganizmy 

Sleduje sa prítomnosť týchto druhov mikroorganizmov: fekálne koliformné baktérie, 

koliformné baktérie, enterokoky, heterotrofné baktérie rastúce v zadefinovaných 

teplotných podmienkach. Mikrobiologické ukazovatele sú indikátorom rôznych typov 

znečistenia od čerstvého fekálneho až po staré znečistenie a tiež indikátorom prirodzenej 

mikroflóry. V rámci hodnotenia kvality vôd sa sledujú tiež iné druhy mikroorganizmov v 

biosestóne, napr. početnosť jednotlivých taxonomických skupín.  

Odpadové vody z domácností a priemyslu predstavujú závažný tlak na vodné 

prostredie kvôli záťaži organickými látkami a živinami, ako aj nebezpečnými látkami. V 
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roku 1991 bola prijatá v EÚ smernica Rady 91/271/EHS o čistení mestskej odpadovej 

vody, ktorá sa zameriava na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami 

vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a predpisuje požadovaný stupeň čistenia pred 

vypustením do recipientu. V roku 2013 celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných 

do povrchových vôd predstavovalo 708 716 tis.m3, čo oproti predchádzajúcemu roku 

znamenalo nárast o 61 557 tis.m3 (9,5 %), v porovnaní s rokom 2000 je to menej o 338 

965 tis.m3 (32,4 %).Príkladom organického znečistenia ropnými látkami je priemyselná 

odpadová voda, ktorej kvalita sa mení v jednotlivých stupňami čistenia (viditeľná 

diferenciácia už vizuálne (Obr. 110). 

 

 

 

Obrázok 110. Záznam zmeny zákalu vody kontaminovanej ropnými látkami po prechode 

jednotlivými stupňami dekontaminácie v priemyselnej ČOV. Stupne - prítok na ČOV (a), chemický 

stupeň čistenia (b), odtok z dosadzovacej nádrže (c), odtok z ČOV (d), pitná voda na porovnanie 

(e). (orig. A. Takáčová). 

 

 

Podzemná voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia. Predstavuje 

neoceniteľný, technicky dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho ale aj ekonomického 

hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Dostatok prírodných a využiteľných zdrojov 

podzemných vôd, ich kvalita, nižšie náklady na jej úpravu, a potenciálne menšia možnosť 

ich znečistenia predurčujú podzemné vody za dominantný zdroj pitnej vody v SR. 

Sledovanie  kvality podzemných vôd predstavuje systematické sledovanie a hodnotenie 

kvality a stavu podzemných vôd, ktoré je uvedené v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách v 

e a c d b 
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znení zákona č. 384/2009 Z.z. a realizované v zmysle požiadaviek vyhlášky MPŽP a RR 

SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. 

Záznam na obrázku 111 predstavuje výstup z monitorovania kvality podzemných 

vôd na území SR v priebehu roku 2013.  

 

 

Obrázok 111. Kvalita podzemných vôd na Slovensku v roku 2013. Červené body predstavuje 

nevyhovujúce objekty, 

(www.shmu.sk/File/podzemna%20voda/Kvalita/Mapy/2013/zaver_kvarter_2013.bmp). 

 

 

Na nasledujúcej snímke (Obr. 112) sú na mape Slovenska zaznamenané 

hydrogeologické rajóny so zdrojmi podzemnej vody.  

 

 

Obrázok 112. Záznam rajónov zdrojov podzemnej vody na území SR, 

(www.shmu.sk/File/podzemna%20voda/Kvalita/Mapy/2013/zaver_kvarter_2013.bmp). 
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Možno konštatovať, že pomerne veľké percento nevyhovujúcich zdrojov podzemnej 

vody nespĺňalo požiadavky vyhlášky MPŽP a RR SR č. 418/2010 Z. z. v roku 2013. Takéto 

sledovanie sa robí pravidelne a na ich základe sa vyhodnocujú trendy a v prípade potreby 

sa stanovujú opatrenia, ktoré zabránia zhoršovaniu kvality podzemnej vody.  

  

 

 

Obrázok 113. Početnosť prekročených vybraných ukazovateľov v objektoch základného 

monitorovania podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. v roku 2013 (SHMU). 

 

 

V roku 2013 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 165 objektoch základného 

monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej monitorovacej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré 

nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Obrázok 113 zachytáva výsledky 

monitoringu stavu prekročenia podzemných vôd vybraných ukazovateľov. 

Okrem kontaminácie podzemných vôd chemickými látkami (organického a/alebo 

anorganického charakteru) je potrebné brať do úvahy ako potenciálnu hrozbu aj biologický 

faktor. Touto problematiku zaoberali v štúdií s názvom: „Pravdepodobnosť výskytu 

producentných mikroorganizmov v podzemnej vode ovplyvnenej vodou povrchovou“. 

Autori sledovali možný vplyv biologického ukazovateľa na kvalitu podzemnej vody. Pre 

účely štúdie sa použila riasová kultúra Desmodesmus subspicatus (SAG 86.01), (Obr. 114. 
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Obrázok 114. Desmodesmus  subspicatus (4 bunkové kolónie). (orig. A. Takáčová). 

 

 

Modelové vzorky použité v štúdií obsahovali rozdielne koncentrácie sledovaných 

látok (Tab. 13). Použitý zdroj UV žiarenia nespôsobil inaktiváciu autotrofného organizmu, 

ale ako zachytávajú snímky (Obr. 115 a – d) za určitých podmienok (intenzita a doba 

žiarenia, prítomnosť živín) spôsobil okrem stimulácie aj nárast riasovej kultúry v 

modelových vzorkách. Kultivácia v tme potvrdila, že riasová kultúra je schopná určitú 

dobu prežívať aj v nepriaznivých svetelných podmienkach, pričom je schopná určitého 

rastu. Prítomnosť primárnych producentov, ktorí sa v podzemnej vode môžu nachádzať, 

ako dôkaz spojenia podzemnej vody s vodou povrchovou, v surovej vode vstupujú do 

technologického procesu úpravy pitnej vody a môžu následne predstavovať jednak 

zdravotné riziko a jednak sekundárne môžu spôsobovať zhoršenie kvality vody, napr. v 

senzorických ukazovateľoch. 

 

Tabuľka 13. Základná charakteristika modelových vzoriek na základe fyzikálno - 

chemických ukazovateľov vo vybraných vodných zdrojov. 
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Označenie: HV - podzemná voda s vysokou kontamináciou, HN - podzemná voda s nízkou kontamináciou, 

DV - deionizovaná voda, PV - pitná voda. 
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Obrázok 115. Vyhodnotenie stavu biomasy Desmodesmus subspicatus po 72 hod. kultivácie. 

Deionizovaná voda (a), podzemná voda s vysokou kontamináciou (b), pitná voda (c), podzemná 

voda s nízkou kontamináciou (d). (orig. A. Takáčová). 

 

 

V rámci štúdie sa potvrdila fenotypová plasticita druhu v závislosti od typu vzorky a 

druhu expozície. Závažnosť zistenia vyplýva zo súčasného trendu úpravy podzemnej vody, 

ktorý predstavuje distribúciu k spotrebiteľovi bez dezinfekcie. Takýto postup je možný 

uplatniť, len v prípade podzemných vôd, ktoré nie sú oživené a nie sú ovplyvnené vodou 

povrchovou. Pokiaľ sú vody obohatené živinami je možné za určitých podmienok očakávať 

nárast biomasy, ktorá môže byť sekundárne živnou pôdou pre patogénne mikroorganizmy. 

Z tohto dôvodu je potrebné venovať náležitú pozornosť nielen patogénnym a podmienene 

patogénnym mikroorganizmom ale aj autotrofným, ktoré sú tvorcami biomasy a môžu sa 

stať živinami pre deštruentov i konzumentov.  

K ďalším existenčným faktorom cyanobaktérií (siníc) a rias patrí oxid uhličitý (CO2).  

 

 

c  

 

a  

 

b  

 

d  
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Kvalita ovzdušia – koncentrácia CO2 

Oxid uhličitý je prirodzenou a neoddeliteľnou zložkou kolobehu uhlíka v prírode. Do 

atmosféry je CO2 emitovaný dýchaním organizmov, rozkladom organickej hmoty, alebo 

erupčnou činnosťou sopiek. Z atmosféry je procesom fotosyntézy znovu viazaný do živých 

organizmov. Vďaka nadmernej produkcií CO2 z technicky zastaraných technologických 

procesov a nedokonalému spaľovaniu fosílnych palív je však prírodný cyklus kolobehu 

uhlíka v nerovnováhe. K prehlbovaniu nerovnováhy medzi produkciou a prirodzenou 

spotrebou oxidu uhličitého prispieva tiež zmena vo využívaní pôdy (vypaľovaním 

dažďových pralesov). 

 

 

 

 

Obrázok 116. Stav koncentrácie CO2 v atmosfére priebehu rokov 2016 – 2022 

(https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Koncentr%C3%A1cia+CO2+(ppm) prevzaté dňa 26.5.2021 
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Aktuálny stav koncentrácie CO2 (Obr. 116) sa podľa údajov Medzivládneho panelu 

pre zmenu klímy (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) pohybuje v 

hodnotách 400 ppm.  

Produktom nášho nekontrolovaného hazardovania s ekosystémom je zmena 

početnosti druhov organizmov s lokálnym alebo s globálnym dopadom na biodiverzitu, 

výsledok je aj Červený zoznam ohrozených rastlín Slovenska. Historicky prvé červené 

zoznamy ohrozených rastlín sa na Slovensku začali písať v období koncom osemdesiatych 

rokov minulého storočia.   

Druhým pomerne závažným problémom porušenia diverzity v ekosystéme je nárast 

eutrofizácie vodných tokov, plôch.  

 

 

5.5. Eutrofizácia ako výsledok "poruchy" biodiverzity 

Eutrofizácia je súbor prírodne alebo umelo vyvolaných procesov vedúcich k 

zvyšovaniu obsahu anorganických živín v stojatých a tečúcich vôd.  

Rozdiely v eutrofizácii: 

•  Prírodná - spôsobená uvoľňovaním dusíka a fosforu, prípadne silikátov, z pôdy, 

sedimentov a odumretých vodných organizmov. 

•  Umelá - spôsobená intenzívnou poľnohospodárskou výrobou, niektorými druhmi 

priemyslových odpadných vôd, používaním poly fosforečnanov v pracích a 

čistiacich prostriedkoch a zvýšenou produkciou komunálnych odpadných vôd a 

odpadov fekálneho charakteru. 

 

Ekosystém tvorí proces kolobehu živín C: N: P. Je to základňa stechiometrie 

fytoplanktónu, ktorý riadi pomery vodným stĺpcom živín, cez modifikované mikrobiálne 

reakcie, ako je mikrobiálna degradácia usadzovaného materiálu, nitrifikácia, anaeróbne 

oxidačné reakcie/denitrifikácia a fixácia dusíka tieto mikrobiálnej procesy môžu významne 

ovplyvniť celkovú koncentráciu dusíka a jeho dostupnosť. 

Funkcie ekosystému sú fyzikálne, chemické a biologické procesy, ktoré transformujú 

a uskutočňujú prenos energie alebo materiálov v ekosystéme. Fungovanie ekosystémov 

všeobecne opisuje kombinovaný vplyv jednotlivých funkcií s celkovou mierou a riadi sa 

súhrou abiotických (fyzikálnych a chemických) a/alebo biotických faktorov. Z týchto, je 

biotický faktor definovaný ako dôležitý a je označovaný výrazom BEF (biodiverzita a 

ekosystémové funkcie). Okrem toho funkcie ekosystémov predstavujú významnú zložku 
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zdravého ekosystému a poskytujú služby ekosystému, ktoré prospievajú spoločnosti ako 

takej. 

Príčiny eutrofizácie – eutrofizácia v sumárnom zhrnutí znamená nadmerné 

obohatenie povrchovej vody nutrientami predovšetkým dusíkom a fosforom, ktoré sú 

biogénnymi prvkami, potrebnými pre rast vodných organizmov a teda rozvoj vodnej 

biomasy všeobecne. Efekt eutrofizácie sa najvýraznejšie prejavuje v jazerách, v nádržiach, 

v pobrežných zónach ako aj vo veľkých pomaly tečúcich tokoch (Obr. 117). 

 

 

 

Obrázok 117. Vzorka stojatá voda – premnoženie producentných organizmov, predovšetkým 

cyanobaktérií (siníc) a rias pravý breh Dunaja, priamy odber. (orig. A. Takáčová). 

 

Dominantné postavenie predstavuje v tomto procese z biogénnych prvkov fosfor. 

pretože zásadným spôsobom ovplyvňuje primárnu produkciu zelených rastlín. Spolu s 

dusíkom je základným prvkom výživy cyanobaktérií (siníc) a rias. Pomer týchto dvoch 

prvkov potrebných pre optimálny rast organizmov je P : N = 100 : 1. Z toho pomeru 

zreteľné vyplýva významné postavenie fosforu ako limitujúceho prvku ovplyvňujúceho 

nárast biomasy. Na základe množstva fosforu obsiahnutého vo vodách  možno zadefinovať 

vody do skupín: 

 

• Oligotrofné c (P) < 10 µg/l 

• Oligo-mezotrofné c (P) 10 –20 µg/l 

• Mezotrofné c (P) 20 - 50 µg/l 

• Eutrofné c (P) 50 - 100 µg/l 

• Hypertrofné c (P) > 100 µg/l 
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Hodnotenie eutrofizácie podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1, 

zaznamenáva grafické vyhodnotenie jednotlivých riečnych tokov SR (Obr. 118), stav za 

rok 2011. 

 

 

Obrázok 118. Monitoring eutrofizácie v riečnych tokoch SR za rok 2011. 

 

Bunky cyanobaktérií (siníc) a rias predstavujú dynamický systém, ktorý efektívne 

vyhodnocuje zmenu vonkajších a následne vnútorných podmienok. Eutrofizácia vyvoláva 

následne zmeny:  

•  Zloženie spoločenstva, 

•  proliferáciu (bodová mutácia) vláknitých cyanobaktérií (siníc) a rias, 

•  zníženie koncentrácie rozpusteného kyslíka,  

•  tvorba bariéry slnečnému žiareniu,  

•  zmenu kvality vody, 

•  vzniku sekundárneho mikrobiálneho znečistenia pri rozklade organizmov, 

•  znížená samočistiaca schopnosť riek a jazier,  

•  úhyn rýb. 

 

Vodný kvet tvoria kolóniové alebo vláknité typy cyanobaktérií (siníc), ktoré majú 

schopnosť vytvárať v bunkách plynové mechúriky, paralelne združené do zhlukov, tzv. 

aerotopov. Aerotopy sú hnedé nepravidelné svetlolomné telieska, ovplyvňujúce vertikálny 

pohyb cyanobaktérií (siníc) vo vodnom stĺpci, vyskytujú sa v celom objeme bunky, resp. 

na špeciálnom mieste protoplastu (terminálna resp. centrálna časť bunky). Predovšetkým 



145 
 

ide o cyanobaktérie (siníce), ktorých veľkosť je väčšia ako 2 µm. Medzi najčastejšie rody 

cyanobaktérií (siníc) tvoriacich vodné kvety patria: Anabaena, Anabaenopsis, 

Aphanizomenon, Lyngbya, Microcystis, Oscillatoria, Planktothrix, Woronichinia. 

Cyanobaktérie (siníce) vodného kvetu znižujú kvalitu vôd aj produkciou látok 

sekundárneho metabolizmu – jedovaté toxíny. Príkladom je peptidický hepatotoxín - 

microcystin (producent - Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Nostoc). Okrem produkcie 

nebezpečných toxínov vodný kvet vystupuje ako aktivátor alergickej reakcie. Na obrázku 

119 sú kolónie cyanobaktérií (siníc) Aphanocapsa delicatissima a Microcystis ichtyoblabe 

z vodnej nádrže v Modre. 

 

 

 

Obrázok 119. Kolónie cyanobaktérií Aphanocapsa delicatissima (a), Microcystis ichtyoblabe (b) 

izolované z vodnej nádrže v Modre. (orig. F. Hindák, A. Hindáková, 2010). 

 

Toxíny cyanobaktérií (siníc) (cyanotoxíny) sú látky sekundárneho metabolizmu, teda 

látky, ktoré nie sú využívané organizmom pre jeho primárny metabolizmus. V porovnaní 

s ostatnými prírodnými toxínmi, sú toxickejšie ako toxíny vyšších rastlín a húb, avšak 

menej toxické ako bakteriálne toxíny. V tabuľke 14 je zachytené poradie toxínov v rámci 

inhibičnej koncentračnej dávky. 

Vďaka adaptačným mechanizmom súvisiacim s geologickým vekom cyanobaktérií 

(siníc), osídľujú tieto organizmy stanovištia s extrémnymi podmienkami. Chromatická 

adaptácia umožňuje optimálne využívať zelenú a červenú časť spektra, a to zmenou 

pomeru pigmentov fykocyanínu a fykoerytrínu v anaeróbnych podmienkach, konkrétne na 

dne vodných nádrží prebieha fotosyntéza, ako alternatívny zdroj elektrónu slúži sírovodík 

(anoxygenná fotoautotrofia). Cyanobaktérie (sinice) žijú tiež v prostredí s extrémnymi 

a 

b 
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hodnotami pH, znášajú prudké zmeny teplôt, ako aj vysoké teploty nad 70 °C (termofilné 

druhy).  

 

Tabuľka 14. Inhibičné účinky vybraných toxínov. 

 

Toxín Zdroj Skupina LD50 µg/kg pri inj. i. 

p. myš Botulin  Clostridium botulinum  baktéria  0,00003 

Tetan Clostridium tetani  baktéria  0,0001 

Aphanotoxin  Aphanizomenon flos-aquae  sinica  10 

Anatoxin -A Anabaena flos-aquae  sinica  20 

Kobra Naja naja  had 20 

Microcystin 

LR 

Microcystis aeruginosa  sinica  43 

Nodularin  Nodularia spumigena  sinica  50 

Kurare  Chondrodendron 

tomentosum  

rastlina  500 

Strychnin  Strychnos nux-vomica  rastlina  2 000 

  

   

Na obrázku 120 sú zachytené kolónie druhu Oscilatoria sp. s malým množstvom 

zelenej riasy Chlorella sp. v termálnej vode s teplotou 36 ± 2 °C.  

 

 

Obrázok 120. Mikroskopická snímka z termálnej vody - vzorka naplaveniny cyanobaktérií (siníc) 

Oscilatoria sp. a zelená riasa Chlorella sp. (orig. A. Takáčová). 

 

Záverom treba dodať, že pre plánovanie účinnej prevencie opatrení pred 

eutrofizáciou je potrebné aj: 
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• pochopenie vzťahu medzi krajinným systémom a podmienkami pre produkciu s 

cieľom pokrytia ekonomických potrieb a to nie len na úrovni pár skupín, 

ale v celom globálnom poňatí, dodatočné odstraňovanie nutrientov,  

• chrániť vodné toky ekologizáciou poľnohospodárstva (cielený výber plodín 

vzhľadom na kvalitu pôdy, klímu s následnou minimalizáciou prídavku živín vo 

forme hnojív). 

Dodržaním týchto bodov je možné zabezpečiť žiadanú kvalitu, samočistenie a 

udržateľnosť ekosystémov, hydrologickú rovnováhu a rovnováhu opätovnej obnovy. 

 

Cyanobaktérie (sinice) a riasy - priame pozorovanie vôd 

Na nasledujúcich snímkach sú vybrané taxóny cyanobaktéríí (siníc) a rias, prispôsobené 

na:  

•  hĺbkový gradient, 

•  kolísanie vodnej hladiny,  

•  rýchlosť pohybu vôd a intenzitu svetla, 

•  koncentráciu fyzikálno–chemických parametrov vody.  

 

Podmienky odberu: 

Vzorky vôd boli odobraté ako bodové vzorky z hladiny. Dátum odberu 6.9.2015, čas 

14:30 hod. Transport a skladovanie vzoriek v chlade (teplota 5 °C). Opis územia záplavová 

oblasť Dunaja a hlavný tok Dunaja  

Opis vzoriek: 

• vzorka č.1 - prírodné jazero (Obr. 121), 

• vzorka č. 2 - biologický materiál na povrchu ílovitej naplaveniny (Obr. 122), 

• vzorka č. 3 - príbrežná hladina hlavného toku Dunaja (Obr. 123). 
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Obrázok 121. Vzorka č.1 - prírodné jazero v záplavovej oblasti Dunaja (vzorka - stojatá voda s 

premnoženými cyanobaktériami (sinicami). (orig. A. Takáčová). 

 

 
 

Obrázok 122. Vzorka č. 2 - naplaveniny na ílovitom podklade - premnoženie vláknitých druhov 

rias. (orig. A. Takáčová). 

 

 
 

Obrázok 123. Vzorka č. 3 - príbrežná hladina hlavného toku Dunaja, záplavová oblasť pravý breh 

Dunaja. (orig. A. Takáčová). 
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Nasledujúce obrázky cyanobaktérií (siníc) a rias (Obr. 124 a – l), sú z reálnych 

vzoriek získaných z opísanej územnej oblasti, záplavová časť Dunaja; z Islandu a 

zo Švédska (125 a, b, 126) a pozorované pod svetelným mikroskopom (zv. 100x). 

 

 

    

    

    

a b 

c d 

e f 
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 .  

                                                                              

Obrázok 124. Cyanobaktérie – Phormidium sp. (a), Phormidium tenue (b), Diatoma vulgaris (c), 

prázdna schránka rozsievok Fragillaria (d), Navicula sp. (e), Oscilatoria sp. (f), Cladophora 

glomerata (g), Anabaena sp. (h), Coelastrum microporum (i), Fragillaria crotonensis (j), Surirella 

sp. (k), Cladophora glomerata, Fragillaria sp., Phormidium sp. (l). (orig. A. Takáčová). 

 

  

Makroskopické riasy zahŕňajú obrovskú a pomerne rozmanitú skupinu relatívne 

zložitých druhov mnohobunkových rias. Makroskopické riasy sú zastúpené vo všetkých 

troch hlavných skupinách rias: hnedé riasy (Phaeophyta), červené riasy (Rhodophyta) a 

zelené riasy (Chlorophyta). Makroskopické riasy nie sú zreteľným fylogenetickým 

g h 

i j 

k l 
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zoskupením (t. j. nie sú veľmi úzko spojené), pretože každá podskupina sa vyvinula do 

svojich mnohobunkových foriem nezávisle od ostatných dvoch. Všetky tieto riasy sú vo 

svojej fyzickej štruktúre (aspoň povrchovo) veľmi podobné rastlinám a majú stonkové, 

listové a koreňové štruktúry. Ich väčšia veľkosť a zložitosť (podobne ako rastliny) vytvára 

vlastný mikrohabitat, najmä ak sa pestujú na hustých, expanzívnych lôžkach. Priestorové 

rozpätie, ktorý poskytujú, je dôležitým útočiskom pre malé bezstavovce, ako napríklad 

obojživelníky. Hnedé riasy sú najväčším druhom rias. Majú hnedú alebo žltohnedú farbu 

ich výskyt je v mierných alebo artických vodách. Obsahujú extra pigment (fukoxantín), 

ktorý je maskovaný zeleným chlorofylom. Ich farba sa preto pohybuje od olivozelenej po 

rôzne odtiene hnedej.  

    

Obrázok 125. Ascophyllum nodosum (a), (Island, 2017), Nerkocystís lutkeana (b), (Švedsko, 

Malmö, 2018). (orig. A. Takáčová). 

a b 
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Obrázok 126. Zber rias Švedsko, Malmö Öresund Bridge 2018. (orig. A. Takáčová). 

 

5.6. Biofixácia CO2 

Cyanobaktérie (sinice) a riasy zaujímajú dôležité miesto v kolobehu látok a energie 

prebiehajúcej v prírode. Evolučne patria k najstarším organizmom na Zemi. Pred dva a pol 

miliardami rokov sa stali dominujúcou skupinou organizmov a majú významný podiel pri 

tvorbe vzniku kyslíkovej atmosféry. Cyanobaktérie (sinice) a riasy patriace do skupiny 

organizmov z podríše Nižšie rastliny – Thallobionta sú vhodným ukazovateľom kvality 

vody, pretože ich početnosť a druhové zloženie odráža na jednej strane zmeny v kvalite 

vody a na druhej strane má schopnosť ovplyvniť chemické zloženie vody (pH, obsah 

rozpusteného kyslíka a obsah živín). Cyanobaktérie (sinice) a riasy sú dôležitými 

indikátormi stavu ekosystému a integrity, pretože tvoria základ trofickej úrovne. Prakticky 

všetky vodné živočíchy ako konzumenty  sú závislé od biomasy, ktorú produkujú primárne 

producenty.  
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Obrázok 127. Ekologická potravová pyramída. (orig. A. Takáčová).  

 

Jednotlivé trofické úrovne možno graficky znázorniť pomocou potravových 

(trofických) pyramíd. Vznikajú propojením jednotlivých potravových reťazcov vrátane 

toku energie a kolobehu látok v rámci ekosystému (Obr. 127). 

Cyanobaktérie (sinice) a riasy existujú vo všetkých typoch ekosystémov, čo 

predstavuje pomerne širokú druhovú diverzitu v rozmedzí podmienok prostredia. 

Indikačná schopnosť týchto organizmov sa tiež využíva pre hodnotenie stavu povrchových 

vôd podľa európskej legislatívy (Smernica 2000/60/EU ustanovujúca rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti vodnej politiky). 

Morfológia cyanobaktérií (siníc) a rias je jednoduchá a často pozostáva, len z jednej 

bunky. Ani mnohobunkové systémy rias nemajú organizmy diferencované na typické 

rastlinné pletivá, preto u nich hovoríme o stielke (thallus). Sú to primitívne rastliny 

(thallophytes), ktorým chýbajú korene, stonky a listy, nemajú sterilný obal buniek okolo 

reprodukčných buniek. Primárnym fotosyntetickým pigmentom je chlorofyl a. Súčasný 

prehľad zatriedenia cyanobaktérií (siníc) a rias zohľadňujúci klasickú a fylogenetickú 

klasifikáciu je uvedený v kapitole 4 tejto publikácie. 
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Mikroorganizmy pre svoje základné životné funkcie, premenu a využívanie látok v 

procese biosyntézy potrebujú okrem živín aj prísun energie. Na základe použitého zdroja 

energie sa rozdeľujú tieto mikroorganizmy do dvoch hlavných skupín - autorofné a 

heterotrofné. 

Autotrofné organizmy využívajú uhlík z CO2 na tvorbu organických molekúl. K 

premene anorganických zlúčenín na organické je potrebná energia. Autotrofné rastliny na 

túto premenu využívajú ako zdroj energie svetlo, a preto sa tento proces označuje aj 

fotoautotrofia alebo fotosyntetická asimilácia.  

Fototrofné cyanobaktérie (sinice) a riasy sú producentmi kyslíka z fotosyntézy, 

svetelná energia slúži k extrakcii protónov a elektrónov z vody (H2O), ktoré sú následne 

využité na zníženie emisií CO2 za tvorby organických molekúl. 

Fotosyntetickú asimiláciu možno zadefinovať ako súbor fotochemických reakcií 

štartujúcich absorpciou fotoaktivačného žiarenia (PAR) pomocou chlorofylu a končiac 

redukciou CO2.  

Má dve základné fázy: 

• primárna (svetelná, fotochemická),   

• sekundárna (tmavá, uhlíková). 

 

Primárna fáza prebieha v thylakoidoch chloroplastov, zahŕňa absorpciu svetla, 

rozklad vody, tvorbu kyslíka, elektrónový prenos a tvorbu ATP (adenozín trifosfát) a 

NADPH (nikotín amid adenín dinukleotid fosfát).  

Sekundárna fáza, k svojmu priebehu nepotrebuje prítomnosť žiarenia, využíva 

výstupy z primárnej fázy. Priebeha v stróme chloroplastu ako súbor reakcií fixujúcich CO2. 

Rýchlosť, ktorou je generovaná biomasa, autotrofných a heterotrofných organizmov, 

je kľúčovým procesom pre podporu fungovania životaschopného ekosystému. 

Prvovýrobou cez fotosyntézu a chemosyntézu, poskytuje biomasa podporu pre sekundárne 

produkcie, a tým umožňuje prísun energie a prenos živín cez jednotlivé trofické úrovne. 

Riasy a cyanobaktérie (sinice) sú dôležité pre udržanie stability v zemskej biosfére, 

pretože prispievajú podstatnou časťou k fixácií CO2, majú efektívny svetlozberný systém, 

ktorý zachytáva slnečné lúče v širokom spektrálnom rozsahu a sú schopné previesť 

zachytenú energiu do reakčných centier. Patria medzi hlavných producentov, viac ako 50 

% primárnej fotosyntetickej produktivity v ekosystéme. 

Hlavné fotosyntetické pigmenty vo fotrofných mikroorganizmoch sú chlorofyl a, 

chlorofyl b, luteín a karotén. Dominantným je chlorofyl a s obsahom v sušine približne 1-
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2% a je ideálnym indexom hodnotenia účinkov znečisťujúcich látok na bunky rias. 

Chlorofyl a predstavuje vnútornú sondu fotosyntetickej kapacity organizmu. Za 

optimálnych podmienok sa väčšina svetelnej energie absorbovanej chlorofylom a rozptýli 

chemickou konverziou a malý podiel je emitovaný prostredníctvom tepla a fluorescencie. 

V prípade stresových podmienok v bunke dochádza k zníženiu fotosyntetickej kapacity, čo 

sa prejaví zvýšením emisie tepla a fluorescencie. Výstupy získané z merania fluorescencie 

chlorofylu a slúžia na charakterizáciu stavu bunky. 

 

 

Absorpciu fotosynteticky aktívneho žiarenia chlorofylom je možné vyjadriť 

nasledujúcou rovnicou:  

 

 chl + hν → chl*                                                              (2) 

kde je:  

chl - chlorofyl v základnom stave 

hv - fotoionizačné žiarenie 

chl* - chlorofyl v excitovanom stave 

 

 

Chlorofyl (Obr. 128) teda prechádza zo základného energetického stavu do 

excitovaného stavu s vyššou energiou. Pretože excitovaný stav je veľmi nestabilný, 

prechádza excitovaná molekula chlorofylu späť do základného stavu s konverziou na teplo, 

vyžiarením fotónu (fluorescencia), alebo prenosom energie na iné molekuly. 

Najvýznamnejším procesom deexcitácie chlorofylu je využitie energie jeho excitovaného 

stavu následne vo fotochemických reakciách. 
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Molekula chlorofylu 

 

 

 

Obrázok 128. Schematický záznam molekuly chlorofylu, 

(https://www.google.sk/search?q=chlorophyll&espv=2&biw=1290&bih=769&site=webhp&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw)  

 

Fotochemická aktivita chlorofylov sa viaže výhradne na porfyrínovú časť molekuly 

- tetrapyrolový kruh - predstavuje zoskupenie konjugovaných väzieb okolo, ktorých 

nastáva vektorové preskupovanie náboja s viacerými dipólovými momentmi prechodu. 

Tetrapyroly sa vyznačujú niekoľkými intenzívnymi absorpčnými pásmi v oblasti 360 – 700 

nm. 

 

5.7. Identifikácia pigmentových farbív v biomase rias 

Na rozdelenie jednotlivých pigmentov sa využíva tenkovrstvová papierová 

chromatografia (TLC) s papierovými platňami Silufol (Fy, Kavalier, ČR). Metóda 

tenkovrstvovej chromatografie bola vyvinutá v roku 1941 s cieľom jej využitia hlavne v 

biochemickej analýze. Medzi analytickými metódami vyniká jednoduchosťou a 

nenáročnosťou na zariadenie. Pri tomto type chromatografie sa na pruh upraveného papiera 

(Silufol) nanesie vo vzdialenosti asi 2 cm od okraja roztok obsahujúci vzorku. Po zaschnutí 

sa koniec papiera ponorí do vyvíjačového roztoku (zmes organických zlúčenín a vody) v 

tomto prípade benzín – izopropanol – voda (v pomere 50 : 5 : 1,25). Vďaka vláknitej 

Porfyrínová časť molekuly 

hydrofilný charakter 

 

Fytolová časť molekuly má 

lipofilné vlastnosti 

molekuly 

- hydrofilný charakter 

 

https://www.google.sk/search?q=chlorophyll&espv=2&biw=1290&bih=769&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw
https://www.google.sk/search?q=chlorophyll&espv=2&biw=1290&bih=769&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw
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štruktúre papiera preniká za pomoci kapilárnych síl rozpúšťadlo smerom hore (vzostupná 

chromatografia) ako vidno na obrázku. 16 A, B. Vodná zložka rozpúšťadla sa viaže na 

celulózu papiera a vytvára pevnú gélovú fázu. Organická zložka rozpúšťadla sa plynule 

pohybuje a vytvára mobilnú fázu. Rýchlosť migrácie látky je daná relatívnou 

rozpustnosťou danej látky v polárnej fáze a v nepolárnej pohyblivej fáze. Využitím 

pomerne jednoduchej papierovej chromatografie (TLC) sa dosiahlo pomocou 

opakovaných testov zadefinovanie vhodného vyvíjacieho roztoku pre identifikovanie 

pigmentových farieb v Chlorella kessleri (Obr. 129 a, b). 

 

     

Obrázok 129. Vyvíjaný systém TLC (benzín: izopropanol : voda – 50 : 5 : 1,25) pre biomasu 

Chlorella kessleri (a). Záznam na silufolovej platničke farebnej škály dominantných pigmentov 

v bunke mikroriasi (b). (orig. A. Takáčová). 

 

 

 

5.8. Možnosti kultivácie rias 

Prenos hmoty z atmosférického CO2 do rastových buniek je kapacitne obmedzený 

koncentráciou biomasy cyanobaktérií (siníc) a rias.  

Prestup CO2 z atmosféry do kvapaliny je závislý od: 

• fyzikálnych parametrov (teplota, rýchlosť prietoku plynu, parciálny tlak CO2, 

turbulencia),   

• chemického zloženia vody - pH kultivačného média dôležitú úlohu v rámci záchytu 

CO2, za normálnych podmienok (teplote, tlaku) reaguje CO2 s vodou - malého 

množstva kyseliny uhličitej (H2CO3).  

Feofitín (a) 

Chlorofyl(a) 

Chlorofyl(b) 

Luteín 

a b 
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Zmenou pH do neutrálnej oblasti je rovnováha posunutá smerom k tvorbe iónov 

HCO3
‾, ktoré sú aktívne transportované do rias, pričom CO2 vstupuje do bunky pasívnou 

difúziu (Obr. 130).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázok 130. Prienik CO2  do bunky zelenej riasy. Transport (HCO3‾) do chloroplastu a premena 

na väzbu RuBisCo - CO2 prebieha pomocou CA (karboanhydrázy). Miesto fixácie uhlíka je v 

pyrenoide. Základom rastového média pre riasy okrem vody musia byť anorganické prvky dusík a 

fosfor (N, P), (Vancea a Spalding, 2005). 

 

 

Teoreticky možno vypočítať minimalistické požiadavky na rast, podľa 

molekulového vzorca biomasy mikrorias: 

 

CO0.48H1.83N0.11P0.01 

 

Zdrojom dusíka v anorganickej forme sú dusičnany (NO3
-) a amoniak (NH4

+). 

Organická forma dusíka dávkovaná vo forme močoviny však dosahuje vyššie výnosy, 

nespôsobuje výraznejšie zmeny pH počas rastu rias. Biologická forma dostupnosti fosforu 

sa rieši použitím fosforečnanov.   

Správny priebeh kultivácie rias okrem základných  živín (uhlík, dusík, fosfor, 

kremík) a hlavných iónov (Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4
2-), ovplyvňuje aj koncentrácia stopových 

kovov (Fe, Mn, Zn, Co, Cu a Mb) v rastovom médiu. Jedným z najčastejšie používaných 

modelových rodov rias je Chlorella. Zmenou kultivačných podmienok dokážeme zvýšiť 

reprodukciu jej buniek, kedy je táto riasa schopná zväčšiť v 12 hodinovom cykle až 10-

krát viac objem svojej  biomasy. Rýchla reprodukcia riasovej kultúry Chlorella je daná 
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schopnosťou syntetizovať intenzívne vysokú koncentráciu nukleových kyselín s 

kombináciou vysokého obsahu vlákna, cukrov, peptidov, aminokyselín, vitamínov a 

stopových prvkov. 

 

Kultivácia mikrorias je bezodpadový, ekologicky čistý proces pre zdroj a ukladanie 

energie. Ide o pomerne rýchly výrobný proces s minimálnou spotrebou pitnej vody 

(odpadová voda, morská voda). Mikroriasy dokážu pri komerčnom spôsobe pestovania 

adsorbovať až 450 ton CO2 na hektár. Príkladom efektívnej kultivácie rias v laboratóriu je 

ich kultivácia v bioreaktore, ktorý môže byť:  

• valcovitý fotobioreaktor 

• panelový fotobioreaktor 

 

Na obrázku 131 a – b je zobrazený systém valcovitých reaktorov umiestnených vo 

vodnom kúpeli s teplotou 28 ± 2 °C. Fotobioreaktory boli online prebublávané 

atmosférickým CO2 (konc. CO2 0,038 % v/v). Systém bol exponovaný svetlom v 

intervaloch deň/noc (12/12hod) s priemernou svietivosťou na oboch stranách 17000 lux. 

Iniciálna koncentrácia biomasy 5 x 103 buniek.ml-1 vo fotobioreaktore. V pokuse boli 

použité dve kultivačné média (BG-11, BBMdn). V každom médiu boli testované kultúry 

Chlorella vulgaris, Chlorella kessleri a Chorella. sorokiniana. Dĺžka kultivácie bola v 

priemere 15 dní. Na konci experimentu sa stanovila hmotnosť suchej biomasy a 

elementárne zloženie konečnej sušiny biomasy na vybrané biogénne prvky N, C, H, a S. 
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Obrázok 131. Systém valcovitých fotobioreaktorov (a) a panelový fotobioreaktor (b). (orig. A. 

Takáčová). 

 

 

Panelový fotobioreaktor (Obr. 131 b) bol vytvorený zo skleného panelu (dĺžka 110 

cm, výška 55 cm, hrúbka 5 cm). V tomto type reaktora sme testovali kultúru Chlorella 

sorokiniana. Teplota kultivácie bola 30 ± 2 °C a systém sa obohacoval CO2 s koncentráciou 

3 % (v/v). Priemerná svietivosť na oboch stranách bola 17000 lux. Iniciálna koncentrácia 

biomasy bola 5 x 103 buniek.ml/l. Ako kultivačné médium sa použilo BBMdn (Bold's Basal 

medium with doubled nitrate), dĺžka kultivácie bola 15 dní.  Pomery biogénnych prvkov 

ako aj celkových lipidov a sacharidov v závislosti od podmienok kultivácie sú 

zaznamenané v tabuľke 15.  

 

Tabuľka 15. Namerané hodnoty v suchej biomase v závislosti od varírovania podmienok 

kultivácie 

 

 

a b 
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Príklad kultivácie rias pomocou poloprevádzkového fotobioreaktora, ktorý vznikol 

v rámci APVV projektu (Obr. 132 a – c). 

 

 

Obrázok 132. Štart Chlorella sorokiniana BBMMOČOVINA (autotrofia, deň-noc, CO2: 5 - 10 % v/v), 

(a). Nárast biomasy po šiestich dňoch (2.8.2012), (b). Viditeľná zmena nárastu biomasy po 15 

dňoch (8.8.2012), (c). (orig. A. Takáčová). 

 

Kultivácia rias pre komerčné účely sa začala rozvíjať v bývalom Československu v 

60-tych rokoch minulého storočia. Jej výsledkom bol vznik jedinečného kultivačného 

systému, ktorý sa stále používa pre kultiváciu riasovej biomasy.  

V polovici 50. rokov minulého storočia sa zrodila myšlienka koncepcie otvoreného 

vonkajšieho kultivačného systému pre mikroriasy. Na konci 50. rokov boli pod vedením 

doktora Ivana Šetlíka zo Slovenskej Akadémie Vied v Košiciach zostrojené prvé modely 

vonkajších kultivácii. Pod vedením profesora Ivana Málka bolo v januári roku 1960 v 

Třeboni založené Algologické laboratórium pri Ústave biológie, kde doktor Šetlík so 

svojím pracovným týmom vyvinul niekoľko kultivačných modelov pre produkciu 

mikrorias vrátane kultivačných postupov. Ihneď potom bol riasový výskum presunutý do 

nových laboratórnych priestorov Opatovického mlýnu. V rokoch 1962 až 1963 boli 

postavené vonkajšie kultivačné systémy, ktoré mali základ v kaskádovitom usporiadaní 

naklonených plôch. Princípom kultivácie mikrorias bolo udržovať turbulentný tok relatívne 

tenkej vrstvy využívaním vlnitého alebo rovinného povrchu vybaveného priehradkami 

(Obr. 133).  

 

 

a b c 
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Obrázok 133. Vonkajšie otvorené kultivačné zariadenie na tenkej vrstve s kaskádovitým 

usporiadaním pre kultiváciu mikrorias v areáli Opatovického mlýna v Třeboni. (orig. A.Takáčová). 

 

Na obrázkoch 134 a – d sú príklady možných veľkoobjemových kultivácií. 

 

 

Obrázok 134. Uzavreté veľkokapacitné fotobioreaktory na pestovanie rias typické pre severské 

krajiny ako napr. Nórsko (a), Dánsko (c). Otvorené fotobioreaktory v Španielsku (b). Uzavreté 

plastové fotobioreaktory na pestovanie rias v Nemecku (d), 

(https://www.google.sk/search?q=photobioreactor).  

d c 

a b 
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5.9. Zhodnotenie biomasy v procese dekontaminácie 

• Významnú úlohu zohrávajú jednobunkové organizmy pri realizácii biotickej a 

abiotickej eliminácie kontaminantov v životnom prostredí, pričom dokážu využiť 

kontamináciu ako zdroj uhlíka a energie. 

• V rámci riešenia odstránenia kontaminantov v porovnaní s bežnými konvenčnými 

metódami predstavujú biosorpčné procesy aktívne zhodnotenie odpadu, pri ktorých 

nedochádza len k zníženiu kontaminácie na nedetekovateľnú koncentráciu. 

• Podstatou bioremediačných postupov je využitie metabolickej činnosti živých 

mikroorganizmov pri odstraňovaní kontaminantov zo životného prostredia. Nejde 

o nový koncept riešenia environmentálnych problémov. Využívanie 

mikroorganizmov pri spracovaní odpadu, a to najmä odpadových vôd sa datuje už 

do obdobia Rímskej ríše.  

 

 

Príklady použitia  rôznych foriem biomasy z riasovej kultúry v procese 

dekontaminácie sú uvedené na obrázkoch 135 a, b, 136 a, b. 

 

  

 

Obrázok 135. Riasová kultúra Chlorella keslleri začiatok kultivácie v médiu (a). Riasová kultúra 

Chlorella keslleri zhlukovanie buniek pri ukončení kultivácie (15 dní), (b). (orig. A. Takáčová). 

 

a b 
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Obrázok 136. Sušená riasová kultúra Chlorella keslleri začiatok (a) a stav po bioremediácií As (b).  

(orig. A. Takáčová). 

 

Princípy remediačných techník 

• Prvý krok - rýchla biosorpcia na bunkovej stene (Obr. 137), po ktorej nasleduje 

pomalý membránový transport do buniek. Prvý krok je uskutočniteľný vďaka 

zloženiu bunkovej steny rias (polysacharidy, proteíny a polyfosforečnany), ktoré 

poskytuje aniónové miesta pre väzbu kladne nabitých iónov, ako sú kovy. 

• Druhý krok - aktívna bioakumulácia, čo vedie k prieniku kovu do vnútra bunky 

(cytoplazma), kde dochádza k väzbe toxického iónu vo forme chelátu, ktorý už nie 

je toxický. V tomto poslednom kroku riasy detoxikujú svoju cytoplazmu, izolujú 

toxické ióny v molekulách, ako sú fytotochelatíny alebo polyfosforečnany.  

 

Povrch rias - negatívne nabitý  

 

 

Obrázok 137. Schematické znázornenie anionaktívných miest v rámci možného ataku katiónových 

iónov v prípade použitia riasovej bunky Chlorella kessleri - výstup zo SEM. (orig. A. Takáčová). 

b a 
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Príkladom je biosorpcia hliníka (Obr. 138), kedy sa biosorpčné experimenty vykonali 

v reálnej odpadovej vode (lisovňa kovov), pričom vstupná koncentrácia hliníka mala 

hodnotu 11,48 mg/l. V štúdii sa použila kontaktná doba v rozmedzí 24 – 144 hod, pH (5,90 

– 6,00). Výsledná koncentrácia sledovaného kovu sa pohybovala v intervale od 0,296 do 

0,749 mg/l v závislosti na predúprave biosorbentu a časového rozpätia.  

 

Obrázok 138. Suspenzia buniek Chlorella kessleri kultivovaná v BBM médiu, zv. 40x (a). 

Suspenzia buniek Chlorella kessleri po biosorpcii v odpadovej vode (po 24 hod.). Znížená 

početnosť veľkých buniek a naopak, zvýšenie počtu porušených buniek, zv. 40x (b). (orig. A. 

Takáčová). 

 

 

Ďalším príkladom je biosorpcia chrómu a arzénu. 

 

 

Obrázok 139. Stav suspenzie biomasy riasovej kultúry v rozdielnych  pH roztokov odpadovej 

vody. (orig. A. Takáčová). 

a - vstup

b - výstup

Chlorella sp. + mineralizovaná troska 

(pH = 4, T= 23 ± 2 °C)  

 

Chlorella sp. + mineralizovaná troska 

(pH = 1,83, T= 23 ± 2 °C)  

 

a b 
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Podmienky biosorpcie chrómu v prítomnosti riasovej kultúry Chlorella sp. (Obr. 139 

a, b) boli cielene upravené za účelom zvýšenia špecifickej sorpcie. Z výsledkov vyplynula 

ako vhodná hodnota roztoku riasovej suspenzie pH 4, účinnosť sorpcie v prípade reálnej 

vzorky chrómu bola 33 %. Zmeny počas kontaminácie chrómom na povrchu riasových 

buniek (Obr. 140 c, d). 

 

     

Obrázok 140. Zhluk neživých riasových buniek Chlorella sp. (c), zmeny v neživých 

riasových bunkách Chlorella sp. po kontaminácií chrómom (b). (orig. A. Takáčová). 

 

Na obrázkoch 141 a, b je zaznamenaný priebeh vizuálnej zmeny suspenzných 

roztokov riasovej kultúry Chlorella sp. v prítomnosti kontaminácie arzénom. V prípade 

sorpcie arzénu v reálnej matrici sa zistilo, že účinnosť degradácie možno zvýšiť ak sa v 

priebehu sorpčného procesu použije aj svetelná expozícia (UVA-VIS). V tomto prípade je 

účinnosť degradácie As o 20 % vyššia, v porovnaní s podmienkami bez expozície. 

 

    

Obrázok 141. Začiatok sorpcie riasovej kultúry Chlorella sp. a kontaminovanej vody s obsahom 

arzénu (a). Koniec sorpcie po 8 hodinách (b). (orig. A. Takáčová).  

 

Ďalším príkladom foto-oxidačných procesov je využitie biosorbenta Chlorella 

kessleri v degradácií PAU (polyaromatických uhľovodíkových látok). PAU je skupina 16 

a b 

a b 
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polutantov zaradená do skupiny rizikových, ťažko odbúrateľných a niektoré z nich sú 

rezistentné. Najväčšie riziko z hľadiska toxicity podľa karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 

predstavuje benzo(a)pyrén (CAS_50-32-8). Benzo(a)pyrén (BaP), je nepriamy karcinogén 

ktorý môže iniciovať transformáciu zdravých buniek do rakovinových, spôsobuje ich 

metabolickú aktiváciu. BaP je ako ostatné polutanty nerozpustný vo vode, rozpúšťa sa 

v tukoch, a preto je schopný atakovať membránové povrchy organizmov. Degradácia BaP 

bola najúčinnejšia v prítomnosti žiarenia na úrovni 13,5 W m-2 a účinnosť degradácie bola 

najvyššia (29 %) za použitia biomasy z kultúry živých rias.  

Ako vyplýva z výsledkov degradácie BaP riasovou kultúrou, nie je jednoznačné, 

ktorý proces prevažuje (fotooxidácia, bioakumulácia).  

Na snímkach z florescenčného mikroskopu (Obr. 142 a – e) je vidieť farebné zmeny 

chlorofylu (a) riasovej kultúry Chlorella keslerri v prostredí kontaminantu BaP. Modré 

sfarbenie charakteristické pre BaP je "zapuzdrené" do riasovej bunky. Po 144 hod pokuse 

stratili chloroplasty svoju aktivitu ako dôsledok oxidatívneho stresu spôsobený nadbytkom 

ROS (Reactive Oxygen Species) radikálov v prítomnosti BaP. 

 

Obrázok 142. Záznamy s fluorescenčného mikroskopu. Začiatok - suchá riasa Chlorella kessleri, 

červená fluorescencia, zv. 400x (filter F1), (a). Začiatok - živá riasa Ch. kessleri, červená 

fluorescencia, zv. 400x (filter F1), (b). Suchá riasa Ch. kessleri + BaP po 144 h., modrá a fialová 

fluorescencia, zv. 400x (filter F1), (c). Živá riasa Ch. kessleri + BaP po 144 h., modrá fluorescencia, 

zv. 400x (filter F1), (d). Štandard BaP, modrá fluorescencia, zv. 400x (filter F1), (e). (orig. A. 

Takáčová). 

a b 

c d 

e 
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Príkladom skĺbenia dvoch procesov - fotooxidácie a bioakumulácie je 

dekontaminácia BTEX v prítomnosti živej riasovej kultúry Chlorella keslerri 

(Parachlorella keslerri). Skupina aromatických látok BTEX je tvorená benzénom, 

toulénom, etylbenzénom a sumou xylénov, z tejto skupiny je karcinogénom benzén. 

Sledovali sme proces dekontaminácie simulačnom teste s modelovým štandardným 

roztokom BTEX v rovnakej koncentrácií jednotlivých polutantov. Z výsledkov vyplýva, 

že v porovnaní so štartom v biomase vzrástol obsah uhlíka po dekontaminácií po 48 

hodinách. Účinnosť degradácie sa pohybovala pre jednotlivé polutanty v rozmedzí od 56 

% do 63 %. 

Ekosystém je v ostatných rokoch atakovaný aj endokrýnnymi rozušovačmi 

(endocrine disruptors - ED) dôsledkom čoho sú pozorované zmeny reprodukčných orgánov 

rýb, mäkkýšov a iných vodných organizmov. Dôvodom je prítomnosť exogénných a 

antropogénných chemických látok v odpadových vodách. Hlavným donorom látok 

estrogénneho charakteru v mestských odpadových vodách je ľudský moč. Moč žien 

obsahuje estriol, estradiol, estron, ethynylestradiol (produkty užívania hormonálnej 

antikoncepcie).  

 

 Najvyššie zastúpenie pripadá na: 

 17β-estradiolu (E2) 

 17α- ethynylestradiolu (EE2 

 

  

Analýza estrogénnej aktivity, ukázala, že steroidné estrogény majú aktivitu už od 

101- do 103 ng-E2/l), čo predstavuje veľmi nízku medzu detekcie, koncentráciu, ktorá je 

veľmi ťažko odstrániteľná konvenčnými metódami. V procese degradácie estrogénov sa 

použil biosorbent z biomasy riasovej kultúry Chlorella kessleri. Degradácia zvyškových 

estrogénov v odpadových vodách bola použitím biosorbentu z biomasy riasovej kultúry 

Chlorella kessleri (Obr. 143 a – d). 
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Obrázok 143. Začiatok procesu degradácie EE2 (a). Proces degradácie EE2 po 1 h. (b). Degradácia 

EE2, E2 po 2 h. (c). Degradácia po 8 h. EE2, E2 (d). (orig. A. Takáčová). 

 

Jedným zo základných pravidiel v ekológii je, že ekosystém, ktorý sa nedokáže 

vysporiadať so svojím vlastným odpadom, je nahradený iným ekosystémom. V ľudskej 

spoločnosti vzniká odpad v dôsledku transformácie zemských zdrojov do foriem, ktoré sa 

buď nezapájajú do prirodzeného kolobehu prvkov, alebo (v tom horšom prípade) sú silne 

toxické a v prírode nejestvujú organizmy, ktoré by tieto látky v prijateľnom čase dokázali 

zneškodniť. Treba si uvedomiť, že pokiaľ ľudstvo nedokáže v krátkej dobe modifikovať 

svoju spotrebu, technológie a štruktúru spoločnosti, tak bude nahradené „iným" 

ekosystémom.  

Princípy geoetiky by práve preto mohli byť určitou pomôckou pri definovaní stratégií 

v oblasti ďalšieho využitia prírodných zdrojov.  

 

5.10. Odber vzoriek rias a cyanobaktérií a ich úprava pred analýzou  

Kvalita vody sa v súčasnosti hodnotí na základe hydrochemických a biologických 

parametrov. Význam biologických zložiek vzrastá a spoločne s fyzikálno-chemickými 

parametrami vytvárajú komplexný obraz ekologického stavu alebo potenciálu hodnotenej 

lokality. Na rozdiel od fyzikálnych a chemických parametrov, ktoré poukazujú len na 

a b 

c d 
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okamžitý stav, biologické parametre vystihujú skôr dlhodobé trendy stavu životného 

prostredia. 

V sledovaní a hodnotení ekologického stavu vody sa okrem biologického rozboru 

zameriavame aj na fyzikálno-chemický rozbor v zmysle platnej legislatívy a podľa 

charakteru vody ((pitná voda, voda na kúpanie, podzemná voda, povrchová (stojaté, 

tečúce), odpadová komunálna, priemyselná) a technická voda (chladiaca)). 

Ekosystémy povrchových vôd zahŕňajú širokú variabilitu organizmov (baktérie, hub, 

cyanobaktérie, riasy, machy, vyššie rastliny, bezstavovce a stavovce).Pre hodnotenie stavu 

povrchových vôd sa používajú viaceré mikrobiologické a biologické parametre (stanovenie 

hygienických rizikových skupín mikroorganizmov), abiosestón, bioseston (fytoplanktón), 

nárasty (fytobentos, makrozoobentos, zooplanktón a ryby). Jednotlivé požiadavky na odber 

biologického materiálu sa líšia podľa vzorkovanej skupiny vodných organizmov a podľa 

charakteru vody. 

Pre získanie objektívnej informácie o skladbe ekosystému vôd je veľmi dôležité 

správne vybrať miesto odberu a kompetentne odobrať vzorky. 

Odber vzoriek je stanovený proces, postup alebo tvorba výberu podľa požiadaviek 

príslušnej špecifikácie. Odber vzoriek v sebe zahŕňa okrem samotného odberu aj procesy 

ako je manipuláciu so vzorkou, stabilizáciu vzorky (konzervácia chemickým činidlami), 

skladovanie, transport a odovzdanie vzorky do laboratória. Pred každým odberom je 

potrebné vytvoriť stratégiu vzorkovania vychádzajúcu z odborných všeobecných a 

špecifických postupov k zaisteniu reprezentatívnej vzorky analyzovanej matrice, tak aby 

boli splnené zadané požiadavky hodnotenia a interpretácie analyzovaného javu (účelu 

merania). 

Pred samotným odberom je potrebné nastaviť ciele odberu, pripraviť dokumentáciu 

(napr. plán odberu, protokol o odbere). Ciele odberu sú zamerané na získanie vzorky, ktorá 

opisuje variabilitu v priestore a čase. Hľadanie komponentu (parametra), ktorý v danom 

vzorkovacom objekte nemá byť prítomný (znečistenie). Porovnávanie výsledkov 

kvantifikácie sledovaného parametra s limitnými hodnotami (odporúčané, varujúce). 

Súčasťou prípravy odberu vzoriek je sumarizácia potrebných technických pomôcok, 

zariadení a vzorkovníc ako sú: 

 

• Odberové zariadenie s teleskopickou tyčou (odber vzoriek na hladine a pod 

hladinou,  

• rúrkový odberák_ plastový, 
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• rúrkový odberák_ kovový, 

• sieť upevnenúá na tyči, 

• drapák pre odber vzoriek (odber zoobentosu, fytobentosu z dna), 

• skalpel, pinzeta k odberu vzoriek rôznych typov nárastov (fytobentosu), 

• elektronický teplomer, 

• Secchiho doska, 

• zariadenie GBS (presná lokalizácia polohy), 

• fotoaparát, mobil, 

• terénne prístroje pre analýzu vody (pH, O2, vodivosť, redox potenciál), 

• sterilné vzorkovnice jednorazové , 

• sterilné vzorkovnice sklo so zábrusom (bezfarebné, tmavé), rôzny objem, 

• odberová nádoba (plastová) pre homogenizáciu čiastkových vzoriek (objem 10 L, 

20L), 

• stojany, prepravky, 

• konzervačné činidlá (formaldehyd, Lugolov roztok, peroxid vodíka, HCl, H2SO4), 

• rukavice (gumové alebo iné), 

• štítky pre označenie vzorkovníc, 

• dokumentácia (Pracovný postup pre odber vzoriek, Plán odberu, Protokol o 

odbere), 

• chladiaci box. 

 

Dôležité je, aby sa: 

• vzorka odobrala tak, aby jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti zostali 

nezmenené, až do chvíle analýzy, 

• vzorka konzervovala spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek zmenám jej zložiek a 

vlastností, ktoré sa budú vyhodnocovať. 

 

Rovnako v plánovaní odberu vzorky je potrebné zapracovať aký typ vzorky sa bude 

odoberať. Podľa typu vzorky sa rozlišuje: 

• Bodová vzorka (hladinový, hĺbkový odber, priestorovo . v zadefinovanom čase). 

• Zmesná vzorka ((časovo (2 hodinová zlievaná, 24 hodinová vzorka), hĺbková, 

priestorová)).  
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Bodová vzorka opisuje množstvo mikroorganizmov v jednom bode (GPS súradnice, 

fotodokumentácia) nádrže, jazera alebo toku.  

Vzhľadom na klimatické pásmo, v ktorom sa Slovensko nachádza je potrebne rátať 

so sezónnou premenlivosťou populácie mikroorganizmov, čo je mimoriadne dôležité pre 

objektívne zdokumentovanie biologickej rozmanitosti organizmov. 

 

Rozlišuje sa: 

• Jarné obdobie (apríl – polovica mája – obdobie vhodné napr. pre odber bentických 

bezstavovcov, fytoplanktón), 

• Letné obdobie (júl – polovica septembra – obdobie vhodné napr. pre makrofyty, 

fytoplanktón), 

• Jesenné obdobie ( október – polovica novembra – obdobie vhodné napr. pre odber 

bentických bezstavovcov, fytoplanktón). 

 

Odberové miesta sa obyčajne, v závislosti od cieľa volia v blízkosti hrádze, zátoky. 

Vzorky pre stanovenie ekologického stavu alebo potenciálu  sa neodporúča odoberať v 

blízkosti prítoku. Odberové úseky v miestach odberu sa musia zadefinovať pre prípad 

opakovaných odberov (potvrdenie výsledkov) alebo z hľadiska dlhodobého sledovania. 

Úseky musia byť riadne označené a poloha odberového miesta ako aj celého úseku sa 

identifikuje pomocou GPS súradníc. Odberové miesta sa vyznačia do mapy, opíšu sa 

podmienky pri odberu a spolu s analýzami v teréne (teplota, obsah O2, pH, konduktivita, 

redox potenciál) sa zaznamenajú do Protokolu o odbere. Prílohou k dokumentácií pri 

odbere sú fotografie z danej odberovej lokality (Obr. 144) a môžu tvoriť prílohu Protokolu 

o odbere. 

 

 



173 
 

 

Obrázok 144. Potenciálne odberové miesto pre výkon odberu – stojatá voda. (orig. A. Takáčová). 

 

Pre správny priebeh odberu vybraných vodných mikroorganizmov je potrebné 

vopred vylúčiť miesta, ktoré pre danú skupinu nie sú vhodné, napr. pri odbere fytobentosu 

sú to úseky s veľkou hĺbkou či zatienením.Odberom viacerých bodových vzoriek v rôznych 

miestach odberového profilu je možné získať nielen druhové zloženie a ich početnosť v 

jednotlivých miestach odberu, ale aj informáciu o distribúcii organizmov na danej lokalite.  

Spracovanie väčšieho množstva vzoriek je časovo náročné, preto sa využívajú 

reprezentatívne vzorky, ktoré sú tvorené z jednotlivo odobratých bodových vzoriek. V 

prípade odberu vzoriek pre biologické analýzy má reprezentatívna vzorka zohľadňovať 

charakteristiku skupiny cieľových organizmov charakterizovať a má zahŕňať všetky 

relevantné biotopy z tokov (potok, rieka, kanál). Pri odbere vzoriek zo stojatých vôd je 

potrebné zohľadniť zonáciu vody a odberať vzorky z horizontálnych a vertikálnych 

profilov.V zvolenom útvare stojatej povrchovej vody sa uskutoční výber odberových 

úsekov, ktoré charakterizujú daný vodný útvar. Pri voľbe úsekov sa riadime pokrytím 

všetkých možných variabilít, kde sa môžu sústreďovať sledované mikroorganizmy. 

Cieľom odberu pre stanovenie kvantitatívnych parametrov, je odber vodných 

organizmov z definovaného objemu vody alebo sedimentu. Má pokryť maximálnu možnú 

druhovú diverzitu a početnosť vodných organizmov v danej lokalite. V prípade odberu 

mikrobiologických vzoriek sa ako jeden z cieľov stanovuje odber za účelom zistenia 

mikrobiologického zaťaženia napr. povrchových a pitných vôd. Pre odber sa používajú 
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sklenené sterilné vzorkovnice (100 – 500 ml) pričom uzávery sú prekryté alobalom (Obr. 

145 a ) alebo jednorazové sterilné plastové vzorkovnice (Obr. 145 b).  

 

 

     

Obrázok 145. Sklenené vzorkovnice so zábrusom (a), jednorazové plastové vzorkovnice (b). (orig. 

A. Takáčová). 

 

Vzorkovnice sa plnia do 4/5 objemu, tak aby sa pracovník pri manipulácií nedotkol 

vnútornej strany vzorkovnice alebo zátky. Vzorky pre stanovenie mikrobiologických 

ukazovateľov sú veľmi náchylné k zmenám (nebezpečenstvo premnoženia alebo úhynu). 

Pre stabilizáciu vzorky je potrebné zabezpečiť chladenie (termobox, prenosné chladničky, 

klimatizované chladiace komory). Teplota počas transportu musí byť v tolerancií 5±3 °C. 

Čas od odberu do spracovania by nemal prekročiť 24 hodín.  

Odber a následné stanovenie abiosestonu slúži k posudzovaniu samočistiacich 

procesoch prebiehajúcich vo vodných tokoch, s cieľom zisťovania vplyvu nádrží, rybníkov 

a iných útvarov na vodné toky alebo pre hodnotenie účinnosti jednotlivých stupňov úpravy 

a čistenia odpadových vôd. Abioseston sumárne označuje anorganický a organický detritus 

(rozpadajúca odumretá organická hmota v biotope). Identifikácia neživých častíc pomáha 

zistiť pôvod zdroja znečistenia a záťaže. Pre odber sa používa vzorkovnica (rôzny objem), 

a b 
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ktorá sa pred použitím nesmie oplachovať. Vzorkovnice ako v prípade odberu pre 

stanovenie mikrobiologických parametrov sa plnia do 4/5 objemu a pre stabilizáciu je 

potrebné zabezpečiť chladenie (5±3 °C). Vzorku je potrebné spracovať maximálne do 24 

hodín. 

Bioseston (fytoplankton, bakterioplanktón, zooplanktón) je spoločenstvo 

fototrofných, fotoautotrofných a heterotrofných organizmov žijúcich voľne vo vode alebo 

medzi rastlinami v litorálu nádrží, jazier a riek. Fytoplanktón je možné charakterizovať ako 

spoločenstvo rias a cyanobaktérií, ktoré sa pasívne vznáša na vodnom útvare. 

Vlastný odber biosestonu v tečúcich vodách je podobný ako odber abiosestonu. 

Vzorky sa odoberajú do sklených vzorkovníc so zábrusom z tmavého skla (50 – 500 ml) 

(Obr. 146).  

 

 

Obrázok 146. Sklenené vzorkovníc so zábrusom z tmavého skla (1 – 2 L). (orig. A. Takáčová).  

 

Podmienky pri transporte sú tma a chladenie na teplotu 5±3 °C. V prípade ak sa 

vzorka nespracuje do 24 hodín, musí sa fixovať niekoľkými kvapkami Lugolovho roztoku 

alebo formaldehydom (výsledná koncentrácia 0,5 %). Odber vzoriek fytoplaktonu zo 

stojatých vôd sa dá uskutočniť rúrkovým vzorkovačom z plastu (Obr. 147 a) alebo kovový 

(Obr. 147 b) a to z učenej hĺbky.  



176 
 

   

Obrázok 147. Rúrkový vzorkovač kovový (a), rúrkový vzorkovač plastový (b). (orig. A. 

Takáčová). Andĕlová tyč (c). (zdroj: https://www.optingservis.cz/index.php/133-laboratorni-

pristroje/andelova-tyc-povrchovy-vzorkovac-odberak-na-pruhlednost-vody-sinice, zdieľané 

18.6.2021).  

 

 

Počas odberu najmä v letnom období, kedy spoločenstvá cyanobaktérií a rias 

expandujú, je vhodné pre stanovenie druhovej diverzity použiť na zber planktónovú sieť 

so špecifickou veľkosťou otvorov v tkanine siete, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 10 μm do 

40 μm. (Obr. 148 a) alebo vzorkovač Burkle s teleskopickou tyčou (Obr. 148 b). Takúto 

vzorku však nie je možné použiť pre stanovenie početnosti. V takomto prípade sa odoberá 

vzorka priamo do vzorkovnice. 

 

 

Obrázok 148. Odber fytoplaktónu pomocou plaktonovej sieťky (a), odberák Burkle s 

teleskopickou tyčou (b). (orig. A. Takáčová). 

  

 

a b  

a c b 

https://www.optingservis.cz/index.php/133-laboratorni-pristroje/andelova-tyc-povrchovy-vzorkovac-odberak-na-pruhlednost-vody-sinice
https://www.optingservis.cz/index.php/133-laboratorni-pristroje/andelova-tyc-povrchovy-vzorkovac-odberak-na-pruhlednost-vody-sinice
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Pre odber fytobentosu (biologických nárastov fytotrofných mikrofytov, ktoré 

osídľujú dno) primárne vyberáme úsek toku, kde sa nachádzajú kamene rôznej veľkosti, 

ktoré sa dajú ľahko vybrať s vodného toku. V prípade nádrží, rybníkov odoberáme 

fytobentos odoberá z povrchu kameňov, ktoré sú dlhodobo ponorené vo vode ako sú 

napríklad hrádze, móla alebo mostné piliere. Môžu sa použiť aj umelé substráty (kamene), 

ktoré sú v nádrži osadené definovaný čas. Odber sa však nevykonáva z drevených 

materiálov. Pre odber fytobentosu sa preferujú kamene s veľkosťou 10 – 20 cm, pretože 

stabilita tohto podkladu umožňuje optimálny rozvoj spoločenstva (epiliton) a jednoducho 

sa s nimi manipuluje. 

V prípade, že vodný tok neobsahuje kamene je možné odobrať vzorky z ponorených 

rastlín (epifyton), z povrchu piesku (epispsamon) alebo z jemných sedimentov (epipelon) 

pomocou drapáku (Obr. 149). 

 

 

Obrázok 149. Drapák pre odber sedimentu. (orig. A. Takáčová). 

 

Z odberu pre stanovenie fytobentosu je potrebné vylúčiť zatienené lokality. Substrát 

nesmie byť vystavený vzduchu a musí byť deponovaný v eufotickej zóne. Pre zabezpečenie 

reprezentatívnej vzorky je potrebné urobiť čiastkové vzorky z rôznych miest a rôznych 

typov podkladov. Ak je požiadavka pre kvantifikáciu mikroorganizmov je potrebné 

odobrať vzorku zo známej plochy (možnosť aplikácie umelých substrátov). Fytobentos sa 

z pokladu jemne zoškriabe zubnou kefkou, nožom, skalpelom, škrabkou alebo pinzetou v 

závislosti od okolnosti priamo do plastových fliaš so širokým hrdlom. Vzorkovnica sa plní 

do 2/3 objemu, tak aby zostala nad vzorkou dostatočná zásoba vzduchu. Vzorky sa do 

výkonu analýzy stabilizujú chladením na teplotu 5±3 °C. V prípade ak sa vzorky 



178 
 

nespracujú do 24 hodín, je potrebné vzorku fixovať formaldehydom na výslednú 

koncentráciu 4 %. 

Pre identifikáciu cyanobakterií v stojatých vodách (jazerá, nádrže, prírodne 

kúpaliska) sa v odberovom mieste odoberie vzorka z hĺbkového horizontu od 0 cm do 30 

cm. Podľa rozptýlenia cyanobakterií v odberovom mieste sa odporúča odobrať plošne 

zlievanú integrovanú vzorku vytvorenú minimálne z 3 čiastkových vzoriek v okruhu 

zvoleného odberového miesta (do 4 m).  

Pri odbere sa rúrkový vzorkovač (Obr. 147 b) ponorí do vodného stĺpca s ponorom 

do 30 cm hĺbky (v závislosti od výšky hladiny) a uzavrie sa pod hladinou. Získané 

čiastkové vzorky sa premiešajú a zlejú do záchytnej nádoby a zhomogenizujú. Minimálny 

objem jednej čiastkovej vzorky musí mať objem aspoň 0,5 litra. Po následnej 

homogenizácií v záchytnej nádobe sa zlievaná vzorka rozleje do pripravených čistých 

vzorkovníc (Obr. 150), tak že sa plní do 4/5 objemu vzorkovnice. Zostatková 

zhomogenizovaná vzorka zo záchytnej nádoby sa použije pre identifikáciu rias alebo 

analýzu chlorofylu-a.  

Alternatívny spôsob predstavuje odber plošne integrovanej vzorky, ktorá sa získa 

zmiešaním čiastkových vzoriek z rôznych miest vodného útvaru v presne definovanej 

hĺbke.  

 

 

 

 

Obrázok 150. Správne naplnené vzorkovnice pre mikrobiologický rozbor (plní do 4/5 objemu 

vzorkovnice). (orig. A. Takáčová). 
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5.11. Analýza vzoriek  

Klasifikácia a kvantifikácia buniek rias a cyanobaktérií je nevyhnutná pre detekciu, 

monitorovanie, predpovedanie druhovej diverzity. Živé vzorky (natívne preparáty) sa po 

prenesení do laboratória analyzujú priamo, bez zahustenia pod svetelným alebo 

fluorescenčným mikroskopom. Identifikujú sa všetky prítomné taxóny a taxonomické 

skupiny sa determinujú na najnižšiu možnú úroveň. Kvantifikácia prítomných taxónomov 

sa určí prostredníctvom odhadovej stupnice na škále od 1 – 9 (1-vzácny, 9-masový) alebo 

počítaním na mriežke (Cyrus I) v súlade s platnou legislatívou. Ak sa nedá s časových 

dôvodov spracovať vzorka do 24 hodín pre klasifikáciu rias a cyanobaktérií, vzorka sa 

konzervuje Lugolovým roztokom do slabo žltého zafarbenia alebo formaldehydom do 

výslednej koncentrácie 4 %. Pre kvantitatívne vyhodnotenie rias a cyanobaktérií sa 

neodporúča vzorky konzervovať, nakoľko rôzne druhy reagujú na konzerváciu rôznym 

spôsobom (napr. rozpad kolónií na jednotlivé bunky, úplný rozpad riasy) a počty môžu byť 

týmto skreslené. 

V prípade rozsievok je potrebné pripraviť trvalé preparáty pričom sa odstráni 

bunkový obsah použitím média. Na vyčistenie schránok sa používa silné oxidačné činidlo 

najčastejšie peroxid vodíka. Vzorky s vysokým obsahom organickej hmoty vyžadujú 

silnejšiu oxidáciu preto sa pracuje so zriedenú H2SO4. V prípade ak ide o uhličitanové vody 

je potrebné pred aplikáciou kyseliny sírovej použiť kyselinu chlorovodíková aby sa 

zabránilo vyzrážaniu solí vo forme síranov. Vody s vysokým obsahom železa sa upravujú 

so zriedenou HCl. Počas manipulácie so vzorkami musíme dodržiavať maximálnu čistotu 

aby sme zabránili kontaminácií rozsievok (používanie jednorazových pipiet, sterilné sklo). 

Vzorka sa homogenizuje pretrepaním a následne sa suspenzia (5 – 10 ml) prenesie do 

kadičky (varná skúmavka) a pridá sa cca 20 ml peroxidu vodíka a zohrieva sa na variči po 

dobu od 1 – 3 hodín pri teplote 90 ± 5 °C kým neprebehne úplná oxidácia. Po odstavení z 

variča sa pridá pár kvapiek kyseliny chlorovodíkovej, aby sa odstránili zvyšky peroxidu 

vodíka a uhličitany. Po ochladení sa obsah kadičky preleje do centrifugálnej skúmavky a 

doplní sa destilovanou vodou a odstredí sa, táto časť sa minimálne zopakuje 3x, tak aby 

došlo k úplnému odstráneniu peroxidu vodíka a kyseliny. Tento roztok sa zmieša v čistej 

vzorkovnici s malým množstvom destilovanej vody a pridá sa pár kvapiek etanolu, aby sa 

zabránilo rastu húb. Z upravenej vzorky sa na vopred pripravené krycie sklíčka kvapne 

určité množstvo z a nechá sa nerušene odparovať na sklíčkach pokiaľ nezostane na povrchu 

tenká vrstva sušiny. Súbežne sa pripravia podložné sklíčka, na ktoré sa kvapne malé 

množstvo zalievacieho média (napr. Naphrax) a opatrne sa naň položí pripravené krycie 
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sklíčko. Podložné sklíčko sa s opatrnosťou zahrieva, tak kým nedošlo k prebublaniu 

zalievacieho média. Takto upravené sklíčko sa nechá minimálne týždeň stabilizovať do 

stuhnutia média, čím sa ukončí proces zakonzervovania. Takto upravené sklíčko sa nechá 

minimálne týždeň stabilizovať do stuhnutia média, čím sa ukončí proces zakonzervovania. 

Jednotlivé preparáty sa pozorujú pod mikroskopom. Determinácia druhov prebieha priamo 

z trvalého preparátu, z ktorého sa zhotovuje fotodokumentácia. Fotodokumentácia slúži 

jednak na opakované preurčenie zistených druhov a jednak pre archiváciu. Druhy sa 

determinujú do najnižšie nožnej úrovne - do druhu, poddruhu. Ak to nie je možné, tak 

aspoň do rodu na základe dostupnej taxonomickej literatúry. K ďalšej analýze získaných 

sa využívajú aj dostupné štatistické programy, napr. Omnidia, Canoco 5, ANOVA. 

Výstupom môže byť prezenčný alebo absenčný výskyt nájdených druhov rias a 

cyanobaktérií v sledovanej lokalite. 

Kvantitatívne stanovenia fytoplanktónu (abundancia) sa robí v Cyrusovej komôrke a 

obyčajne sa robí, keď sú určené jednotlivé taxóny (Obr.150).  

 

Obrázok 151. Cyrusové komôrky pre vyhodnotenie početnosti buniek. (zdroj prevzatý 27.6.2021 

https://www.helago-cz.com/eshop-komurka-pocitaci-s-pacickami-dvojite-deleni-sita-thoma-

130471.html. 

 

Na komôrke možno dosiahnuť najväčšie zväčšenie približne štyristokrát, a teda 

drobné cyanobaktérie a riasy sa nedajú spoľahlivo determinovať, pretože pre určité 

determinačné znaky je potrebné zväčšenie až tisíckrát. Jednotlivé druhy sa určujú na 

podložnom sklíčku pod optickým mikroskopom za pomoci vhodnej determinačnej 

literatúry. Prednostne sa určujú druhy cyanobaktérií a rias, najmä tých, ktoré kvantitatívne 

vo vzorke prevládajú. 
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Do centrifugačnej skúmavky sa odoberie 10 ml dôkladne homogenizovanej vzorky, 

voda sa odstredí. Zo skúmavky sa supernatant odleje, tak, aby celý sediment ostal v 

skúmavke. Objem odstredeného sedimentu sa upraví pipetou na objem 0,1 ml (v 1 ml bude 

nižší počet organizmov ako 2000 ml) alebo prípadne na 0,2 ml (v 1 ml bude vyšší počet 

organizmov ako 2000 ml). Kvapka homogenizovanej vzorky sa prenesie na mriežku 

počítacej komôrky a prekryje sa krycím sklíčkom. Pod mikroskopom sa spočítajú 

organizmy (cyanobaktérie a riasy) na celej ploche komôrky alebo na časti podľa hustoty 

vzorky. 

Cyrusová komôrka je špeciálne upravené podložné sklo s dvoma počítacími 

plochami, oddeleným zárezmi. Každá počítacia plocha obsahuje mikromriežku o presne 

definovaných rozmeroch. Princíp manuálneho stanovenia počtu buniek spočíva v 

mikroskopickom pozorovaní komôrky, na ktorú bola nanesená suspenzia. Komôrka slúži 

k ustáleniu objemu, v ktorom sa bunky pozorujú. 

Mikroriasy a cyanobaktérie sú jednobunkové a viac bunkové organizmy, ktoré majú 

obmedzené fyzikálne vlastnosti, ako sú veľkosť, tvar alebo štruktúru. Ich identifikácia 

pomocou mikroskopickej analýzy si vyžaduje vysokú odbornosť pracovníka, pretože aj v 

reálnych vzorkách vody možno nájsť veľkú variabilitu mikroorganizmov. Aby sa zrýchlila, 

zjednodušila a aj zobjektívnila metóda vyhodnotenia mikroorganizmov je potrebné 

vyvinúť presné a rýchle metódy počítania buniek pre mikroskopickú analýzu vodných 

mikroorganizmov. Metódy na princípe takzvanej hĺbkovej analýzy údajov môžu 

predstavovať riešenie pre súčasnosť. Ide o aplikovanie špecifických algoritmov pre 

získanie vzorov z dátových zdrojov (snímky, grafy) cez systém rôznych analýz.  

Stále však je a bude potrebný personál, ktorý je zbehlý v identifikácii 

mikroskopických organizmov a to vzhľadom na ich takmer nespočítateľné množstvo 

rôznych tvarov a veľkostí, pretože len v spolupráci s nimi je možné hľadať vhodné metódy 

pre algoritmy. 

 



182  

  

6.  

Machorasty (vývojová vetva Bryophytae) 

 

6.1. Oddelenia: machy (Bryophyta), pečeňovky (Marchantiophyta), rožteky 

(Anthocerotophyta) 

 

Machorasty sú stielkaté rastliny (ríša Archaeplastida), v ktorých dominuje pohlavná 

generácia – gametofyt. Pravdepodobne sú to najstaršie recentné fotosyntetizujúce organizmy 

schopné pohlavne sa rozmnožovať, ktoré osídľujú primárne suchozemské biotopy. Machorasty 

sa na rozdiel od cievnatých rastlín v priebehu historického vývoja doloženého fosíliami 

morfologicky príliš nemenili, zatiaľ najstarší nález fosílneho machorastu je z prvohôr (stredný 

devón - Metzgeriothallus sharonae). Do vývojovej vetvy machorastov (Bryophytae) v 

súčasnosti zaraďujeme zástupcov troch oddelení, a to machy (Bryophyta), pečeňovky 

(Marchantiophyta) a rožteky (Anthocerotophyta). Základné rozdiely medzi týmito 

oddeleniami sú uvedené v tabuľke 16. 

Machorasty sú veľmi prispôsobivou skupinou organizmov a v prírode osídľujú takmer 

všetky typy substrátov a biotopov, odhadovaný počet druhov na Zemi je asi 20 000 druhov. V 

niektorých biotopoch (rašeliniská, prameništia, snehové ležoviská, skaly a i.) aj v celých 

ekosystémoch (tundra, tajga) majú významnú úlohu v primárnej produkcii biomasy, 

zadržiavaní vody a ochrane pôdy.  

Machorasty vykazujú významný sekundárny metabolizmus, vytvárajú rad látok (najmä 

terpénov), ktoré slúžia ako ochrana voči mikroorganizmom, herbivorii, slnečnému žiareniu, 

chladu i vysokým teplotám. Sú to poikilohydrické organizmy - nemajú pravé vodivé pletivá, 

kutikula je veľmi jemná alebo chýba, vodu a v nej rozpustené látky prijímajú všetkými bunkami 

stielky. Rizoidy majú najmä mechanickú funkciu - upevňovať rastlinu v substráte. Jednoduchý 

vodivý systém neumožňuje machorastom dorastať do väčších rozmerov (priemerne 5 – 10 cm, 

výnimočne 50 cm), pričom rast v hustých trsoch a vankúšoch zabezpečuje ochranu pred stratou 

vody a pomáha pri jej transporte. 

Stielka (gametofyt) môže byť buď frondózna (lupeňovitá) (Obr. 152 a, e) alebo foliózna 

(listová) (Obr. 152 b – d, f), ktorá je delená na kauloid (pabyľku), fyloidy (palístky) a rizoidy 

(pakorienky).  
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Fotosyntetické farbivá sú chlorofyl a, b, beta karotén a xantofyly. Zásobnou látkou je 

škrob, chloroplasty majú dvojitú chloroplastovú membránu, tylakoidy tvoria graná, v oddelení 

Anthocerotophyta je v chloroplaste prítomný aj pyrenoid. 

Individuálny vývoj je charakterizovaný heteromorfnou a heterofázickou rodozmenou 

(Obr. 153). Haploidný gametofyt je dominantnou generáciou, zabezpečuje výživu, pohlavné 

(oogamia) a vegetatívne rozmnožovanie (útržky stielok, rozmnožovacie telieska – gemmy). V 

čase zrelosti nezelený diploidný sporofyt je vždy viazaný na gametofyt, zabezpečuje 

nepohlavné rozmnožovanie aplanospórami. Jedinými pohyblivými bunkami sú spermatozoidy 

(oplodnenie je úzko späté s vodným al. vlhkým prostredím), preto mnohé machorasty 

uprednostňujú život vo vlhkejších typoch biotopov. 

Vývoj rastlinky machorastu sa začína výtrusom (spóra, aplanospóra) (Obr. 153). Ak sa 

spóry po vypadnutí z výtrusnice dostanú do vhodných podmienok, začnú klíčiť, zo spóry 

vyrastá prvoklík (protonéma). Pri pečeňovkách býva zvyčajne nepatrných rozmerov, pri 

machoch je spravidla väčší, mnohobunkový, rozkonárený. Z protonémy sa vyvíjajú 

gametofyty. Na dospelom gametofyte sa tvoria pohlavné orgány – anterídiá a archegóniá. 

Archegónium (samičí pohlavný orgán) je mikroskopický mnohobunkový útvar bankovitého 

tvaru, na povrchu obalený tenkým jednovrstvovým obalom. Spodná časť archegónia je 

rozšírená a hore sa zužuje do dlhého kŕčika (stillidium), oosféra (samičia pohlavná bunka) je 

uložená v spodnej časti. Anterídium (samčí pohlavný orgán) je mikroskopický útvar 

kyjačikovitého tvaru, obalený jednovrstvovým obalom. Vnútri je spermatogénne pletivo, z 

ktorého vznikajú dvojbičíkaté spermatozoidy. K oplodneniu vajcovej bunky dochádza vo 

vodnom prostredí (rosa, dážď). Z diploidnej zygóty vzniká delením buniek zárodok (embryo) 

a následne z neho vyrastie diploidná fáza – sporofyt. V zrelých výtrusniciach sporofytu 

vznikajú redukčným delením haploidné výtrusy. 
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Obrázok 152. Lupeňovitá (foliózna) stielka (a), listová (foliózna) stielka (b – d), lupeňovitá stielka 

pečeňovky Mannia fragrans (e), listová stielka machu Plagiomnium undulatum (f). (orig. K. Mišíková). 

 

 

 

Obrázok 153. Životný cyklus machov. Gametofyt so sporofytom (A), anterídiá (B), archegónium s 

vajcovou bunkou (C), gametofyt s mladým sporofytom zakrytým čiapočkou (kalyptra) (D), výtrusnica 

po odpadnutí viečka (E), výtrusy (F), klíčiaci výtrus (G), protonéma s vyvíjajúcim sa gametofytom (H). 

(orig. K. Mišíková). 
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Vegetatívne rozmnožovanie 

 

Popri pohlavnom rozmnožovaní (oogamia) a nepohlavnom rozmnožovaní (spóry) sa 

machorasty rozmnožujú aj vegetatívne. Tento spôsob rozmnožovania je rozšírený napríklad pri 

tých druhoch machorastov, ktoré rastú na extrémnych stanovištiach. Pri niektorých druhoch nie 

je známa tvorba sporofytov a trvale sa rozmnožujú len vegetatívne.  

Pečeňovky sa rozmnožujú najmä rozličnými typmi vegetatívnych rozmnožovacích 

teliesok (gemy). Pri niektorých lupeňovitých zástupcoch sa tvoria v osobitných miskovitých 

alebo mesiačikovitých útvaroch – talídiách na ploche stielky (Obr. 154).  

Podobne aj machy sú známe rozmanitými spôsobmi vegetatívneho rozmnožovania, 

prevláda tvorba jednobunkových i viacbunkových teliesok, ale aj fragmentácia prvoklíka alebo 

hociktorej inej časti gametofytu. 

 

 

 

 

Obrázok 154. Vegetatívne rozmnožovanie pomocou vegetatívnych rozmnožovacích teliesok (gemy). 

Miskovité talídium pri pečeňovke Marchantia polymorpha (a, b), gemy na bezlistých častiach pabyliek 

(pseudopódium) pri machu Aulacomnium androgynum (c),  talídium (1), 2 – gema (2). (orig. K. 

Mišíková). 
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Systém machorastov (výber najvýznamnejších tried zastúpených na Slovensku) 

 

oddelenie MARCHANTIOPHYTA 

trieda Marchantiopsida – frondózne stielky, na priereze viacvrstvové, s odlíšenými 

pletivami (napr. druh Marchantia polymorpha) 

trieda Jungermanniopsida – prevažne foliózne stielky, ak frondózne, tak s 

nerozlíšenými pletivami (napr. druh Lophocolea heterophylla) 

 

oddelenie ANTHOCEROTOPHYTA (napr. druh Anthoceros agrestis) 

 

oddelenie BRYOPHYTA 

trieda Sphagnopsida – gametofyt bez rizoidov, vo fyloidoch chlorocyty a hyalocyty 

(Obr. 162 b, c), sporofyt bez sety, s krátkym pseudopódiom (súčasť gametofytu), výtrusnica 

bez obústia (rod Sphagnum) 

trieda Andreaeopsida 

trieda Tetraphidopsida 

tr. Polytrichopsida – gametofyt s rizoidmi, fyloidy bez hyalocytov, sporofyt so setou, 

obústie nematodontné (pozri ďalej Bryophyta – Sporofyt) (napr. druh Polytrichum formosum) 

tr. Bryopsida – patrí sem väčšina machov, vo fyloidoch hyalocyty veľmi zriedkavé, 

sporofyt so setou, obústie artrodontné (pozri ďalej Bryophyta – Sporofyt) (napr. druhy Tortula 

muralis, Hypnum cupressiforme, Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi)  

Pečeňovky (odd. Marchantiophyta) 

Gametofyt 

Gametofyt pečeňoviek je buď lupeňovitá (frondózna) stielka (Obr. 152 a) alebo listová 

(foliózna) (Obr. 152 b, 155 a), s kauloidom, fyloidmi a rizoidmi. Väčšina našich druhov 

pečeňoviek má listovú stielku, v substráte prichytenú jednobunkovými rizoidmi. Funkciou 

rizoidov je najmä upevňovať rastlinku v substráte. Kauloidy folióznych pečeňoviek sú 

jednoduché alebo rozkonárené, väčšinou poliehavé.  

Fyloidy folióznych pečeňoviek sú tenké, jednovrstvové a na rozdiel od machov nemajú 

stredné rebro (úzky pás buniek v strede fyloidu, nie je to cievny zväzok!). Sú vždy sediace, 

bezstopkaté, na kauloide umiestené vo dvoch alebo troch pozdĺžnych radoch (Obr. 155 a, b). 

Tretí rad palístkov tvoria menšie fyloidy, tzv. brušné palístky (amfigastriá), vyrastajúce na 
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spodnej strane stielky. Bunky palístkov sú široko oválne až okrúhle, vo vnútri často so 

silicovými telieskami. Silicové telieska sú svetlolomné vnútrobunkové organely, ktoré 

obsahujú sekundárne metabolity (éterické terpenoidné oleje). 

 

Sporofyt  

Pečeňovky majú najjednoduchšiu stavbu sporofytu zo všetkých troch oddelení 

machorastov (Obr. 155 b – d ). Noha (bulbus) je vlastne rozšírená bazálna časť stopky 

mikroskopických rozmerov, ktorou je sporofyt ponorený do pletiva gametofytu. Seta 

pečeňoviek je hyalínna, krátko trváca. Po to, ako sa vo výtrusnici prebehne tvorba výtrusov, 

seta sa predĺži (elongáciou buniek) a vynesie výtrusnicu nad stielku. Výtrusnica pečeňoviek je 

zvyčajne oválna alebo okrúhla, tmavej farby. Na rozdiel od rožtekov a machov sa vo výtrusnici 

pečeňoviek nikdy netvorí sterilný stredný stĺpik (kolumela) a takisto vo vonkajšej stene 

výtrusnice nikdy nie sú vyvinuté prieduchy. No okrem výtrusov sa pri mnohých pečeňovkách 

tvoria z vnútorného pletiva (archespórium) aj hygroskopické vlákna, tzv. rozhadzovače – 

elatery, ktoré sa zase nevyskytujú pri machoch. Elatery chránia výtrusy a zároveň pomáhajú 

pri ich uvoľňovaní mrštivými pohybmi. Výtrusnica pečeňoviek sa otvára najčastejšie 

prasknutím na 4 chlopne. 

Výtrusy (spóry, aplanospóry) vznikajú z materského výtrusorodého pletiva redukčným 

delením (meióza), preto sú vždy haploidné. Pri rozširovaní výtrusov dominuje anemochória 

(rozširovanie vetrom), v menšej miere hydrochória (rozširovanie vodou). 

 

 

Obrázok 155. Foliózna pečeňovka (a), foliózna stielka pečeňovky s výtrusnicou (b), sporofyt 

pečeňoviek (c), elatery s výtrusmi (d), palístok (1), brušný palístok (2), zatvorená výtrusnica (3), seta 

(4), otvorená výtrusnica s elaterami (5). (orig. K. Mišíková). 
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Rožteky (odd. Anthocerotophyta) 
 

Gametofyt (Obr. 156, 1) 

Zástupcovia rožtekov majú gametofyt lupeňovitý, ružicovitý. V bunkách stielky majú 

jediný veľký chloroplast s pyrenoidom, prípadne s viacerými pyrenoidmi.  

 

Sporofyt (Obr. 156, 2) 

Rožteky majú výtrusnicu tvaru dlhého, tenkého nediferencovaného valca. Na nej sú 

prieduchy, vo vnútri je centrálny niťovitý sterilný stĺpik (kolumela). Okolo neho sa tvoria z 

materského výtrusorodého pletiva výtrusy i početné rozhadzovače – pseudoelatery (Obr. 156, 

3), ktoré nemajú schopnosť mrštivých pohybov. Výtrusnica sa otvára prasknutím na 2 

chlopne, postupne zhora nadol, tak ako dozrievajú výtrusy. 

 

 

 

Obrázok 156. Gametofyt (1), sporofyt (2), pseudoelatery (3), výtrusy (4). (orig. K. Mišíková). 
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Machy (odd. Bryophyta) 

Gametofyt (Obr. 157 a, G) 

Gametofyt machov je iba listový (foliózny), diferencovaný na rizoidy, kauloidy a 

fyloidy. Býva zvyčajne trváci a často tvorí bohaté, husté vankúšovité trsy. 

Rizoidy machov sú spravidla mnohobunkové, rozkonárené. Kauloid machov môže byť 

vzpriamený alebo poliehavý, jednoduchý i rozkonárený, pri viacerých druhoch je v jeho strede 

jednoduché vodivé pletivo. Fyloidy machov sú na kauloide postavené väčšinou vo viacerých 

radoch, sediace, bezstopkaté. Morfológia fyloidov machov je veľmi pestrá, sú väčšinou tenké, 

jednovrstvové, len pri niektorých druhoch sú viacvrstvové. Význačným rozdielom v porovnaní 

s folióznymi pečeňovkami je výskyt stredného rebra (skupina buniek predĺženého tvaru) vo 

fyloidoch väčšiny zástupcov. Osobitnou anatómiou fyloidov sa vyznačujú rašelinníky (Obr. 

162 b), ktorých bunky sú rozlíšené na veľké a prázdne hyalocyty, slúžiace ako zásobáreň 

vody, a menšie zelené chlorocyty s asimilačnou funkciou. 

Pri machoch sa tvoria gametangiá a následne sporofyt buď na konci hlavnej pabyľky, 

tzv. vrcholoplodé (akrokarpné) druhy (Obr. 157 b), alebo na bočných konárikoch kauloidu, 

tzv. bokoplodé (pleurokarpné) (Obr. 157 c).  

 

 

Obrázok 157. Stavba gametofytu (a, G) a sporofytu (a, S) machov (Bryophyta); akrokarpný mach 

Grimmia pulvinata (b), pleurokarpný mach Brachytheciastrum velutinum (c). (orig. K. Mišíková). 

 

Sporofyt (Obr. 157 a, S) 

Na rozdiel od pečeňoviek sporofyty machov majú spravidla pletivá pevnejšej 

konzistencie, preto dlhšie vytrvávajú na gametofyte. Seta je pri machoch vždy vyvinutá, trváca, 

jej dĺžka je rôzna v závislosti od jednotlivých druhov. Výtrusnica je pomerne zložitej stavby, 
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rozličných tvarov a veľkostí. Väčšinou sa však skladá z vlastnej fertilnej spodnej časti (urna) 

a viečka (operkulum), ktoré ju prikrýva ako vrchnáčik. Mladú výtrusnicu pokrýva často 

čiapočka (kalyptra), ktorá predstavuje zvyšok po stene archegónia. 

Pri väčšine machov vzniká z vnútorného pletiva urny sterilný stredný stĺpik (kolumela), 

obklopený dookola výtrusorodým pletivom, v ktorom vznikajú tetradogenézou haploidné 

výtrusy. Vonkajší obal výtrusnice môže byť jednovrstvový i viacvrstvový, často sú v ňom 

prieduchy. Horný okraj urny sa volá ústie (stóma) a na jeho obvode býva spravidla vyvinutý 

veniec hygroskopických blanitých výrastkov – zúbkov, ktoré tvoria obústie (peristóm). 

Nematodontné obústie je tvorené nečlánkovanými a neperforovanými zúbkami, artrodontné 

obústie tvoria článkované a rôzne perforované zúbky. 

 

Tabuľka 16. Základné rozdiely medzi jednotlivými oddeleniami machorastov 

 

  

Marchantiophyta 

(pečeňovky) 

 

Anthocerotophyta 

(rožteky) 

 

Bryophyta 

(machy) 

Protonéma 

(prvoklík) 

frondózne: krátke 

vláknofoliózne: 

mnohobunková 

krátke vlákno vláknitá, zriedka stužkovitá 

Gametofyt  frondózny al. foliózny, 

dorziventrálny 

frondózny, 

dorziventrálny 

foliózny, špirálovito olistený, 

zriedkavo dorziventrálny 

  

kauloid 

len pri folióznych 

druhoch, bez vodivých 

pletív 

  

- 

sčasti s primitívnymi vodivými 

pletivami 

  

  

fyloidy 

bez stredného rebra, 

v dvoch alebo v troch 

radoch, častá 

rôznolistosť, bunky 

okrúhleho tvaru 

  

- 

väčšinou so stredným rebrom, 

usporiadané prevažne špirálovite 

vo viacerých radoch, bunky často 

predĺžené 

rizoidy 1-bunkové 1-bunkové viacbunkové, rozkonárené 

chloroplasty viacero v každej bunke 1 v každej bunke, s 

pyrenoidom 

viacero v každej bunke 

seta (nosič 

výtrusnice) 

hyalínna, krátko trváca   

- 

trváca 

výtrusnica (kapsula, 

spórangium, téka) 

bez kolumely 

bez prieduchov 

s kolumelou 

s prieduchmi 

s kolumelou, často s peristómom 

s prieduchmi 

elatery  väčšinou prítomné  pseudoelatery chýbajú 

otváranie výtrusnice  väčšinou 4 chlopne  2 chlopne väčšinou apikálny otvor chránený 

viečkom 
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Vo výtrusnici vznikajú početné výtrusy, vo veľkosti 5 – 20 µm (-200 µm). Na rozdiel od 

pečeňoviek a rožtekov sa pri machoch nikdy netvoria elatery ani pseudoelatery. Výtrusy sú 

väčšinou prispôsobené na anemochóriu. 

 

6.2. Význam a využitie machorastov 

 

V ekosystémoch majú machorasty dôležitú funkciu najmä pri zadržiavaní vody, 

spevňujú pôdny kryt, predstavujú dôležité biotopy pre iné organizmy (bezstavovce, sinice, 

riasy). Napriek nízkej nutričnej hodnote a vysokému obsahu nestráviteľnej celulózy môžu byť 

za určitých podmienok zložkou potravy bylinožravcov, ktoré ich konzumujú spolu s 

cievnatými rastlinami či lišajníkmi. Mladé výtrusnice machorastov sú vítanou potravou rôznych 

bezstavovcov. Stielky väčších pleurokarpných machov využívajú živočíchy ako výstelku 

hniezd či brlohov. V niektorých ekosystémoch a biotopoch, napríklad rašeliniská, prameniská, 

skalné biotopy, tundra, môžu tvoriť dominantnú časť vegetácie. 

Všeobecne prevláda názor, že machorasty nemajú pre ľudí žiadny priamy význam ani 

využitie, čo súvisí do veľkej miery s tým, že nie sú súčasťou našeho jedálnička. Avšak už 

oddávna človek machy používal ako utesňovací materiál, výstelku či náhradu obväzov. Ešte v 

nedávnej minulosti sa používali najmä druhy rodov Hypnum, Pleurozium, Sphagnum ako 

izolačný materiál pri stavbe dreveníc (Obr. 158). V dnešnej dobe sa machy využívajú v 

stavebníctve ako súčasť vegetácie zelených striech a stien. V mestách sú machorasty dôležitým 

prvkom pri zlepšení životného prostredia, nakoľko zachytávajú prachové častice a zvyšujú 

vlhkosť vzduchu.  

Najvýznamnejšie je využívanie machorastov v oblastiach výskytu rašelinísk. Rašelina, 

vzniknutá z neúplne rozložených zvyškov rašelinníkov a rastlín sa využíva ako palivo, v 

chemickom priemysle a v záhradníctve. Rašeliniská však otvárajú ľuďom aj cestu späť do 

minulosti. Vďaka nízkemu pH v prostredí sa v nich uchovali peľové zrná a rastlinné zvyšky, 

pomocou ktorých palynológovia a paleobotanici môžu zistiť skladbu vegetácie a klimatické 

pomery od ľadových dôb. Vysoký obsah humusových kyselín vo vode v rašeliniskách dokáže 

zachovať v dobrom stave nielen rastlinné zvyšky, no i mŕtvoly pravekých ľudí. Múmie z 

rašelinísk, ktoré boli väčšinou obeťami náboženských rituálov, tak v súčasnosti vypovedajú o 

živote v dávnych dobách.  
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Obsah bakteriocídnych látok v machorastoch, najmä v rašelinníkoch, bol známy už 

oddávna a aj dnes sa otvárajú perspektívy ich využitia v tomto smere.  

Bioindikátori sú organizmy, ktoré reagujú na antropogénne vplyvy zmenou životných 

funkcií alebo zmenou rozšírenia, prípadne kumulujú látky prinesené do životného prostredia 

človekom. Biomonitoring je kvalitatívne a kvantitatívne sledovanie škodlivín v prostredí 

pomocou organizmov, môže byť buď aktívny (používa rastliny prinesené z iných stanovíšť na 

testovanú lokalitu) alebo pasívny (využíva druhy rastúce priamo na testovanej lokalite). 

Machorasty sa často využívajú ako bioindikátori zmien životného prostredia, nakoľko mnohé 

druhy rýchlo reagujú na zmenené podmienky, rastú takmer všade a asimilujú aj počas zimných 

mesiacov. Povrch stielky machorastov, ktorým prijímajú vodné roztoky, je vzhľadom na 

celkové malé rozmery značný a bariéry (napr. kutikula) chýbajú. Vo svojich stielkach 

akumulujú tažké kovy i rádionuklidy v množstvách, ktoré sú detekovateľné a využívajú sa 

najmä pri aktívnom biomonitoringu. Ústup senzitívnych skupín machorastov (napr. epifytické 

machorasty, foliózne pečeňovky) je možné využívať pri monitoringu antropogénnych 

vplyvov na chránených a sledovaných územiach. 

 

 

 

Obrázok 158. Využitie machorastov ako utesňovací materiál medzi brvnami pri stavbe dreveníc. (orig. 

K. Mišíková). 
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6.3. Zber, preparácia a určovanie machorastov 

 

Zber 

Machorasty na rozdiel od väčšiny cievnatých rastlín rastú v našich podmienkach počas 

celého roka, takže ich môžeme zbierať aj v zime. Na odobratie vzorky nepotrebujeme 

väčšinou žiadne nástroje, iba pri niektorých machorastoch (napr. epifyty, druhy na odumretom 

dreve) odporúčame použiť vreckový nôž alebo dýku, pomocou ktorej opatrne zrežeme vrchnú 

časť substrátu aj s rastlinkami. Dbáme na to, aby po odobratí vzorky ostalo na lokalite dostatok 

živých jedincov, odoberáme vždy iba menšiu časť populácie. Ak sú prítomné sporofyty, 

odoberieme aj jedincov so sporofytmi. Pri akrokarpných epigeických machoch dáme pozor na 

to, aby sme odobrali aj rizoidy (prítomnosť vegetatívnych rozmnožovacích teliesok), čiže 

zoberieme aj niekoľko milimetrov hrubú vrstvu substrátu, z ktorého machy vyrastajú. 

Optimálna veľkosť vzorky je v závislosti od jednotlivých druhov rôzna, na presné určenie 

väčšinou stačí 2 x 2 cm (pri pleurokarpných väčších druhoch 5 x 5 cm). Odobratú vzorku 

vložíme do menšieho papierového vrecka alebo obálky (môžeme si ju zhotoviť z novín), na 

ktorú si poznačíme základné údaje o stanovišti – názov lokality, typ biotopu, charakteristiky 

substrátu, pri epifytických machorastoch aj druh dreviny a výšku odberu od zeme, GPS 

súradnice, prípadne nadmorskú výšku. V chránených územiach je zber machorastov bez 

príslušného povolenia zakázaný. 

 

Preparácia 

Po návrate z terénu necháme odobraté vzorky niekoľko dní voľne vysušiť. Položky 

machorastov nikdy nelisujeme! Suché vzorky vkladáme do definitívnych herbárových obálok, 

v ktorých vysušené machorasty vydržia neohraničene dlhú dobu. Herbárové obálky si 

poskladáme z čistých listov papiera formátu A4 (väčšie položky) alebo A5 (menšie položky) 

podľa návodu na obr. 159. Na hornú časť poskladanej obálky nalepíme herbárovú schedu, na 

ktorú napíšeme nasledujúce údaje: vedecké meno taxónu, názov lokality, opis biotopu, substrát 

a jeho ekologické charakteristiky, GPS súradnice, nadmorskú výšku, dátum zberu, meno 

zberateľa (latinská skratka leg., legit = zbieral) a meno toho, kto položku určil (latinská skratka 

det., determinavit = určil) (Obr. 159). Vzorky machorastov po určení vložíme voľne do obálok, 

nenalepujeme ich. Herbárové položky skladujeme v suchu, na rozdiel od húb či cievnatých 

rastlín ich netreba špeciálne ošetrovať, nakoľko machorasty nenapáda hmyz. 
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Obrázok 159. Postup skladania herbárovej obálky a vzor herbárovej schedy. (orig. K. Mišíková). 

 

Determinácia 

Pred samotným určovaním namočíme vyschnuté rastlinky na niekoľko minút do vody, 

kým stielka dostatočne nenasiakne. Machorasty ako poikilohydrické organizmy prijímajú vodu 

celou stielkou, po navlhčení sa pôvodný tvar stielky, najmä fyloidov, obnoví. Pri determinácii 

postupujeme podľa pokynov v determinačných (určovacích) kľúčoch. Na zistenie 

morfologických a anatomických charakteristík používame lupu (zväčšenie 10 – 20x), 

stereomikroskop (zväčšenie 4 – 25x) a mikroskop (zväčšenie 40 – 400x). Ak je nutné 

mikroskopické pozorovanie, zhotovujeme vodné preparáty preparáciou príslušných častí 

rastlinky (odtrhnutie fyloidov, priečny prierez kauloidu, fyloidov, prierez výtrusnicou) 

pomocou pinzety, skalpela alebo žiletiek a preparačných ihiel. Pri určovaní niektorých druhov 

potrebujeme pri mikroskopických pozorovaniach aj mikrometer na meranie veľkosti buniek a 

výtrusov.  
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Ohrozenosť a ochrana machorastov Slovenska 

 

Machorasty patria k organizmom, ktoré človek len zriedka priamo využíva a preto sú 

často odsúvané k okrajom záujmu vedcov. Napriek tomu majú nenahraditeľnú funkciu v 

prírodných ekosystémoch a výrazný pokles diverzity, stúpajúci počet kriticky ohrozených a 

zraniteľných druhov je varovným signálom, nabádajúcim k monitoringu ohrozených druhov, 

zisťovaniu príčin ohrozenia a dôslednému mapovaniu lokalít i populácií.  

Reálna ochrana machorastov je zložitá a často problematická. Špecifické vlastnosti tejto 

skupiny rastlín - extrémna citlivosť voči stanovištným faktorom, slabé konkurenčné vlastnosti, 

podceňovanie ochrany machorastov - komplikujú situáciu. Zabezpečenie ich existencie v 

prírode za prirodzených podmienok je jedinou cestou zachovania diverzity bryoflóry. 

Medzi najzávažnejšie príčiny ohrozenia machorastov patrí strata biotopov a ich 

degradácia. Z faktorov, spôsobujúcich ústup biotopov a pokles druhovej diverzity, sú to najmä 

lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, regulácie vodných tokov, znečistenie prostredia 

priemyslom a dopravou a turizmus. 

Na Slovensku v súčasnosti evidujeme 932 druhov machorastov, z toho 699 machov 

(Bryophyta), 233 pečeňoviek (Marchantiophyta) a dva rožteky (Anthocerotophyta), v 

Červenom zozname machorastov Slovenska je zaradených 49 % machov a 44 % pečeňoviek 

(Obr. 160). 

 

 

Obrázok 160. Zastúpenie machorastov Slovenska v jednotlivých IUCN kategóriách ohrozenosti 

(ohrozené: RE – regionally extinct, CR – critically endangered, EN – endangered, VU – vulnerable, NT 

– near threatened, DD – data deficient; neohrozené – LC). (orig. K. Mišíková). 
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6.4. Charakteristika vybraných druhov machorastov 

 

Pečeňovky (Marchantiophyta) 

Marchantia polymorpha (porastnica mnohotvará, Obr. 161) – lupeňovité stielky sýto 

zelenej farby sú 4 – 6 cm dlhé a 1 – 2 cm široké, dichotomicky rozkonárené. Vegetatívne 

rozmnožovacie telieska (gemy) sa tvoria v pohárikovitých talídiách (Obr. 154 a, b, 161, 1) na 

vrchnej strane stielky, sú mnohobunkové, šošovkovité. Táto pečeňovka patrí medzi dvojdomé 

druhy. Samčie rastlinky majú anterídiá (samčie pohlavné orgány) umiestnené na stopkatých 

terčíkovitých receptákuloch (Obr. 161, 2). Samičie rastlinky nesú archegóniá (samičie pohlavné 

orgány) na stopkatých, lúčovito delených receptákuloch, kde sa neskôr vyvíjajú aj sporofyty 

(Obr. 161, 3). M. polymorpha rastie najčastejšie na miestach ovplyvnených ľudskou činnosťou, 

na vlhkých múroch, v štrbinách chodníkov, na spáleniskách. Nakoľko znáša aj vysoké 

koncentrácie dusíka, v záhradníctvach a lesných škôlkach je nepríjemnou burinou v 

kvetináčoch a na holej pôde.  

 

 

 

Obrázok 161. Marchantia polymorpha (porastnica mnohotvará), talídium (1), samčia stielka (2), 

samičia stielka (3). (orig. K. Mišíková). 

 

Machy (Bryophyta) 

Sphagnum spp. (rod rašelinník, Obr. 162) – na Slovensku je rod zastúpený viac ako 30 

druhmi; rastie v kobercovitých alebo vankúšovitých porastoch predovšetkým na vlhkých 

stanovištiach, podmáčaných lesoch, slatinno-rašelinných lúkach, hlavne však na rašeliniskách. 

Rod je využívaný pri bioindikácii (aktívny biomonitoring – transplantácia rastliniek na lokality 

– „moss bags“) na zisťovanie obsahu ťažkých kovov a rádionuklidov v stielkach. 
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Obrázok 162. Rod Sphagnum (rašelinník), gametofyt (a), bunky vo fyloide rašelinníka (b), priečny 

prierez fyloidom rašelinníka (c), hyalocyt (1), chlorocyt (2). (orig. K. Mišíková). 

 

Tortula muralis (skrútenec múrový, Obr. 163 a) – drobný akrokarpný mach, rastúci v 

hustých vankúšoch a porastoch. Pabyľka je vysoká 0,3 – 0,8 cm, fyloidy sú jazykovité, s 

nápadným, vybiehavým bielym chlpom. Sporofyty sú takmer vždy prítomné, vysoké do 3 cm, 

výtrusnica je valcovitá, vzpriamená. Tento druh rastie najmä na človekom vytvorených 

skalných substrátoch, ako sú betónové a kamenné múry, ploty, chodníky. Je odolný voči 

znečisteniu prostredia, vysokej prašnosti, silnému slnečnému žiareniu, preto patrí k 

najčastejším machom v mestskom prostredí.  

 

 

 

Obrázok 163. Tortula muralis (a – skrútenec múrový), Hypnum cupressiforme (b – rakyt cyprusovitý),  

fyloid (1). (orig. K. Mišíková). 

 

Leucobryum glaucum (bielomach sivý, Obr. 164 a) – charakteristický sivozelený 

akrokarpný mach 3 – 8 cm vysoký, tvoriaci kompatné vankúše až koberce. Uprednostňuje kyslé 

podložie (borovicové lesy, vresoviská); je ukazovateľom kyslých, na živiny chudobných pôd. 

Rozľahlé porasty tohto machu bránia mladým semenáčom drevín pri raste, z lesníckeho 

hľadiska je jeho vysoká pokryvnosť v lesoch nežiadúca. 

 



198  

  

 

 

Obrázok 164. Leucobryum glaucum (a – bielomach sivý), Polytrichum formosum (b – ploník stenčený),  

Pleurozium schreberi (c – porastník Schreberov). (orig. K. Mišíková). 

 

Hypnum cupressiforme (rakyt cyprusovitý, Obr. 163 b) – pleurokarpný žltozelený až 

zelený mach, pabyľka je 5-7 cm dlhá, nepravidelne rozkonárená, husto olistená, palístky sú 

kosákovito zahnuté. V hustých kobercoch rastie na odumretom dreve, kôre stromov, na skalách 

i na pôde. Morfologicky veľmi premenlivý druh, často využívaný pri biomonitoringu na 

zisťovanie obsahu ťažkých kovov a rádionuklidov v stielkach. 

 

Polytrichum formosum (ploník stenčený, Obr. 164 b) – epigeický akrokarpný, až 16 cm 

vysoký mach, rastúci v hustých vankúšoch a porastoch na pôde v listnatých aj ihličnatých 

lesoch od nížin do subalpínskeho stupňa. Palístky sú dlhé 1 cm, kopijovité, v hornej časti 

pílkovité, stredné rebro je výrazné, viacvrstvové. Sporofyty sú časté, so setou dlhou 5 – 10 cm, 

výtrusnica je štvorhranná, nachýlená.  

 

Pleurozium schreberi (porastník Schreberov, Obr. 164 c) – pleurokarpný mach, pabyľka 

je 6 – 12 cm dlhá, červená, poliehavá, pravidelne perovito rozkonárená. Palístky sú 1 – 2 mm 

veľké, s chýbajúcim stredným rebrom. Sporofyty sa tvoria zriedkavo. Vyskytuje sa na kyslých 

pôdach v lesoch, na lúkach, vresoviskách, bázach skál, od nížin do vysokohorského stupňa. 

Často je využívaný pri bioindikácii (aktívny biomonitoring - transplantácia rastliniek na 

lokality) na zisťovanie obsahu ťažkých kovov a rádionuklidov v stielkach. 
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6.5. Významné biotopy machorastov Slovenska 

 

Staré lesné porasty (Obr. 165 a) 

Predstavujú dôležité biotopy pre mnohé machorasty, ktoré tu nachádzajú optimálne 

životné podmienky. Diverzita druhov stúpa so zvyšujúcou sa vlhkosťou, zrážkami, vekom 

porastu a nízkou expozíciou voči vetru. Zriedkavé a ustupujúce taxóny bryoflóry sú najmä 

viaceré epixylické a epifytické druhy. Medzi najzraniteľnejšie epixylické druhy tohoto typu 

biotopov patrí mach Buxbaumia viridis, ktorý je zaradený do kategórie NT (druhy blízke 

ohorzeniu) na Slovensku. Ekologicky je viazaný na odumreté drevo vo vlhkých horských 

lesoch. Na Slovensku má centrum rozšírenia v rámci niektorých národných parkov a 

chránených oblastí ako Malá Fatra, Slovenský raj, Orava, Tatry, Bukovské vrchy. Epifytické 

druhy patria v súčasnosti k najzraniteľnejším machorastom v celej Európe. Na Slovensku sú 

názorným príkladom rapídneho ústupu zriedkavé a zraniteľné druhy Anacamptodon 

splachnoides, Antitrichia curtipendula, Frullania fragillifolia, F. tamarisci, Metzgeria 

fruticulosa, Neckera pennata, Neckera pumilla a i. 

Faktory ohrozenia: praktiky v lesnom hospodárstve - holoruby, vysádzanie smrekových 

monokultúr, nízky vek lesných porastov, globálne znečistenie ovzdušia (najmä kyslé dažde), 

klimatické zmeny. 

Ochrana: zachovanie lesných porastov pralesného charakteru s dostatočným počtom starých 

stromov a odumretého dreva, ochrana ovzdušia. 

 

 

 

Obrázok 165. Staré lesné porasty (a), vysokohorské biotopy (b), ruiny hradov (c), mach 

Rhynchostegium rotundifolium (d) zriedkavý a ohrozený druh na antropogénnych skalných biotopoch. 

(orig. K. Mišíková). 
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Travertínové prameniská 

Na Slovensku predstavujú prirodzene vzácne biotopy, vyznačujúce sa charakteristickými 

ekologickými podmienkami (Obr. 166 a). Na živé travertínové prameniská je viazaný výskyt 

vzácneho machu Bryum marratii (Obr. 166 b), ktorý je v slovenskom Červenom zozname 

zaradený v kategórii CR (kriticky ohrozený). Tento druh roztrúsene rastie na pobrežiach 

západnej a severnej Európy, vždy v blízkosti mora. Jeho výskyt na Slovensku je značne 

izolovaný a podmienený vysokou koncentráciou solí minerálnych prameňov na lokalitách ako 

Sivá Brada, Stankovany a pod. Z ďalších ohrozených machorastov travertínových pramenísk 

možno spomenúť Campyliadelphus elodes, Didymodon tophaceus, Riccardia incurvata a i. 

Faktory ohrozenia: prirodzený zánik výveru minerálneho pramena, ťažba travertínu, 

zachytenie žriedla pre rekreačné a komerčné využitie. 

Ochrana: vzhľadom na vzácny výskyt týchto biotopov na Slovensku je väčšina z nich pod 

zákonnou ochranou (rezervácie, chránené náleziská). Napriek tomu sú ohrozené vyššie 

spomenutými faktormi, ktorých odstránenie či minimalizácia prispeje k ich zachovaniu. 

 

 

Obrázok 166. travertínové pramenisko (a), mach Bryum marratii (b) zriedkavý druh travertínových 

pramenísk. (orig. K. Mišíková). 

 

Stojaté a pomaly tečúce vody – mŕtve ramená, rybníky, dolné toky riek (Obr. 168 c) 

Aj keď význam vôd a vodných tokov pre človeka a prírodu je známy oddávna, patria tieto 

biotopy v súčasnosti k najzraniteľnejším a ohrozeným v celoeurópskom i celosvetovom 

meradle. Z ohrozených a zriedkavých vodných machorastov rastú v stojatých a pomaly 

tečúcich vodách pečeňovky Riccia rhenana či Ricciocarpos natans a machy Cinclidotus 
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danubicus, Fissidens rufulus a i. Obnažené dná stojatých a pomaly tečúcich vôd patria takisto 

k ustupujúcim biotopom, predstavujú refúgiá najmä pre efemérne druhy bryoflóry, ktoré sú 

prispôsobené kolísaniu vodnej hladiny. Zo zriedkavých machorastov osídľujú tieto biotopy 

Archidium alternifolium, Physcomitrium eurystomum, Riccia canaliculata a i. 

Faktory ohrozenia: eutrofizácia vôd, regulácia vodných tokov, budovanie vodných diel, 

likvidácia mŕtvych ramien, pokles hladiny podzemných vôd, budovanie umelých brehov riek. 

Ochrana: zákonná a kontrolovaná ochrana dosiaľ existujúcich stanovíšť, globálna ochrana 

čistoty vôd. 

 

Vysokohorské biotopy (Obr. 165 b) 

Alpínske pásmo Vysokých a Nízkych Tatier osídľujú machorasty predovšetkým zo 

skupiny alpínskych a subarkticko-alpínskych taxónov, prispôsobené extrémnym ekologickým 

podmienkam. Zo zriedkavých a ustupujúcich machorastov tu rastú najmä frondózne pečeňovky 

(napr. Asterella lindenbergiana, Mannia gracilis, M. pilosa, M. triandra, Marchantia 

romanica, Peltolepis quadrata) a niektoré machy ako Bryoerythrophyllum rubrum, Encalypta 

alpina, Tayloria froelichiana, T. lingulata a i. 

Faktory ohrozenia: znečistenie prostredia (acidifikácia, eutrofizácia), vysokohorská turistika, 

horolezectvo, klimatické zmeny. 

Ochrana: globálna ochrana životného prostredia, zachovanie turisticky neatakovaných 

biorefúgií flóry a fauny. 

 

Slatinno-rašelinné lúky (Obr. 167 a) 

Percentuálne zastúpenie machorastov v týchto typoch biotopov býva značne vysoké (60 

– 80%), podobne aj druhová diverzita. V Európe i na Slovensku patria ku kriticky ohrozeným 

biotopom, takisto ako viaceré druhy, ktoré ich osídľujú. Je to najmä skupina glaciálnych 

reliktov ako Drepanocladus trifarius, Helodium blandovii (obr. 166 b), Paludella squarrosa, 

Scorpidium scorpioides a i. Viaceré lokality týchto druhov boli zničené melioráciami, 

rozoraním či sukcesiou cievnatých rastlín v dôsledku zmeny vodných pomerov. Dnes môžeme 

nájsť zvyšky ich populácií (často v počte niekoľkých jedincov) najmä v oblasti hornej Oravy, 

Podtatranskej kotliny a Slovenského Rudohoria. 

Faktory ohrozenia: meliorácia, pokles a znečistenie podzemných vôd, sukcesia vyšších rastlín, 

nadmerná pastva. 

Ochrana: ochrana vodného režimu lokality, výrub náletových drevín. 
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Obrázok 167. slatinno-rašelinné lúky (a), glaciálny relikt Helodium blandovii a pečeňovka 

Marchantia polymorpha na slatinno-rašelinných lúkach (b). (orig. K. Mišíková). 

 

Rašeliniská (Obr. 168 a) 

Vrchoviská zväzu Sphagnion medii dosahujú na našom území južnú hranicu svojho 

rozšírenia a predstavujú refúgiá pre mnohé boreálne druhy flóry i fauny. Pre svoju jedinečnosť 

a fragmentárny výskyt patria k ohrozeným biotopom v strednej Európe i na Slovensku, kde sa 

izolovane vyskytujú v oblasti Vysokých i Nízkych Tatier, Beskýd a vnútrokarpatských kotlín. 

Machorasty, najmä rašelinníky (Obr. 168 b) sú dominantnou zložkou vegetácie rašelinísk a zo 

zriedkavejších druhov tu rastú Sphagnum compactum, S. cuspidatum, S. affine a i. 

Faktory ohrozenia: melioračné úpravy, ťažba rašeliny, znečistenie prostredia. 

Ochrana: zákoná ochrana lokalít, zachovanie vodného režimu lokality a jej širšieho okolia. 

 

 

 

Obrázok 168. Rašelinisko (a), rašelinník (b – rod Sphagnum), biotopy stojatých vôd (c). (orig. K. 

Mišíková). 
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Polia a obrábaná pôda  

Mnohé machorasty agrocenóz (Obr. 169) patrili v minulosti, kedy prevládalo extenzívne 

využívanie pôdy, medzi bežné a hojne rozšírené druhy. Po začatí intenzifikácie 

poľnohospodárstva došlo k značnému zredukovaniu populácií a rozšírenia viacerých 

senzitívnych druhov ako Anthoceros agrestis, Entosthodon fascicularis, Ephemerum 

cohaerens, Phaeoceros carolinianus, Microbryum curvicollum, Pyramidula tetragona a i. 

Faktory ohrozenia: chemizácia, mechanizácia, veľkoplošné pestovanie monokultúr, 

intenzívne využívanie pôdy. 

Ochrana: zachovanie refúgií (extenzívne obrábaných polí, úhorov najmä v oblastiach s 

kopaničiarskym osídlením a v skanzenoch) pre udržanie genetickej diverzity bryoflóry. 

 

 

Obrázok 169. Machorasty agrocenóz. (orig. K. Mišíková). 

 

Zriedkavé a špeciálne biotopy 

 

1. Staré kamenné múry, zrúcaniny hradov, steny starých budov (Obr. 165 c) 

V mestách predstavujú tieto biotopy často náhradné stanovištia pre viaceré epifytické 

druhy. Vplyvom kyslých dažďov dochádza k acidizácii borky stromov a mnohé machorasty nie 

sú schopné rásť pri nízkych hodnotách pH. Ako náhradné stanovište osídľujú kamenné a 

betónové múry napríklad druhy Leskea polycarpa, Orthotrichum diaphanum, Pylaisia 

polyantha, Radula complanata.  

Na zrúcaniny hradov a kamenné múry je viazaný výskyt niektorých zriedkavých druhov 

machov, ako Rhynchostegiella tenella, Rhynchostegium confertum či R. rotundifolium (Obr. 

165 d). 

Faktory ohrozenia: priama likvidácia biotopov asanáciou zrúcanín a starých budov, nevhodné 

rekonštrukčné postupy, znečistenie životného prostredia. 

Ochrana: zachovanie vhodných biotopov v rámci kultúrnych pamiatok, skanzenov, zrúcanín 

hradov. 
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2. Exkrementy živočíchov 

Exkrementy zvierat, prípadne ako náhradný biotop mŕtvu rašelinu, osídľujú z 

machorastov zástupcovia čeľade Splachnaceae, ktoré na rozdiel od väčšiny ostatných druhov 

znášajú vysoké koncentrácie dusičnanov. Dnes patria na našom území ku kriticky ohrozeným 

taxónom, zriedkavo sa vyskytujúcich v horských a vlhkých oblastiach Slovenska. Všetky druhy 

čeľade Splachnaceae sú zaradené v slovenskom Červenom zozname, napr. Splachnum 

ampullaceum, S. sphaericum, Tayloria splachnoides, T. tenuis, Tetraplodon angustatus a i. 

Faktory ohrozenia: zánik pastvy v hôľnych oblastiach Slovenska, klimatické zmeny (suché 

letá). 

Ochrana: zachovanie extenzívnej pastvy horských oblastí, ochrana náhradných biotopov 

(rašeliniská, odumreté drevo v starých lesných porastoch). 

 

3. Zvislé sprašové steny 

Tento zriedkavý a zraniteľný typ biotopu sa zachoval na Slovensku iba útržkovite na 

Podunajskej nížine. Na zvislé sprašové odkryvy je ekologicky úzko viazaný mach Hilpertia 

velenovskyi, ktorého výskyt je v súčasnosti na Slovensku nepotvrdený, známy je iba z 

historických lokalít.  

Faktory ohrozenia: zničenie biotopu ťažbou spraše, vyzbieranie. Vyzbieranie určitého druhu 

bryológmi patrí skôr k zriedkavostiam, ale nie je to vylúčené, najmä ak sa druh vyskytuje na 

plošne malých mikrolokalitách. 

Ochrana: zákonná ochrana (vyhlásenie chránených nálezísk) existujúcich biotopov. 
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7. 

 Lichenizované huby (lišajníky) – symbiotické organizmy 

 

Lišajníky, alebo lichenizované huby, predstavujú symbiotické fenotypy nutrične 

špecializovaných húb. Tieto huby získavajú v ekologicky obligátnej mutualistickej symbióze 

fixovaný uhlík z populácií zelených rias alebo cyanobaktérií/siníc. Uhľovodíky sú produktom 

fotosyntézy – či už vo forme cukornatých alkoholov (polyoly; ribitol, sorbitol alebo erytriol) 

alebo sacharidov (glukóza). Izolovaná hubová zložka, samostatne kultivovaná na živných 

médiách je aposymbiotickým fenotypom tejto huby. Inými slovami, lišajník je symbiotická 

asociácia huby (mykobiont) a fotosyntetizujúceho partnera (fotobiont), ktorým môže byť 

zelená riasa (fykobiont) prípadne cyanobaktéria/sinica (cyanobiont). Výsledky intenzívneho 

výskumu však ukazujú, že v rámci tejto symbiotickej koncepcie treba brať do úvahy poznatky 

o prítomnosti širokého spektra ďalších mikroskopických organizmov v lišajníku. Okrem dvoch 

zásadných, vyššie spomínaných väčšinových partnerov sú to ďalšie doplnkové zložky: 

sekundárne (doplnkové) fotobionty, pridružené (asociované) huby (napr. lichenikolné – huby 

žijúce na povrchu lišajníkov, endolichenické – huby obývajúce vnútro lišajníkov), heterotrofné 

baktérie. Osobitnou témou je prítomnosť donedávna neznámych členov lišajníkovej symbiózy 

v stielkach niektorých lišajníkov, ktorými sú bazidiomycéty zaznamenávané vo forme 

kvasinkových buniek (napr. z tried Cystobasidiomycetes Tremellomycetes). Lišajníky teda 

môžeme považovať za holobiont, t. j. zoskupenie hostiteľa a iných druhov/organizmov žijúcich 

v jeho blízkosti a spoločne tvoriacich samostatnú ekologickú jednotku. Dominuje v ňom 

mykobiont a ďalšie huby a zahŕňa aj mikrobióm. Morfológiu stielky lišajníka formuje primárne 

práve mykobiont. Celý systém zásobuje energiou fotosyntetizujúci partner. Lišajník je teda 

nezávislý, sebestačný a ekologicky obligátny ekosystém, v ktorom vzájomne interaguje huba 

a jeden alebo viac fotosyntetizujúcich partnerov a istý počet ďalších mikroskopických 

organizmov. Jednotlivé zložky ekosystému môžu za určitých podmienok rásť samostatne či už 

v prírode alebo v axenických kultúrach. Za fenotyp lišajníka považujeme za symbiotický 

fenotyp huby tvoriacej lišajník.   

Lichenizácia je jeden z príkladov symbiózy v ríši húb. Je to jedna zo stratégií húb, ktorá 

im umožňuje kolonizovať, prežívať a žiť na extrémnych stanovištiach a v nehostinných 

klimatických podmienkach. Predstavuje trofickú interakciu heterotrofných organizmov 

(húb) a fotoautotrofných rias či siníc. Fenomén symbiózy je v prírode bežný a umožňuje 

fylogeneticky vzdialeným organizmom adaptovať sa abiotické a biotické faktory prostredia 
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(napr. sucho, vysoký stupeň intenzity slnečného žiarenia, mechanické poškodenie). Treba 

pripomenúť, že symbióza – spolupráca rôznych organizmov smerujúca k dosiahnutiu stavu 

vzájomnej prospešnosti, sa dá udržiavať len pomocou riadne regulovaných a často aj pracných 

úprav.  

Symbióza má evolučný význam, je zdrojom evolučných noviniek – nových znakov, či 

vlastností. Je ich častokrát viac, ako celkový súčet jednotlivých vlastností daných zložiek v 

asociácii. Lišajník ako symbiotický systém nadobúda v porovnaní so samostatne žijúcou hubou 

rôzne nové znaky. Vytvára stielku s jedinečným tvarom, farbou, anatomickou a chemickou 

skladbou. Stielka je schopná plniť nové funkcie. Má osobité metabolické schopnosti, akými sú 

napríklad produkcia špecifických sekundárnych metabolitov, čoho samostatne žijúce bionty 

(huba a riasa/cyanobaktéria) nie sú schopné. Stielka môže fixovať atmosférický dusík, čo huba 

bez cyanobaktérie nevie. V lišajníkoch žije množstvo ďalších mikroorganizmov, ktoré môžu 

byť potenciálne obligátnou súčasťou lišajníkovej symbiózy. Príkladom sú baktérie, bez ktorých 

by si lišajník ťažšie zabezpečoval potrebné živiny ako dusík, fosfor, síru či vitamíny. Baktérie 

pomáhajú lišajníku odolávať voči stresovým faktorom, ako biotickým, tak aj abiotickým. 

Podstatu lišajníka, teda jeho duálnu povahu, prvý krát pozoroval pod mikroskopom 

švajčiarsky botanik Simon Schwendener (1829 – 1919). Hypotézu, že lišajník nie je jeden 

celistvý organizmus, ale geneticky nepríbuzné gonídiá a vlákna, ktoré by sa mali interpretovať 

ako hýfy húb rastúce na riasach, predstavil v roku 1867 na stretnutí Švajčiarskej prírodovednej 

spoločnosti v Rheinfeldene. Pojem „symbiotizmus“ použil v biologickom kontexte nemecký 

botanik, rastlinný patológ a mykológ Albert Bernhard Frank (1839 – 1900) v roku 1876 

(zaviedol aj pojem mykoríza). Neskôr, v roku 1878, nemecký botanik, mykológ a lekár 

Heinrich Anton de Bary (1831–1888) použil termín „symbióza“ pre spolužitie nepodobných 

organizmov.  

Lichenizácia je pre huby úspešnou životnou stratégiou. Približne 20 % známych druhov 

húb (17 000 – 20 000 druhov) je lichenizovaných a dominujú vo viac ako 6 – 8 % 

suchozemských ekosystémoch. Sú to najmä arktické tundry a antarktické, alpínske, stepné a 

púštne ekosystémy. Väčšina známych lichenizovaných húb (viac ako 95%) patrí do skupiny 

vreckatých húb (Ascomycota; triedy Leotiomycetes, Sordariomycetes, Lichinomycetes, 

Coniocybomycetes, Lecanoromycetes, Eurotiomycetes, Dothideomycetes a Arhtoniomycetes), 

menšia časť patrí medzi bazídiové huby (Basidiomycota; trieda Agaricomycetes). Funkčne 

podobná lišajníku je asociácia húb zo skupiny Glomeromycota (Archaeosporales, čeľaď 

Geosiphonaceae) a symbiotických kolónií cyanobaktérií, ktoré poznáme pod menom 

Geosiphon pyriforme. Tento organizmus je fotosynteticky aktívny, chopný fixovať vzdušný 
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dusík, avšak svojou ultraštruktúrou viac ako prototyp lišajníka pripomína najčastejší typ 

endomykorízy – arbuskulárnu mykorízu.  

Lišajníky vznikali v procese evolúcie opakovane, to znamená, že nie sú samostatnou, 

monofyletickou skupinou. Niektoré triedy vreckatých húb zahŕňajú len lichenizované druhy 

(napr. Lichinomycetes, Arthoniomycetes), v niektorých triedach lichenizovaná forma prevláda 

(napr. Lecanoromycetes, viac ako 95 % lichenizovaných húb), v iných sa vyskytujú lišajníky 

ojedinele (napr. Eurotiomycetes, Dothideomycetes).  

Lišajníky tvoria podstatnú časť terestrickej biomasy v boreálnych zónach, epifytov v 

dažďových pralesoch, či biologických pôdnych krúst v arídnych oblastiach. Sú hnacím 

motorom dekompozície organického materiálu v pôde, opadu, participujú na mineralizácii a 

humifikačnom procese, ako i na rozklade mŕtveho dreva. Prispievajú k obohacovaniu 

ekosystémov o dusík, ovplyvňujú ich vodný režim a klímu. Sekundárne metabolity druhov 

viazaných na daný ekosystém sa podieľajú na prirodzenej chemickej homeostáze systému. 

Kontrolujú hydrologický režim a teplotu prostredia. Vďaka interakciám sekundárnych 

metabolitov, ktoré produkujú, ovplyvňujú chemické zloženie podkladov či prostredia, kde 

rastú. Nezastupiteľnú úlohu húb v ekosystémoch Zeme, lichenizovaných húb, čiže lišajníkov, 

nevynímajúc; funkčnú, ekonomickú a v neposlednom rade i estetickú, vyzdvihuje aj ostatná 

celoeurópska Stratégia pre ochranu rastlín na roky 2008 – 2014 (Planta Europa 2008). Preto je 

dôležité venovať pozornosť i tejto zložke biodiverzity životného prostredia. 

 

7.1. Stielka lišajníka – jej vlastnosti a stavba od fosílií po súčasnosť 

 

Symbióza, v prípade lišajníkov lichenizácia, mohla hrať v procese evolúcie oveľa väčšiu 

úlohu, ako sa doposiaľ myslelo. Súčasné poznatky poukazujú na fakt, že k prechodu života z 

mora na suchú zem mohol prispieť aj fenomén lichenizácie. Objavy fosílií vláknitých húb s 

kokálnymi cyanobaktériami alebo riasami z južnej Číny pripomínajúcich lišajníky, ktoré sa 

našli v morských fosforitoch, usadených horninách biogénneho pôvodu, naznačujú, že 

lichenizované huby mohli existovať v Prekambrických moriach, teda v praveku Zeme. Bolo to 

ešte pre kolonizáciou zeme a ešte pred vznikom terestrických cievnatých rastlín. Najstaršie 

jednoznačné fosílie lišajníkov pochádzajú z devónu (paleozoikum – prvohory), z oblasti Rhynie 

v Škótsku a z prelomu vrchnej kriedy (mezozoikum – druhohory) a paleogénu (treťohory). 

Príkladom devónskej fosílie je Winfrenatia reticulata. Našla sa v kremitej sedimentárnej 

hornine silicit (rohovec) a interpretuje sa ako zygomycét lichenizovaný s vláknitými sinicami. 

Najstaršie terestrické fosílie lišajníkov poznáme z oligocénneho jantáru (paleogén – 
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treťohory) z Baltskej oblasti a z Dominikánskej republiky. Lišajníky z Baltu predstavujú napr. 

zástupcov rodu Chaenotheca a poukazujú na to, že základné morfologické a anatomické znaky 

tejto skupiny lišajníkov sú aspoň 10 miliónov rokov nezmenené. Takisto ich paleohabitat, 

stanovište, na ktorom sa vyskytovali (kmene ihličnanov vo vlhkých zmiešaných ihličnatých 

lesoch), korešponduje so stanovišťami recentných druhov. Z miocénu, mladšej epochy 

paleogénu (treťohory), sú známe fosílie lišajníkov z jazerných sedimentov v Kalifornii a z 

jantáru z Amazónie. Predpokladáme, že súčasné línie lichenizovaných húb sa vyvinuli v 

karbóne (paleozoikum – prvohory). 

Na to, aby v dávnej minulosti prekonali ekologické prahy medzi vodným a terestrickým 

prostredím, sa lichenizované huby potrebovali adaptovať na nové podmienky. Kľúčovú úlohu 

v tom zohrala poikilohydrická povaha organizmu – schopnosť prežiť náhle veľké zmeny 

obsahu vody v organizme (striedavé vysychanie – strata, a opätovné prijímanie – absorbcia, 

veľkého množstva vody), bez ujmy na životaschopnosti. Pri rastlinách sa s poikilohydriou 

stretávame oveľa vzácnejšie, len veľmi málo rastlín dokáže tolerovať náhle vysychanie. 

Dokážu to druhy žijúce v extrémnych podmienkach, napríklad v dočasných vodných plochách 

(kaluž, jazierko), izolované skalné ostrohy alebo monolity, prípadne polárne oblasti. Pevný 

mutualistický vzťah mykobionta a fotobionta v lišajníku je príčinou jeho oveľa vyššej 

schopnosti tolerovať zmeny v okolitom prostredí ako by mohli tolerovať obe zložky žijúce 

samostatne.  

Výber fotosyntetizujúcich symbiontov lichenizovanými a delichenizovanými hubami 

(hubami, ktoré v určitom čase stratili symbionta) sa mohol udiať metódou „pokusu a omylu“. 

Kombinácie, ktoré mali viac poikilohydrických schopností mohli pravdepodobne dosiahnuť 

väčšiu nezávislosť od vodného prostredia. Typické terestrické formy lišajníkov sa vyvinuli zo 

symbióz, ktorým ako zdroj vody postačovala okolitá vzdušná vlhkosť. Takýmto príkladom sú 

druhy rastúce na púšťach ako Atacama (pobrežie Čile a Peru), Namib (Namíbia), alebo Baja 

California (Mexiko), kde vlhkosť zabezpečujú iba hmly. Opačným prípadom sú lišajníky 

schopné žiť určitý ponorené vo vode, ako sladkej, tak i slanej. 

Čo sa týka spôsobu výživy (trofia) sú niektoré obligátne lichenizované huby schopné žiť 

aj voľne, samostatne, ako saprofyty. Spôsob výživy sa mohol v procese evolúcie meniť. 

Predchodcovia niektorých v súčasnosti saprofytických či parazitických húb žili ako 

lichenizované mykobionty. V procese evolúcie stratili schopnosť vytvárať symbiotické 

zoskupenia s fotosyntetizujúcimi mikroorganizmami. Ak by k lichenizácii došlo v priebehu 

evolúcie len raz, a nikdy by sa v potomkoch prvotných druhov nestratila, všetky súčasné druhy 

lišajníkov by tvorili samostatnú, monofyletickú skupinu a mohli by sme sa nimi zaoberať ako 
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zo samostatne vymedzenou skupinou (akou sú napríklad cievnaté rastliny). Avšak takto to nie 

je. K lichenizácii húb došlo v priebehu evolúcie viackrát, nezávisle, takisto aj k strate tejto 

vlastnosti, čiže k delichenizácii. Časť druhov má zhodný (homologický) pôvod, no existujú aj 

výnimky. Vtedy, napriek podobnosti (morfologickej, anatomickej, chemickej či ekologickej) 

hovoríme o analógii (analogickej adaptácii), nakoľko druhy pochádzajú z rôznych evolučných 

vetiev, vyvinuli sa vďaka konvergentnej evolúcii. 

Z hľadiska systematického zaradenia patrí väčšina lichenizovaných húb do skupiny 

vreckatých húb (Ascomycota), do podkmeňa Pezizomycotina. Približne 40% vreckatých húb 

je lichenizovaných. Zvyšné percento lichenizovaných húb nájdeme v skupine bazídiových 

húb (Basidiomycota). No ani v rámci týchto dvoch veľkých skupín netvoria lišajníky 

samostatné línie. Keď sa pozrieme napr. na niektoré triedy vreckatých húb, tak v triede 

Lichinomycetes nájdeme len lichenizovaných zástupcov, v triede Lecanoromycetes väčšinu 

lichenizovaných húb (cca 14 000 druhov), v triede Euromycetes len niektoré rady (napr. 

Verrucariales, Pyrenulales), ktoré sú lichenizované a v najväčšej triede vreckatých húb 

Dothideomycetes (cca 19 000 druhov) len malú časť, ktorá je lichenizovaná. Lichenizované 

huby rozlišujeme na základe znakov, akými sú morfológia (tvar) stielky a jej častí; anatómia 

(vnútorná stavba) stielky, vrecka, výtrusov, ich typy; chemotyp (prítomnosť sekundárnych 

metabolitov), ako aj využitím molekulárnych markerov (časť genetických informácií). Meno 

druhu lišajníka sa vzťahuje na hubového partnera – mykobiont, nie na celý symbiotický 

systém. Fotosyntetizujúca zložka (riasy alebo sinice/cyanobaktérie) majú vlastné mená a 

vznikli v procese evolúcie osobitne.  

Lichenizované huby sú domovom rias alebo cyanobaktérií (siníc) – 

fotosyntetizujúcich organizmov – fotobiontov. Nachádzajú sa pod ochrannou vrstvou 

periférnej kôry lišajníkov, ktorú tvoria vlákna (hýfy) húb – mykobionta. Vrstvy kôry vznikajú 

zhlukovaním hýf mykobionta, pričom ich vonkajšie steny zhrubnú a tvoria lepkavé kontakty so 

susediacimi hýfami. Tento jav sa často spája so zvýšeným rozkonárovaním vláken a tvorbou 

zrastov (anastomóz). Do veľkej miery sa podobá tvorbe plodníc húb. No v prípade lišajníkov 

ide o vegetatívne (nepohlavné) mycélium. To môže byť jedna z kľúčových inovácií, ktorá 

umožnila evolúciu lišajníkovej stielky. Zhlukovanie vegetatívnych hýf vytvára viac či menej 

súvislú vrstvu, ktorá môže pokryť vrstvu rias (alebo cyanobaktérií), a pod ktorou môžu tieto 

fotobionty vytvoriť taktiež súvislú vrstvu, obklopenú plektenchýmom (pletivom) húb. Práve 

kontakt s riasami je spúšťačom vzniku stielok, tvorby širokého spektra sekundárnych 

metabolitov, ako aj plodníc na pohlavné rozmnožovanie mykobionta či nepohlavných útvarov 

na spoločné rozmnožovanie všetkých zložiek lišajníkovej symbiózy (napr. sorédiá, izídiá, 
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blastídiá). Nápadne podobné tvary stielok sa pri lišajníkoch vyvinuli nezávisle (konvergentne) 

v rôznych nepríbuzných vývojových líniách. Často ide o pomerne komplikované tvary kým je 

napr. umbilikátna stielka (zástupcovia rodu pupkovka – Umbilicaria, Lecanoromycetes, a rodu 

kožnatka Dermatocarpon, trieda Eurotiomycetes).  

Rozmanitosť fotobiontov je na základe súčasných poznatkov menšia ako diverzita 

hubovej zložky. Úlohu fotobiontov plnia zástupcovia približne 40 rodov rias a 

siníc/cyanobaktérií (cca 120 známych druhov). Približne 10 % lišajníkov má obligátnych 

fotobiontov z okruhu siníc/cyanobaktérií, 85 % zo skupiny zelených rias a zvyšok lišajníkov 

má simultánne oba typy fotobiontov. Najčastejšie zaznamenávaným fotobiontom sú 

zástupcovia rodu Trebouxia. Ide o jednobunkové zelené riasy. Druhy a genotypy rodu 

Trebouxia dominujú v extrémnych terestrických ekosystémoch (napr. púšťach). Na 

rehydratáciu im postačuje vzdušná vlhkosť.  

Príkladom fotobiontov lišajníkov sú zástupcovia rodov ďalších zelených rias, napr. 

Coccomyxa alebo Elliptochloris, vláknité zelené riasy, napr. zástupcovia čeľade Ulvophyceae 

(napr. rody Trentepohlia, Phycopeltis, Cephaleuros), prevládajúce v lišajníkoch temperátnych 

a tropických oblastí. Zo skupiny siníc/cyanobaktérií sa na stavbe lišajníkov podieľajú napríklad 

zástupcovia radov Chroococcales (Asterocapsa sp.), Pleurocapsales (Pleurocapsa sp.), 

Nostocales (Nostoc sp.) alebo Stigonematales (Stigonema sp.). Špecifikom siníc na rozdiel od 

zelených rias je, že potrebujú na rehydratáciu vodu v kvapalnom skupenstve. Okrem toho majú 

sinice schopnosť fixovať atmosférický dusík, sú diazotrofné (napr. Nostoc sp.). Diverzita 

fotobiontov v rámci skupiny lichenizovaných húb (napr. radu, prípadne rodu) súvisí s 

rozmanitosťou životných stratégií a pestrosťou stanovíšť, ktoré jednotlivé druhy osídľujú. 

Príkladom skupiny s doteraz najvyššou známou diverzitou fotobiontov je rad Verrucariales. 

Patria tu morské, prímorské, sladkovodné, epilitické (na skalách rastúce), epifytické (rastúce 

na stromoch), folikolné (rastúce na listoch) či pôdne druhy a vyskytujú sa v širokom 

geografickom areáli.  

Okrem mykobionta a fotobionta sa  stielkach lišajníkov, prípadne na stielkach lišajníkov 

nachádzajú ďalšie mikroorganizmy. Napríklad ďalšie huby – endobionti bez vonkajších 

viditeľných prejaov, baktérie ako epibionti na povrchu stielok (môžu pôsobiť ako donori 

dusíka, rastových faktorov, mobilizovať komponenty bunkovej steny mykobionta), parazitické 

nelichenizované huby, lichenikolné huby rastúce na povrchu lišajníkov (v súčasnosti známych 

ca 1500 druhov), prípadne parazitické lišajníky, ktoré sa „kleptobiózou“, t. j. preberaním 

fotobiontov z primárneho lišajníka (napr. Xanthoria parietina), dokážu na jeho stielke rozvíjať 
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(napr. viaceré druhy rodu Physcia). Preto sa môžeme na lišajník pozerať aj ako na konzorcium 

s neznámym počtom účastníkov. 

Podľa štruktúry bunky sa lišajník skladá buď z eukaryotických organizmov (huba a 

riasa), alebo z eukaryotického a prokaryotického organizmu (huba a sinica/cyanobaktéria). 

Podľa veľkosti môžeme rozdeliť lišajníky pracovne a didakticky na dve skupiny – 

makrolišajníky (pozorujeme ich voľným okom) a mikrolišajníky (pozorujeme ich pod 

príručnou, alebo binokulárnou lupou). Makrolišajníky majú najčastejšie lupeňovitú a 

kríčkovitú stielku, ale i kôrovitú stielku (Obr. 170 a – c). Mikrolišajníky vytvárajú kôrovitú 

alebo šupinkovitú, či práškovitú stielku (Obr. 171 a – c). 

 

 

 

Obrázok 170. Príklady typov stielok makrolišajníkov, lupeňovitá (a – Hypogymnia tubulosa), 

kríčkovitá (b – Evernia prunastri), kôrovitá (c – Diploschistes scruposus). (orig. A. Guttová). 

 

 

 
 

 

Obrázok 171. Príklady kôrovitých typov stielok. Lecanora conizaeoides (a),  Graphis scripta 

(b), Pyrenula nitida (c). (orig. A. Guttová). 

 

 

Rozmnožovanie 

Lišajníky, respektíve ich zložky sa rozmnožujú generatívne (pohlavne) alebo 

vegetatívne (nepohlavne). V niektorých líniách prevláda silný selekčný trend k vegetatívnemu 

rozmnožovaniu, pomocou ktorého sa rozširujú hubové aj riasové zložky. Tvorba plodníc, v 
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ktorých by vznikali výtrusy je v nich veľmi vzácna prípadne neznáma. Na to sa vyvinuli 

špecifické štruktúry (propaguly) – sorédiá (Obr. 172), izídiá (Obr. 173) a blastídiá (Obr. 174). 

Sorédiá sú zrniečkovité útvary rôznej veľkosti. Obsahujú bunky rias aj hýfy húb. Tvoria sa v 

štruktúrach, ktoré nazývame soraly.  

 

 

 

 

Obrázok 172. Sorédiá (jednotné číslo sorédium). Letharia vulpina (a), Lobaria scrobiculata 

(b),  Roccela phycopsis (c). (orig. A. Guttová). 

 

 

Iným typom vegetatívnych rozmnožovacích útvarov sú výrastky, ktoré majú na povrchu 

kôru (podobne ako stielka lišajníka) a dajú sa ľahko od stielky oddeliť. Sú to izídiá.  
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Obrázok 173. Izídiá (jednotné číslo izídium). Paličkovité izídiá druhu Leptogium cyanescens 

(skenovací elektrónový mikroskop. Celkový tvar (a), anatomická stavba, 

paraplektenchymatická kôrová vrstva (b), celkový habitus lišajníka Leptogium saturninum s 

guľovitými izídiami v strede stielky (c), Lethariella intricata (d) s plodnicami – apotéciami 

(hnedočervený disk). (orig. A. Guttová). 
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Obrázok 174. Blastídiá. Solenopsora grisea – plakodioidná stielka (a), Solenopsora 

vulturiensis – šupinkovitá stielka (b). (orig. A. Guttová). 

 

 

Mykobiont zo skupiny vreckatých húb (Ascomycota) sa pohlavne rozmnožuje pomocou 

výtrusov. Vznikajú rovnako ako výtrusy iných vreckatých húb vo vreckách tvoriacich 

výtrusorodú vrstvu (hyménium) v plodnici (aksokarp). Plodnice môžu byť najčastejšie 

diskovité – apotéciá (Obr.175 a, b, d), prípadne uzavreté a v stielke viac či menej ponorené  – 

peritéciá (Obr. 171 c, 175 c). Významným rozdielom od nelichenizovaných húb je, že pri 

väčšine lišajníkov majú plodnice neporovnateľne dlhšiu životnosť, na stielke môžu byť 

prítomné aj niekoľko rokov (takisto stielky lišajníkov ako také sú dlhoveké). Výtrusy sa musia 

po uvoľnení z vrecka a dopade na substrát relichenizovať. To znamená, že si musia nájsť 

kompatibilného fotobionta. Niektoré druhy lišajníkov (napr. z rodu Endocarpon) majú 

fotobionty prítomné aj priamo v plodniciach vo výtrusorodej vrstsve (hymeniálne fotobionty). 

Pri uvoľnení výtrusov z vreciek potom dochádza ku kodisperzii (spoločnému šíreniu) výtrusov 

a fotobiontov. Lichenizované huby sa nespájajú v prírode s akoukoľvek riasou prípadne 

sinicou. Sú selektívne. Niektoré lichenizované askomycéty majú len jeden druh fotobionta, 

avšak s rôznymi genotypmi. Iné lišajníky, ako napr. Xanthoria parietina alebo zástupcovia rodu 

Peltigera, sa asociujú s viacerými druhmi rias toho istého rodu, prípadne siníc a ich genotypmi. 

Pri druhu X. parietina to sú zelené riasy rodu Trebouxia (T. arboricola, T. crenulata a T. 

decolorans). Zmiešané populácie fotobiontov v stielke môžu byť výsledkom fúzie 

vegetatívnych symbiotických propagúl pochádzajúcich z rôznych materských stielok, alebo 

inkorporáciou nesymbiotických rias z prostredia, ktoré sa dostali do vyrastajúcej stielky pred 

tým, ako sa vyvinie a uzavrie periférna kôrová vrstva.  
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Obrázok 175. Príklady typov plodníc lišajníkov, ktoré majú mykobionta zo skupiny vreckatých 

húb; apotécium na vrchnej strane stielky (a – Teloschistes chrysophthalmus), apotécium na 

spodnej strane stielky (b – Nephroma arcticum), peritécium (c – Verrucaria marmorea). (orig. 

A. Guttová). 

 

 

Lišajníky, ktorých mykobiontom je zástupca bazídiových húb (Basidiomycota) majú 

nelichenizované plodnice. Vyrastajú spomedzi lichenizovanej kôrovitej alebo šupinkovitej 

stielky. Tvoria sa v nich bazídiospóry. Príkladom sú zástupcovia rodov Multiclavula a 

Omphalina. Tieto sa vyskytujú aj na Slovensku (Obr. 176 a, b). 

 

 

 

Obrázok 176. Príklady zástupcov bazídiolišajníkov. Lichenomphalia hudsoniana (a) (zdroj 

internet), Multiclavula mucida (b). (orig. A. Guttová). 

 

 

Pri približne 4 % lichenizovaných vreckatých húb nepoznáme generatívne 

rozmnožovacie štruktúry, sú sterilné. Niektoré z nich sú anamorfné huby, ktoré sa rozmnožujú 

prostredníctvom makrokonídií, a tie sa potom relichenizujú (napríklad tropické druhy rastúce 

na listoch – zástupcovia rodu Gyalectidium, čeľaď Gomphilaceae). Väčšina sterilných 

lišajníkov sa šíri kodisperziou – fragmentami stielky alebo vegetatívnymi symbiotickými 

propagulami. Typickými príkladmi z územia Slovenska sú zástupcovia rodov leprária 
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(Lepraria) alebo Chrysothrix, ktorých stielky vytvárajú práškovité povlaky na kôre stromov, 

prípadne na skalách (Obr. 177) 

 

 

Obrázok 177. Príklady sterilných lišajníkov Chrysothrix chlorina (a),  povlaky zástupcu rodu 

Lepraria na báze smreka (b). (orig. A. Guttová). 

 

 

 

Ďalšie znaky lišajníkovej stielky 

Na spodnej alebo vrchnej strane lišajníkov nachádzame okrem vegetatívnych 

rozmnožovacích štruktúr a plodníc rôzne špecifické útvary, charakteristické pre lichenizované 

huby. Charakter týchto znakov je často diakritickým na rozlišovanie rodov alebo druhov. Na 

povrchu alebo na spodnej strane stielky môže byť plsť – vytvárajú ju hubové hýfy (Obr. 178 a, 

b). 

Špecifické útvary stielky lišajníkov pozostávajúce z hubových hýf sú brvy (cílie) 

vyrastajúce na okrajoch stielky ako napr. pri druhu jaseňovka brvitá (Anaptychia ciliaris, Obr. 

179), alebo riziny vyrastajúce na spodnej strane stielky, pomocou ktorých sa stielka prichytáva 

na substrát, ako napr. pri zástupcoch rodu štítnatec (Peltigera, Obr. 180).  
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Obrázok 178. Plsť na vrchej strane okrajov lalokov druhu Peltigera canina (a),  plsť na spodnej 

strane lalokov druhu Leptogium saturninum - belavo sfarbené časti (b). (orig. A. Guttová). 

 

 
 

Obrázok 179. Brvy na okrajoch stielky druhu Anaptychia ciliaris. (orig. A. Guttová). 

 

 

 
 

Obrázok 180. Biele riziny na spodnej strane stielky druhu Peltigera praetextata. (orig. A. 

Guttová). 



218  

  

Na spodnej strane stielok lišajníkov rodu Sticta (čeľaď Lobariaceae, zástupcovia rastú 

najmä v trópoch) sa nachádzajú cyfely (Obr. 181 a). Sú to drobné, no i voľným okom viditeľné 

póry (otvory) v kôrovej vrstve, cez ktoré vidno stržeň lišajníka svetlej farby. Sú prekryté 

pseudokortexom, ktorý sa svojou anatomickou štruktúrou líši od spodnej kôrovej vrstvy. Cyfely 

sú konkávne a slúžia aj na výmenu plynov medzi stielkou a okolitým prostredím. Pseudocyfely 

(Obr. 181 b) sú miesta na povrchu alebo spodnej strane lišajníka, kde je prerušená kôrová vrstva 

a podobne ako pri cyfelách vidno svetlý stržeň. Rozdiel je v tom, že na povrchu nie sú prekryté 

osobitnou kôrovou vrstvičkou. Pseudocyfely môžu byť rôzneho tvaru – lineárne (napr. 

Parmelia sulcata), bodkovité prípadne nepravidelného tvaru.  

Malé percento lichenizovaných húb sa spája simultánne so zelenou riasou ako primárnym 

fotobiontom a cyanobaktériou/sinicou ako sekundárnym fotobiontom, ktorý dokáže fixovať pre 

stielku dusík atmosféry. Cefalódiá (Obr. 181 c) sú časti stielky, v ktorých sa 

cyanobaktérie/sinice nachádzajú. Cefalódiá môžu byť interné – vo vnútri stielky, ako napríklad 

pri druhu Nephroma arcticum. Pri reze stielkou pozorujeme sivasto-modravé zhluky, tieto 

môžu zasahovať až na povrch. Externé cefalódiá pozorujeme na povrchu stielky napríklad vo 

forme šupiniek, bradavičiek alebo kríčkov (Obr. 181 c). Každé cefalódium vzniká nanovo. 

Preto kolónie cyanobaktérií/siníc, ktoré obsahujú rôzne cefalódiá v stielke nemusia byť 

nevyhnutne geneticky identické. V cefalódiách zástupcov rodu Placopsis (Obr. 180 d) sa môžu 

vyskytovať zástupcovia rodov Scytonema, Stigonema alebo Nostoc. Tvorba cefalódií je 

najlepšie zdokumentovaná pri druhu Peltigera aphthosa (Obr. 181 c).  
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Obrázok 181. Stielka lišajníka. Sticta sp. (a), cyfely na spodnej strane stielky 

(https://www.flickr.com/photos/gjshepherd/4892255684/in/photostream/). Pseudocyphellaria 

crocata (b) žlté bodkovité pseudocyfely na povrchu stielky, šupinkovité sivomodré cefalódiá 

na povrchu stielky lišajníka Peltigera aphthosa (c),  hnedé, bradavičnaté cefalódiá na povrchu 

druhu Placopsis gelida (d). (orig. A. Guttová). 

 

Osobitým prípadom pri lišajníkoch je výskyt rôznych fotobiontov, pričom mykobiont 

ostáva ten istý. To môže mať za následok zmenu vo farbe prípadne v tvare stielky. Vtedy 

hovoríme o tzv. fotomorfách. Ak je s hubou spojená zelená riasa, ide o chloromorfu, ak 

cyanobaktérie o cyanomorfu. Tvorbu farebne odlišných fotomorf poznáme napr. pri rodoch 

stikta (napr. Sticta lobarioides), jamkatec (Lobaria) alebo Pseudocyphellaria. Ak je 

fotobiontom zelená riasa (chlorobiont), je jej veľká, lupeňovitá stielka, prípadne jej časť zelená. 

Ak je fotobiontom sinica (cyanobiont), laloky sú sivomodrej farby. Takéto chiméry nazývame 

aj fotosymbiodemy. Výber typu fotobionta závisí aj od environmentálnych podmienok. Na 

vlhkých, zatienených stanovištiach a mále osvetlených stanovištiach uprednostňuje tento 

lišajník cyanobiont. Na suchších a výslnnejších stanovištiach naopak chlorobiont. Tvorbu 

farebne a zároveň aj morfologicky odlišných fotomorf poznáme napr. pri lišajníkoch z rodu 



220  

  

jamkatec, napr. Lobaria discolor alebo Ricasolia amplissima. Ich chloromorfy sú veľké 

lupeňovité zelenej prípadne sivobelavej farby. Tvary ich cyanomorfy sú tak odlišné, že v 

minulosti boli opísané ako samostatné druhy v rode Dendriscocaulon (napr. D. umhausense). 

Sú totiž drobné a jemne kríčkovité. Prítomnosť dvoch rôznych fotobiontov ovplyvňuje aj 

sekundárny metabolizmus týchto lišajníkov. Zatiaľ čo pri chloromorfách sa zaznamenala 

prítomnosť niektorých sekundárnych metabolitov (narp. skrobikulín pri druhu Ricasolia 

amplissima), pri cyanomorfách žiadna. Typ fotobionta ovplyvňuje aj metabolizmus dusíka a 

jeho výsledné produkty – pri cyanomorfách vznikajú za vlhka amíny a amoniak s 

charakteristickým zápachom po rybách (zástupcovia rodu Sticta).  

Lišajníky sa vo všeobecnosti považujú za pomaly rastúce organizmy. Mnohé z nich, 

najmä tie s kôrovitou stielkou, dokážu za rok narásť len o niekoľko milimetrov. Podľa rozmerov 

stielky teda vieme odhadnúť ich približný vek. Rýchlosť rastu však závisí od rôznych 

parametrov. Najdôležitejším z nich sú klimatické faktory. Krátko žijúce lišajníky na 

nestabilných substrátoch (napr. pôda, listy) musia dokončiť svoj životný cyklus za niekoľko 

mesiacov prípadne rokov, a tak nedosahujú veľk rozmery. Dlho žijúce lišajníky na stabilnejších 

substrátoch (napr. povrchy skál) môžu pokračovať v raste niekoľko storočí a dosahujú 

pozoruhodné rozmery. Okrajové pseudomeristémy plakodioidných (Obr. 174 a) alebo 

lupeňovitých lišajníkov (Obr. 170 c, 181 c) môžu rásť a tvoriť biomasu desaťročia prípadne 

storočia, vytvárajúc stielky s veľkým priemerom. Najstaršie, centrálne časti stielok môžu byť 

odumreté a vypadnuté a ostávajú len mladšie, prstencovité, koncentricky sústredené vrstvy, v 

ktorých je pseudomeristemtický marginálny okraj (Obr. 182).  

 

 
 

Obrázok 182. Príklad koncentricky usporiadaných vonkajších, prstencovitých mladších častí 

stielok lišajníka Solenopsora cesatii na vápencovej skale. (orig. A. Guttová). 
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Stielky lišajníkov metabolizujú a rastú v priaznivých klimatických podmienkach. V 

extrémne horúcich alebo chladných oblastiach je pre rast týchto organizmov vhodných len 

niekoľko dní v roku, no ich počet významne rastie v temperátnej zóne. Ten istý druh môže rásť 

rôzne rýchlo v závislosti od klimatickej obasti, v ktorej sa vyskytuje. Rýchlosť rastu okrajových 

častí stielky lišajníka koreluje s obsahom sacharidov, ako napr. acyklických polyolov. 

Najrýchlejšie rastúcimi lišajníkmi sú zástupcovia rodu jamkatec (Lobaria, Obr. 183 a) a 

stužkovec (napr. Ramalina menziesii, vyskytujúci sa len pozdĺž západného pobrežia Tichého 

oceánu, Obr. 183 b).  

 

 

Obrázok 183. Príklady rýchlo rastúcich lišajníkov. Lupeňovitý druh Lobaria pulmonaria (a),  

kríčkovitý druh Ramalina menziesii (b). (orig. A. Guttová). 

 

 

Druh Ramalina menziesii rastie nielen na koncových častiach konárikov (v apikálnej 

zóne), ale takisto interkalárne. Prostredie, v ktorom sa nachádza umožňuje druhu celoročný 

rast. Ročný prírastok predstavuje v priemere 43 centimetrov, a tvorí tak obdivuhodnú biomasu. 

Merania rastu lišajníkov sa využívajú pri lichenometrickom dátovaní, napríklad morén v 

arktických alebo alpínskych ekosystémoch, úrovne vody pri povodniach alebo pri dátovaní 

veku skalných povrchov pri archeologických prieskumoch. V súčasnosti sa intenzívne sleduje 
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vplyv globálneho otepľovania na rast lišajníkov a populačnú dynamiku vybraných druhov. 

Klimatická zmena ovplyvňuje ekosystémy, v ktorých dominujú lišajníky. Veľa chladnomilných 

druhov arktickej tundry mizne zo svojich najjužnejších teritórií a vytláčajú a nahrádzajú ich 

kompetetívnejšie krytosemenné rastliny.  

Medzi lišajníkmi poznáme aj efemérne druhy, ktorých stielky dokážeme pozorovať len v 

určitej ročnej dobe, pri vyššej vlhkosti (napr. na jar alebo v zime). Práve preto sa zbierajú 

zriedkavejšie a je k nim menej informácií. Sú to napríklad zástupcovia rodu Vezdaea (napr. 

druh V. retigera rastúci na pôde, machorastoch alebo stielkach lišajníka Peltigera didactyla; V. 

rheocarpa), zástupcovia rodu Absconditella (A. trivialis), Arthonia (A. muscigena), Gyalidea 

(G. asteriscus, G. diaphana) a podobne. 

Niektoré stielky lišajníkov nie sú výrazne a charakteristicky morfologicky a anatomicky 

diferencované prípadne sa môžu lichenizovať fakultatívne. Nazývame ich hraničné 

(„borderline“) lišajníky. Ich mykobiont môže žiť v lichenizovanom stave, no takisto 

saprotrofne, bez typickej viditeľnej stielky. Takýto spôsob existencie sa vyskytuje napr. pri 

niektorých zástupcoch čeľade Stictidaceae. 

 

7.2. Výskyt lichenizovaných húb v prírode 

 

Lichenizované huby (lišajníky) nachádzame na celej zemeguli, vo všetkých klimatických 

pásmach – od tropického, cez mediteránne, temperátne, boreálne až po polárne oblasti, vo 

všetkých vegetačných typoch, na celej škále gradientu kontinentality – od hyperoceánické, cez 

oceánické po kontinentálne. Rastú na prírodných, poloprirodzených i človekom ovplyvnených 

alebo vytvorených stanovištiach, na širokej škále substrátov. Tak, ako pre iné organizmy, aj pre 

lišajníky sú základnými ekologickými faktormi podmieňujúcimi ich existenciu svetlo, teplota, 

vlhkosť (vzdušná), kontinentalita, reakcia pH (napr. nitrofilné druhy, acidofilné druhy), prístup 

k živinám (napr. dusík) a vzduch. Čo sa týka ekologických nárokov druhov, časť z nich sú 

generalisti – majú široké ekologické amplitúdy, sú eurytopné. Iné druhy sú špecialisti s úzkou 

ekologickou amplitúdou, sú stenotopné. Osobitnou skupinou sú ubikvistické druhy, schopné 

žiť na širokej škále biotopov v širokom spektre ekologických podmienok (napr. Xanthoria 

parietina). Čo sa týka geografického rozšírenia, niektoré skupiny lišajníkov ľahšie 

prekonávajú vzdialenosti a geografické bariéry, a preto majú priestorovo veľké distribučné 

areály (areály rozšírenia) a považujeme ich za kozmopolitné (napr. Hypogymnia physodes, 

Platismatia glauca). Naopak iné majú špecifické rozšírenie, limitované na určité oblasti (napr. 

druh Ramalina menziesii je známy len zo západného pobrežia Severnej Ameriky). Niektoré 



223  

  

skupiny sú napríklad úspešné a rozšírené v trópoch alebo v Mediteráne, ale nedokážu existovať 

v temperátnych oblastiach. Iné druhy sú rozšírené cirkumpolárne na severnej pologuli (napr. 

Cladonia coniocraea), alebo na oboch pologuliach a chýbajú v trópoch (napr. Parmeliopsis 

ambigua a Verrucaria maura). Tak, ako areály iných živých organizmov, i areály lišajníkov 

môžu byť kontinuálne, alebo disjunktívne. Druh Cetraria aculeata má napríklad bipolárne 

rozšírenie, nájdeme ho na severnej a južnej pologuli. Iné druhy, ako napríklad Hypogymnia 

hultenii, Lobaria hallii alebo Erioderma pedicellatum, majú disjunkntý areál – populácie sa 

nachádzajú v boreálnej zóne Európy a v Severnej Amerike.  

Čo sa týka substrátu, na ktorom lišajníky rastú, práve vďaka špecifickej anatómii, 

morfológii, fyziológii a špecifickému látkovému metabolizmu (produkcia sekundárnych 

metabolitov), sú schopné osídľovať rozmanité podklady. Sú vysoko odolné voči mnohým 

stresovým faktorom, akými sú sucho, extrémne teploty (-196 °C, +60 °C), či vysoká UV 

radiácia. Vtedy zastavujú zastaviť svoju fyziologickú aktivitu a prečkajú nepriaznivé 

podmienky. Podľa typu substrátu, na ktorom lišajníky rastú ich môžeme rozdeliť do 

nasledovných základných skupín: epifyty (Obr. 184) – lišajníky rastúce na kôre drevín či na 

zdrevnatených častiach sukulentov (Obr. 184 e), folikolné lišajníky – rastúce na listoch 

stálezelených drevín (napr. na Buxus sempervirens), epibryofilné (muscikolné) – rastúce na 

machorastoch (napr. druh Fulgensia schistidii), epipetrické (saxikolné) lišajníky – rastúce na 

skalách (Obr. 185, terestrické – rastúce na pôde (Obr. 186), lignikolné – rastúce na dreve.  
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Obrázok 184. Príklady epifytických lišajníkov. Letharia vulpina (a), Usnea sp. (b), porast 

kríčkovitých epifytov (c – Usnea sp. div.), Parmelia submontana (d), Xanthoria parietina (e), 

Teloschistes chrysophthalmus (f). (orig. A. Guttová). 
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Obrázok 185. Príklady epipetrických lišajníkov. Lichinella nigritella (a),  Lecanora 

garovaglioi (b), Umbilicaria cf. torrefacta (c),  Rhizoplaca sp. (d),  Solenopsora candicans (e),  

Roccela phycopsis (f). (orig. A. Guttová). 
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Obrázok 186. Príklady terestrických lišajníkov – Alectoria ochroleuca (a),  Cetraria cuculata 

(b), Cladonia uncialis (c),  Teloschistes lacunosus (d), Buellia epigea (e),  Psora testacea (f). 

(orig. A. Guttová). 

 

 

Keď sa zameriame na biotopy, teda miesta charakterizované súborom všetkých faktorov 

prostredia (biotických aj abiotických), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné 

prostredie daného jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva, lichenizované huby 

nachádzame na skalných biotopoch (Obr. 187), v lesných biotopoch, vo vodných biotopoch, 

či v nízkobylinných biotopoch. Časť lišajníkov skalných podkladov sú špecialisti preferujúci 

daný typ substrátu – napr. silikátové podklady (napr. granity), prechodné podkladoch (napr. 

mylonity), karbonátové podklady (napr. vápence, dolomity), či vulkanické podklady (napr. 

bazalty, andezity, melafýry). Okrem toho na nich rastú ďalšie druhy, tzv. generalisti, ktorí nie 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Druh_(biol%C3%B3gia)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Denstvo_(ekol%C3%B3gia)
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sú špecializovaný na ten-ktorý typ podkladu. To isté platí aj pre lišajníky ostatných vyššie 

spomenutých biotopov. 

 

 

 
 

Obrázok 187. Príklady skalných biotopov - vápence v Piatra Craiului (a – d), Rumunsko a 

niektorých lišajníkov na nich rastúcich. Placynthium filiforme (c), Psora testacea (d),  Skalné 

vráta, Belianske Tatry, Slovensko (e), Tri koruny nad Červeným Kláštorom, Pieniny (f), Cheila 

Dobrogea, Rumunsko. (orig. A. Guttová). 

 

 

Skalné substráty, na ktorých sú lišajníky schopné rásť, sú aj antropogénneho pôvodu. 

Typickým príkladom sú múriky, steny, cesty, kultúrne pamiatky – pamätníky, sochy (Obr. 188). 
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Obrázok 188. Príklady antropogénnych skalných substrátov. Mestské múry mesta Óbidos, 

Portugalsko s dominujúcim lišajníkom Lecania spadicea (a, b), pamätník Marquez de Pombal, 

Lisabon, Portugalsko porastený žltnými stielkami zástupcov rodu Caloplaca (c),  socha 

Granduca Cosimo III de'Medici, Horti Leonini, San Quirico d'Orcia, Taliansko (d), veža 

kláštora Svätého Hieronyma, Belém, Portugalsko (e). (orig. A. Guttová). 

 

 

Veľká časť lišajníkov lesných biotopov sú epifytické druhy. Časť sa špecializuje na 

určitý typ kôry určitého druhu stromu – forofyta, pretože má svoje charakteristické vlastnosti 

(napr. hodnotu pH, drsnosť). Preto nachádzame odlišné spoločenstvá epifytických lišajníkov v 

ihličnatých lesoch (smrečiny, boriny), v porastoch kosodreviny, v listnatých lesoch (bučiny, 

dubiny, dubohrabiny, jelšiny a podobne), (Obr. 189, Tab. 17). 
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Obrázok 189. Príklady lesných biotopov. Zmiešaný suťový les dubohrabina, Muránska planina 

(a), epifyty v zmiešanej dubohrabine, Muránska planina, zelené kríčkovité stielky Evernia 

prunastri, sivé kríčkovité stielky Anaptychia ciliaris (b),  zmiešaný listnaný les, javor - kriticky 

ohrozený druh na Slovensku Lobaria pulmonaria, Muránska planina (c), dubina, Považský 

Inovec (d), smrečina, Fabova hoľa, Muránska planina (e), smrečina, Fabova hoľa, Muránska 

planina, zástupcovia rodu Bryoria (f). (orig. A. Guttová). 

 

 

Zaujímavosťou je, že lichenizované huby – lišajníky, dokážu existovať aj vo vodných 

biotopoch. V našich zemepisných šírkach sú to najmä potoky, vodopády, okraje jazier, dočasne 

alebo dlhodobejšie ponorené skaly v nich. Rastú na nich najmä druhy s kôrovitou stielkou, napr. 

zástupcovia rodu Verrucaria (V. aquatilis, V. hydrela), Polyblastia cruenta, Ionaspis lacustris, 

Bacidina inundata a podobne. Opačným extrémom sú druhy schopné rásť v púšti ako napr. 

Ramalina maciformis, Teloschistes lacunosus (Obr. 186 d), Psora testacea (Obr. 186 f), 

Lichinella algerica. Lišajníky sú schopné žiť aj na morskom pobreží v litorálnej, prílivovej 

zóne, teda na rozhraní súše a vodnej plochy, kde sú určitý čas ovplyvňované morskou vodou; 
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prípadne v supralitorálnej zóne, kde ich ovplyvňujú rozprášené kvapôčky morskej vody, 

napríklad po náraze na pobrežné skaly. Sú to halofytné (slanomilné) druhy alebo halotoleratné 

(tolerujúce zvýšený obsah solí). Príkladom lišajníkov žijúcich v litorálnej zóne sú zástupcovia 

rodu Collemopsidium, Verrucaria (V. maura), Lecanora (L. helicopsis) alebo Lichina (L. 

confinis). V supralitorálnej zóne môžeme nájsť napríklad zástupcov rodu Caloplaca (C. 

maritima) alebo Xanthoria ( X. aureola). 

   

 

 
 

Obrázok 190. Príklad kovového plota porasteného lišajníkmi, sivé stielky Physica adscendens, 

žlté stielky Xanthoria parietina. (orig. A. Guttová). 

 

 

 

Lichenizované huby rastú aj na antropogénnych substrátoch, ako napríklad kov (ploty, 

kovové konštrukcie, pletivo, opustené koľajnice, dopravné značky; Obr. 190), plasty, textílie, 

polystyrén a podobne. 

Pri biomonitoringových štúdiách, ale aj pri skúmaní vedeckých otázok spojených s 

fyziologickými procesmi prebiehajúcimi vo vnútri symbiotického organizmu lišajníka 

využívame hodnoty rôznych ekologických parametrov, ktoré dané druhy majú. Môžeme sa 

zamerať na pH substrátu, na ktorom dokážu rásť (Tab. 17), na stupeň slnečného osvetlenia 

prostredia, v ktorom rastú, na stupeň sucha, alebo na stupeň eutrofizácie prostredia (Tab. 18), 

ktoré dokážu tolerovať. 
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Tabuľka 17. Príklady stupňov pH substrátu (Nimis et Martellos 2008) a epifytických 

lišajníkov, ktoré na nich môžeme nájsť. 

 

veľmi kyslé 

(napr. drevo, 

kôra 

ihličnanov) 

kyslé (napr. 

neeutrofizovaná 

kôra dubov – 

Quercus sp.) 

Sub-acidické 

až sub-

neutrálne 

(napr. kôra 

bazy – 

Sambucus sp.) 

mierne bázické 

(napr. 

prachom 

pokrytá kôra 

stromu) 

bázické (napr. 

vápencová 

skala) 

Bryoria 

capillaris 

Anaptychia 

ciliaris 

Collema 

flaccidum 

Lecidella 

elaeochroma 

Botryolepraria 

lesdainii 

Calicium viride Bacidia rosella Graphis scripta 
Punctelia 

subrudecta 

Hyperphyscia 

adglutinata 

Cetraria 

sepincola 
Bacidia rubella 

Lecanora 

allophana 
Physcia tenella 

Phaeophyscia 

orbicularis 

Hypogymnia 

tubulosa 
Caloplaca cerina 

Leptogium 

teretiusculum 

Phaeophyscia 

nigricans 

Physcia 

adscendens 

Lecanora 

conizaeoides 

 

Evernia 

prunastri 

Pertusaria 

albescens 

Physconia 

enteroxantha 

Xanthoria 

parietina 

 

Tabuľka 18. Príklady stupňov eutrofizácie prostredia (Nimis et Martellos 2008) a lišajníkov, 

ktoré v nich môžeme nájsť. 

 

žiadna 

eutrofizácia 

veľmi slabá 

eutrofizácia 

slabá 

eutrofizácia 

vysoká 

eutrofizácia 

veľmi vysoká 

eutrofizácia 

Arhonia 

leucopellaea 

Anaptychia 

ciliaris 

Catillaria 

nigroclavata 

Caloplaca 

cerinelloides 

Candelariella 

reflexa 

Bryoria 

capillaris 

Caloplaca 

lucifuga 

Diplotomma 

alboatrum 

Candelariela 

concolor 

Hyperphyscia 

adglutinata 

Cladonia 

parasitica 

Collema 

nigrescens 

Flavoparmelia 

flaventior 

Lecanora 

chlarotera 

Physcia 

adscendens 

Evernia 

mesomorpha 

Leptogium 

saturninum 
Lecania cyrtella 

Phaeophyscia 

nigricans 

Phaeophyscia 

orbicularis 

Gyalecta ulmi 
Ochrolechia 

pallescens 

Melanelixia 

fuliginosa 
Physcia aipolia 

Xanthoria 

parietina 

 

 

7.3. Lišajníky a funkčné skupiny 

 

Funkčná diverzita je miera biodiverzity založená na funkčných skupinách (znakoch, 

vlastnostiach, „functional trait“) druhov, ktoré sa v spoločenstve na skúmanej lokalite 

nachádzajú. Funkčné skupiny (znaky, vlastnosti) druhov definujú druhy v zmysle ich úloh, 
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ktoré plnia v ekosystéme. Tieto znaky môžu byť morfologické, anatomické, fyziologické 

alebo fenologické. Môžeme ich merať, zaznamenávať na úrovni jedinca. Podieľajú sa na tvorbe 

fenotypu organizmu a určujú jeho vplyv na procesy ako aj odpovede na podmienky prostredia. 

Biodiverzitu stanovišťa teda môžeme okrem taxonomického deskriptívneho spôsobu 

(vymenovanie druhov) vysvetľovať aj na základe dynamických procesov, ktoré na študovanom 

mieste prebehli, resp. prebiehajú. Umožňuje nám to „preklad“ zoznamu zaznamenaných 

taxónov do jazyka fuknčných skupín – merateľných atribútov fenotypu prítomných 

organizmov. Organizmus, v našom prípade lišajník, odpovedá týmito atribútmi na biotické, 

abiotické, priestorové či časové gradienty vyskytujúce sa v príslušnom prostredí. Takto potom 

vysvetľujeme rozšírenie, prítomnosť, či abundanciu druhov lišajníkov na základe nenáhodnej 

štruktúry funkčných skupín v priestore a čase, umožňujúcej odvodiť všeobecnejšie pravidlá pre 

zistenú skladbu spoločenstva lišajníkov na danom stanovišti. Funkčné skupiny nám môžu 

pomôcť vysvetliť a pochopiť odpoveď druhov na podmienky stanovišťa. Takýto výskum spája 

evolučnú biológiu, a teda adaptáciu fenotypu, s ekológiou, pretože sa zameriava na fenotypické 

znaky spôsobujúce rozdiely vo fitness jednotlivých organizmov naprieč environmentálnym 

priestorom.  

Pri skúmaní funkčných skupín lišajníkov najčastejšie sledujeme celkovú morfológiu a 

anatómiu stielky, identitu fotobiontov, vlastnosti spojené s hydratáciou (hospodárením 

s vodou) a fyziológiou (napr. hydrofóbnosť povrchov, schopnosť lišajníka zadržiavať vodu, 

spôsob reprodukcie, chemizmus stielky – napr. obsah sekundárnych metabolitov, pH stielky). 

Funkčné skupiny sa vzťahujú na aj na spôsob rozmnožovania mykobiontov – sexuálny (napr. 

typ plodníc – askomatá: lekanorovité, lecideovité, arthoniovité, čiarkovité, stopkaté apotéciá; a 

peritéciá), asexuálny (pyknídiá, hyfofóry, sporodochiá); alebo pigmentáciu askosór (tmavá 

farba výtrusov, výtrusy bez sfarbenia), či asexuálny spôsob rozmnožovania pomocou diaspór 

(sorédiá, izídia, blastídiá). 

Terestrické lišajníky (rastúce na pôde) svojimi vlastnosťami (napr. veľkosť stielky, farba 

stielky) priamo ovplyvňujú mikroklímu pôdy, jej teplotu, vlhkosť, albedo. Prispievajú k 

sekvestrácii CO2 prítomného v atmosfére a ovplyvňujú proces sukcesie vegetácie vrátane 

rozvoja cievnatých rastlín na stanovišti. Epifytické lišajníky (rastúce na kmeňoch a konároch 

drevín) môžu ovplyvňovať zadržiavanie vody v ekosystéme – napr. môžu redukovať stekanie 

vody zachytenej korunou stromu do pôdy. Takisto môžu prispievať k cirkulácii živín v prírode, 

pretože môžu meniť chemickú skladbu vody stekajúcej z koruny stromu, prípadne 

prechádzajúcej pri daždi korunou stromu. Často využívanými funkčnými skupinami pri 

epifytických lišajníkoch sú typ stielky (alebo rastová forma – kôrovitá, lupeňovitá, kríčkovitá, 
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šupinkovitá, leprózna stielka), typ fotobionta (zelené riasy – Chlorococcaceae, cyanobaktérie, 

zástupcovia rodu Trentepohlia), spôsob rozmnožovania (pohlavne, nepohlavne (napr. izídiami, 

sorédiami), kombinovane). Na základe týchto znakov vieme vyhodnotiť biodiverzitu 

epifytických lišajníkov zaznamenaných v študovanom území.  

V recentnej modelovej štúdii z južného Talianska poukázali autori na to, že mierne 

disturbovaná krajina v stredných nadmorských výškach, nízkym vplyvom poľnohospodárskych 

aktivít spolu s vysokou konektivitou lesných porastov je najvhodnejšia pre diverzitu 

epifytických lišajníkov. Štúdia zameraná na ekosystémy prírode blízkych lesov akým je 

Bielovežský národný park (Białowieża, Białowieski Park Narodowy) v nízkych nadmorských 

výškach využívajúca morfologické, anatomické a chemické (prítomnosť sekundárnych 

metabolitov) funkčné znaky ukázala, že jednotlivé skupiny znakov poukazujú nielen na 

rozdiely v štruktúre analyzovaných lesných spoločenstiev, ale vykazujú úzku koreláciu aj na 

jemnejšej škále, napr. s typom substrátu  

Lišajníky, napr. epipetrické (rastúce na skale) môžu významne ovplyvňovať 

biogeochemické cykly a prispievať k zvetrávaniu, fixovaniu atmosférického dusíka a 

zachytávaniu minerálov zo suchých a mokrých depozícií v ovzduší.  

V priestore Západných Karpát (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko) je 

užitočnou pomôckou práca Košuthovej Dingovej a Šibíka (2013), ktorí pridelili terestrickým 

lišajníkom (271 druhom) tejto geografickej oblasti ekologické indikačné hodnoty a hodnotia 

ich životné formy. Ide o nasledovné parametre: kontinentalita, vlhkosť, pôdna reakcia pH, 

intenzita svetla, nadmorská výška (výškové pásmo), prítomnosť živín v pôde a eutrofizácia. 

Ďalším zaujímavým a prakticky využiteľným aspektom je posúdenie terestických lišajníkov z 

hľadiska schopnosti druhov tolerovať podmienky prostredia, ktoré na našom území vládlo v 

ostatnej ľadovej dobe prípadne v minimálne v klimatickom optime stredného Holocénu. K 

takýmto reliktom autori zaradili druhy ako Nephroma arcticum (Obr. 175 b), Flavocetraria 

nivalis (Obr. 191 a), Peltigera scabrosa, Flavocetraria cucullata (Obr. 191 c), Alectoria 

nigricans, Cetraria aculeata, Cladonia magyarica, Thamnolia vermicularis (Obr. 191 b), 

Cetrariella delisei, Cladonia amaurocrea (Obr. 192), Cladonia ecmocyna, Cladonia 

macroceras, Cetraria ericetorum, Stereocaulon alpinum, Cladonia acuminata, Nephroma 

expallidum, Cladonia uncialis, Peltigera venosa, Cladonia botrytes, Toninia rossulata, 

Cladonia macrophylla, Cladonia turgida, Alectoria ochroleuca (Obr. 186 a), Solorina 

octospora, Solorina bispora, Cladonia foliacea, Solorina saccata (Obr. 191 d), Solorina crocea 

(Obr. 191 e), Toninia sedifolia a Fulgensia fulgens. 
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Obrázok 191. Thamnolia vermicularis (a),  Flavocetraria nivalis (b), Flavocetraria cucullata, 

(c), Solorina saccat (d), Solorina crocea (e). (orig. A. Guttová). 
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Obrázok 192. Cladonia amaurocrea (orig. A. Guttová). 

 

 

7.4. Význam lichenizovaných húb v prírode – ich funkcie v ekosystémoch a ekosystémové 

služby 

 

Podľa definície Dohovoru o biologickej diverzite (CBD 1992, https://www.cbd.int/), 

biologická diverzita predstavuje rozmanitosť živých organizmov a zahŕňa diverzitu na 

medzidruhovej ako aj na vnútrodruhovej úrovni (gény, jedinci, funkčné typy), ako aj na úrovni 

spoločenstiev a ekosystémov. Táto koncepcia je široká a zahŕňa rôzne organizačné úrovne 

živých organizmov. Biodiverzita plní široké spektrum kľúčových funkcií v terestrických, 

sladkovodných ako aj morských ekosystémoch. Veľa štúdií dokazuje, že vyššia biodiverzita 

zlepšuje fungovanie a produkciu ekosystémov, a zvyšuje odolnosť ekosystémov voči náhlym 

environmentálnym zmenám. Funkcie ekosystémov sú založené a definované biologickými, 

geochemickými a fyzikálnymi procesmi, ktoré v ekosystémoch prebiehajú. Sú úzko spojené so 

štruktúrnymi komponentami ekosystému (napr. voda, pôda, atmosféra, biota) a ich vzájomnými 

interakciami v rámci ekosystémov a medzi ekosystémami. K najvýznamnejším výmenám v 

rámci ekosystémov patria výmeny energie a živín (napr. uhlík, dusík), ako aj produkcia a 

dekompozícia biomasy. Súbor funkcií, ktoré sú užitočné pre človeka nazývame 

ekosystémové služby. Sú to priame a nepriame služby, ktoré poskytuje ľudstvu biota 

prírodných ekosystémov. Hoci sú si ľudia vedomí faktu, že prírodné ekosystémy pomáhajú 

podporovať existenciu ľudskej spoločnosti, explicitné rozoznávanie a vnímanie dôležitosti 

ekosystémových služieb sa začalo relatívne nedávno. Ekosystémové služby zahŕňajú podporné 
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služby (napr. tvorba pôdy, fotosyntéza, kolobeh živín), zásobovacie služby (produkcia 

ekosystémov – potrava, krmivo, stavebné a objemné materiály), regulačné služby 

(ovplyvňujúce klímu, kolobeh vody, kvalitu prostredia – napr. ovdzušia, ovplyvňujúce 

znečistenie a zdravie), a kultúrne služby (estetické, duchovné a rekreačné úžitky). 

Lichenizované huby, ako obligátne symbiózy húb a fotosyntetizujúceho partnera sú 

vysoko relevantnými poskytovateľmi veľkého počtu ekosystémových funkcií a služieb. V 

porovnaní s nelichenizovanými hubami poskytujú lišajníky dodatočné funkcie a služby, ako 

napríklad asimilácia uhlíka a fixácia dusíka (cyanolišajníky). K ekosystémovým funkciám, 

ktoré lišajníky plnia patria: 

 

• dekompozícia hornín, 

• primárna kolonizácia a tvorba pôdy, 

• fixácia dusíka a uhlíka, 

• fotosyntéza, 

• denitrifikácia (prostredníctvom cyanolišajníkov), 

• tvorba chelátov kovov vďaka prítomnosti sekundárnych metabolitov (tvorba komplexov 

s polyvalentnými iónmi kovov ako napr. Mg, K, P, Ca, Fe) a sprístupňovanie týchto 

iónov rastlinám alebo mikróbom v pôde, ktoré nedokážu cheláty vytvárať, 

• prevencia erózie pôdy, 

• regulácia kolobehu vody, 

• regulácia kvality vody a substrátu (filtrovanie kontaminantov), 

• regulácia znečistenia ovzdušia (akumulácia polutantov v intracelulárnych priestoroch 

stielky), 

• ovplyvňovanie teploty substrátu, 

• ovplyvňovanie obsahu ozónu uvoľnovaním prchavých organických zlúčenín,  

• zdroj potravy (terikolné lišajníky z rodov Cladonia (Cladina), Cetraria, Stereocaulon, 

Alectoria – zimná potrava pre sob arktického (Rangifer tarandus), epifytické lišajníky 

pre langura tibetského (Rhinopithecus roxellana), lišajníky sú súčasťou potravy veveríc 

(Sciurus vulgaris, Glaucomys sabrinus yukonensis), hlodavcov – napr. hrdziak lesný 

(Myodes glareolus), gazel, chrobákov (Lasioderma serricorne, Coleoptera), mravcov 

zo skupiny Attini (Myrmicinae) žijúcich na savanách v Brazílii, 

• zdroj sekundárnych metabolitov – fenolické zlúčeniny, antrachinóny, dibenzofurány, 

depsidy, depsidóny, depsóny, γ-laktóny; tieto majú antibiotické, protinádorové, 
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antimutagénne, antimykobakteriálne, antivírusové, protizápalové, analgetické, 

antipyretické, antiherbivorné, antiproliferatívne, cytotoxické a ďalšie účinky, 

• poskytovanie habitatov pre vírusy, baktérie, rozsievky, lichenikolné a endolišajníkové 

huby, tartigrady, vírniky, hlístovce, roztoče, strapky; materiálu na stavbu hniezd vtákov. 

 

K priamym ekosystémovým službám, ktoré lišajníky zabezpečujú patria: 

• využívanie lišajníkov ako súčasť potravín, ako farbivo, palivo, liečivo, dekoratívny 

materiál, súčasť parfémov, 

• purifikácia a detoxikácia vody, vzduchu, substrátov, 

• kontrola škodcov a chorôb, 

• podiel na bioremediácii a revegetácii opustených ťažobných priestorov a krajiny 

ovplyvnenej ťažkými kovmi (lišajníky majú schopnosť imobilizácie a detoxikácie 

kovových a rádionuklidových polutantov), 

• bioindikátory znečistenia ovzdušia, klimatickej zmeny, intenzity využívania krajiny, 

zmeny habitatov, fragmentácie biotopov. 

 

 

7.5. Pozícia lichenizovaných húb v systéme živých organizmov 

 

Lichenizované huby, čiže lišajníky nie sú samostatnou, monofyletickou skupinou 

organizmov. V procese evolúcie vznikali opakovanie. Nájdeme ich teda v rôznych skupinách 

húb. Najbohatšou skupinou na lišajníky sú vreckaté huby (Ascomycota), za ňou nasledujú 

bazídiové huby (Basidiomycota) a Glomeromycota (s jedinou triedou Glomeromycetes).  

 

Lichenizované vreckaté huby 

 

Trieda: Lichinomycetes. Patrí tu jeden rad – Lichinales. Väčšina zástupcov je lichenizovaná 

(zástupcovia rodov zvýraznených hrubo sú známe z územia Slovenska). 

Čeľade: 

Gloeoheppiaceae (rody Gloeoheppia, Gudelia, Pseudopeltula) 

Heppiaceae (rody Corynecystis, Epiphloea, Heppia, Pseudoheppia, Solorinaria) 

Lichinaceae (rod Lichina, Lichinella) 

Peltulaceae (rody Neoheppia, Peltula, Phylopeltula) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gloeoheppiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Heppiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Heppia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichinaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Peltulaceae
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Trieda: Lecanoromycetes – tretia najväčšia trieda húb (po Agaricomycetes a 

Dothideomycetes), viac ako 95 % zo zástupcov je lichenizovaná. Zástupcovia vytvárajú typické 

zoskupenia dvoch biontov s kokálnymi a vláknitými zelenými riasami z čeľadí 

Trebouxiophyceae a Ulvophyceae (napr. z rodov Asterochloris, Coccomyxa, Dictyochloropsis, 

Phycopeltis, Trebouxia, Trentepohlia), alebo s cyanobaktériami/sinicami z radov 

Chroococcales, Nostocales a Stigonematales. Malá časť vytvára zoskupenia pozostávajúce z 

troch biontov, obvykle dvoch fotobiontov (zelená riasa a cyanobaktéria, pričom cyanobaktéria 

je sekundárny fotobiont lokalizovaný v cefalódiách) a jedného mykobionta. Do triedy aktuálne 

zaraďujeme 17 radov. Veľká časť lišajníkov zaznamenaných na území Slovenska patrí do tejto 

triedy. Ide o zástupcov radov Acarosporales, Candelariales, Pertusariales, Hymeneliales, 

Trapeliales, Ostropales, Umbilicariales, Rhizocarpales, Lecideales, Peltigerales, Leprocaulales, 

Caliciales, Teloschistales a Lecanorales.  

 

Trieda: Eurotiomycetes (zástupcovia rodov zvýraznených hrubo sú známe z územia 

Slovenska). 

Rady, do ktorých patria lichenizované huby:  

Pyrenulales (rody Acrocordia, Anisomeridium, Caprettia, Monoblastia, 

Lacrymospora, Pyrenula) 

Verrucariales (rody napr. Agonimia, Bellemerella, Catapyrenium, Dermatocarpon, 

Endocarpon, Muellerella, Placidiopsis, Placidium, Placocarpus, Placopyrenium, 

Polyblastia, Psoroglaena, Staurothele, Thelidium, Verrucaria) 

 

Trieda: Dothideomycetes. Najväčšia a najrozmanitejšia trieda vreckatých húb. Len malá časť 

je lichenizovaná (zástupcovia rodov zvýraznených hrubo sú známe z územia Slovenska). 

Skupiny, do ktorých patria lichenizované huby: 

Trypetheliales: Julella, Mycomicrothelia, Architrypethelium, Aptrootia 

Monoblastiaceae: rod Anisomeridium 

 

Trieda: Arthoniomycetes. Väčšina zástupcov je lichenizovaná. Niektoré druhy sú aj 

sekundárne delichenizované (zástupcovia rodov zvýraznených hrubo sú známe z územia 

Slovenska). 

Čeľade: 

Arthoniaceae: zástupcovia sa vyskytujú prevažne v trópoch, rody Amazonomyces, Arthonia, 

Arthothelium, Cryptothecia, Sagenidiopsis, Sporostigma, Stirtonia, Tania. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrenulales
https://en.wikipedia.org/wiki/Verrucariales
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthoniaceae
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Chrysotrichaceae: Chrysothrix 

Melaspileaceae: Melaspilea 

Roccellaceae: Roccella 

 

Trieda: Sordariomycetes.  

Lichenizované línie boli donedávna v tejto skupine neznáme. Bol tu zaradený rod Lichinodium. 

 

Lichenizované bazídiové huby 

Veľmi malý počet bazídiových húb je lichenizovaných (menej ako 0,3 % všetkých 

lichenizovaných húb).  

 

Trieda: Agaricomycetes (zástupcovia rodov zvýraznených hrubo sú známe z územia 

Slovenska) 

rad Agaricales: Acantholichen, Cora, Corella, Cyphelosterellum, Dictyonema, Ertzia, 

Lepidostroma, Lichenomphalia, Marchandiomphalina, Multiclavula, Semiophalina, 

Sulzbacheromyces 

 

 

7.6. Biodiverzita lišajníkov Slovenska 

 

Z územia Slovenska registrujeme takmer 1700 druhov. V ostatnom súpise lišajníkov 

Slovenska (vyšiel v roku 2013) sa udávalo 1628 druhov, čo je s následnými doplnkami k 67 

evidovanými na internetovej stránke Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV – Botanického 

ústavu v časti „Lichens in Slovakia“ (https://ibot.sav.sk/lichens/checklist.html) spolu 1695 

druhov.  

Z tohto počtu je časť druhov zaradená do Červeného zoznamu ohrozených druhov 

Slovenska. Kritériá na zaradenie druhov do jednotlivých kategórií vypracovala Medzinárodná 

únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). V Červenom zozname lišajníkov 

Slovenska je 6 kategórií: vyhynutý alebo nezvestný druh (EX – extinct), kriticky ohrozený (CR 

– critically endangered, Obr. 194, 195), ohrozený (EN – endangered), zraniteľný (VU – 

vulnerable), potenciálne ohrozený (LR:nt – low risk – near threatened) a druhy s 

nedostatočnými informáciami (DD – data deficient). Súčasne platný zoznam vznikol v roku 

2001. Zaradených je v ňom 573 druhov lišajníkov (Obr. 192). Vyhynutých/nezvestných druhov 

je 88, kriticky ohrozených 140 a ohrozených 48. Potešiteľné je, že sa nám podarilo zaznamenať 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysotrichaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Melaspileaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Roccellaceae
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aj druhy dosiaľ evidované ako vyhynuté prípadne nezvestné, napr. Calicium quercinum. Do 

zoznamu bude potrebné zaradiť niektoré terestrické druhy vyšších nadmorských výšok – napr. 

arkticko-alpínsky lišajník Flavocetraria cucullata (Obr. 191 C). Vzhľadom na meniace sa 

podmienky životného prostredia (napr. zmena kvality ovzdušia) je potrebné prehodnotiť 

zaradenie viacerých druhov – napr. Flavoparmelia caperata, Punctelia subrudecta, Xanthoria 

parietina. Na aktualizácii červeného zoznamu lišajníkov v súčasnosti lichenológovia pracujú.  

Vybraných 44 druhov lišajníkov je zaradených medzi zákonom chránené druhy – Príloha 

č. 4 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. Patria tu epifytické druhy viazané na prirodzené a poloprirodzené lesné porasty 

(bučiny, zmiešané lesy, smrekové lesy) a druhy na ponechanom dreve v týchto porastoch, napr. 

Alectoria sarmentosa, Arthonia leucopellaea, Leptogium hildenbrandii, L. saturninum, 

Cladonia botrytes, Cyphelium tigillare; terestrické druhy rastúce na pôde vo vyšších 

nadmorských výškach, kde ich výskyt ohrozuje zošľapávanie, v minulosti aj zber, napr. 

Cetraria islandica (Obr. 196), Cladonia stellaris (Obr. 193), Nephroma arcticum (Obr. 175 b), 

ako aj vybrané skalné druhy. 

 

 

 

Obrázok 193. Príklad kriticky ohrozeného (CR) a zákonom chráneného druhu (príloha č. 4 k 

Vyhláške č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov) Cladonia stellaris. (orig. A. Guttová). 
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Obrázok 194. Príklad kriticky ohrozeného (CR) druhu Evernia divaricata. (orig. A. Guttová). 

 

 

Obrázok 195. Príklad kriticky ohrozeného (CR) druhu Icmadophila ericetorum. (orig. A. 

Guttová). 
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Obrázok 196. Príklad kriticky ohrozeného (CR) a zákonom chráneného druhu (príloha č. 4 k 

Vyhláške č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov) Cetraria islandica. (orig. A. Guttová). 

 

 

Lišajníky v okolí emisných zdrojov – príklad kovohút Krompachy 

Vegetácia okolia emisných zdrojov je vo všeobecnosti pod výrazným vplyvom exhalátov. 

Na jej kvalitu ako aj na kvalitu pôdy vplývajú emisie svojou plynnou zložkou s hlavnými 

komponentami SO2 a SO3, i pevnou – prachovou zložkou s kovmi Cu, Zn, Pb a As. Závod v 

Krompachoch, zameraný na produkciu medi, pracuje s početnými prestávkami viac ako 150 

rokov. Ročná produkcia emisií sa menila a súvisela s intenzitou výroby a príslušnou 

technológiou. Emisie z nízkeho komína huty zasahovali náprotivné svahy Braniska a 

Volovských vrchov veľmi intenzívne do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Potom postavili 

nový, 200 m vysoký komín, ktorý zabezpečoval rozptyl exhalátov do väčších vzdialeností. 

Podľa údajov, ktoré sú k dispozícii, koncentrácia SO2 po roku 1970 výrazne stúpala a dosiahla 

vrchol medzi rokmi 1985 – 1990. Od roku 1992 má znečisťovanie SO2 v súvislosti s 

reštrukturalizáciou priemyslu, poklesom výroby a zavedením nových technológií klesajúci 

trend, dokonca od roku 2001 bola úroveň znečistenia SO2 pod hodnotami emisných limitov. 

Negatívny dopad polutantov na ekosystémy sa prejavil úhynom citlivých druhov, 

zjednodušením štruktúry a znížením druhovej diverzity. Hodnoty prekračujúce imisné limity 

spôsobujú zmenu druhovej skladby aj lišajníkových spoločenstiev (medzi prvými sa vytrácajú 

druhy obsahujúce cyanobaktériu ako fotosyntetizujúceho partnera) až v konečnom dôsledku 

miznutie jednotlivých druhov. Tomuto predchádzajú rôzne zmeny fyziologických reakcií v 
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samotných stielkach. Naakumulované zlúčeniny síry v lišajníku vplývajú na metabolizmus 

symbiontov, najmä na fotobionta. Narušujú základné životné cykly –fixáciu dusíka, respiráciu 

a fotosyntézu. Dôsledkom toho sa stielky odfarbujú (rozpad chlorofylu v bunkách fotobionta), 

sfarbujú sa do červena až čierna (výsledok degradácie sekundárnych metabolitov), klesá 

rýchlosť ich rastu (často tvoria zakrpatené formy), odumreté plochy sa snažia nahradiť 

produkciou sekundárnych lalôčikov a strácajú schopnosť produkovať plodnice. Znižovanie 

obsahu polutantov má za následok postupné obohacovanie biodiverzity ako terestrických 

lišajníkov, tak aj epifytických lišajníkov. 

 

 

Lišajníky v pralesovitých porastoch 

 

V pralesovitých lesných porastoch prípadne lesoch, v ktorých sa hospodári obmedzene 

nachádzame obyčajne vysoký počet lišajníkov. Dôvod je pomerne jednoduchý, ide najmä o 

prítomnosť širokého spektra substrátov, ktoré sú pre lišajníky k dispozícii, primerané 

presvetlenie porastu a v neposlednom rade aj vzdušná vlhkosť. Čo sa týka epifytických 

makrolišajníkov, v pralesoch je charakteristické významné zastúpenie vzácnych a ohrozených 

druhov, ako i cyanolišajníkov, všetkých typických zástupcov zväzu Lobarion Ochsner 1928. 

Prítomnosť týchto druhov pozítívne koreluje napríklad aj s prítomnosťou ohrozených 

chrobákov viazaných na odumierajúce duté stromy. V hospodárskych, lesoch s homogénnou 

drevinnou skladbou sledujeme jednoznačný trend prevahy generalistov/ubikvistov, a nízkou 

frekvenciou cyanofilných lišajníkov. Počet druhov je výrazne nižší ako v pralesoch. Druhové 

spektrum epifytických druhov temperátnych lesov strednej Európy najmä v 20. storočí výrazne 

ovplyvnilo znečistenie ovzdušia s typickými kyslými zrážkami. Z tohto dôvodu dramaticky u 

nás ustúpili vysoko citlivé druhy ako napríklad Lobaria amplissima či Lobaria pulmonaria, 

Nephroma bellum, Nephroma expallidum, Nephroma parile alebo Nephroma resupinatum, 

Alectoria sarmentosa. Malé populácie týchto vzácnych druhov v súčasnosti prežívajú v 

zachovalých lesoch horských oblastí (napríklad Malá Fatra, Veľká Fatra, Tatry, Nízke Tatry, 

Muránska planina, Slovenský raj, Bukovské vrchy). Viaceré makrolišajníky už považujeme za 

vyhynuté alebo nezvestné (Lobarina scrobiculata, Sticta fuliginosa, Sticta sylvatica). Vzťah 

medzi vysokou diverzitou lišajníkov a pralesovitými porastami je tak jasný, že tieto lišajníky 

využívame na indikáciu kontinuity lesných porastov, ako pomôcku na identifikáciu území, 

ktoré by mali byť chránené. Keďže výskum realizujú lichenológovia, škála indikačných 

druhov, ktorých prítomnosť sa v hodnotenom území zaznamenáva, zahŕňa ako makrolišajníky, 

tak i drobné, častokrát nenápadné, no významné kôrovité druhy (tzv. mikrolišajníky).  
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7.7. Odber a spracovanie materiálu 

Pre štúdie zamerané otázky spojené s kvalitou životného prostredia (napr. ovzdušia) alebo 

kvalitou resp. zachovanosťou biotopov využitím poznatkov o biodiverzite lišajníkov je 

potrebné reflektovať zadanie problému, resp. otázky. Druhy prítomné na stanovišti často 

vypovedajú veľa o povahe daného stanovišťa. Je to preto, lebo tieto druhy majú svoje 

ekologické nároky a určité faktory prostredia (napr. rôzne typy disturbancií) môžu 

obmedziť ich výskyt. Na základe znalostí nárokov druhov, ktoré na stanovišti zaznamenáme, 

vieme stanovište charakterizovať. Veľa nám teda o lokalite vie povedať samotný súpis druhov. 

Za týmto účelom pozorujeme lišajníky na cieľových stanovištiach – napr. epifytické lišajníky 

na kmeni stromu. Keďže druhy majú stielky makroskopické, dobre viditeľné voľným okom, 

ale veľmi často aj oveľa menšie, je vždy potrebné študovať substrát pomocou príručnej lupy 

(zväčšenie napr. 10 alebo 15). Všímame si všetky typy stielok – kôrovité, lupeňovité, 

kríčkovité, leprózne i gelatinózne. Ak druhy vieme pomenovať, mená zapisujeme. Pokiaľ 

máme problém priamo na mieste druh určiť, potrebujeme odobrať vzorku – epifytické druhy 

pomocou nožíka (odoberáme aj so substrátom, vrchnou časťou borky tak, aby sme nepoškodili 

strom). Pri každom zbere dôsledne označujeme substrát (druh stromu) a zaznamenáme 

súradnice skúmaného bodu (napr. prístrojom GPS alebo pomocou aplikácie v mobilnom 

telefóne). Materiál ukladáme do papierových vreciek, dbáme na to, aby sme ho skladovali v 

suchu. Vzorku po odobratí určujeme v laboratóriu pomocou určovacích kľúčov, atlasov či 

využitím množstva databáz voľne dostupných na internete (napr. The Information System on 

Italian Lichens, http://italic.units.it/; The Lichen Photo Gallery – Natural History Museum, 

University of Oslo, http://nhm2.uio.no/lav/web/index.html). Pri lišajníkoch s kôrovitou stielkou 

je potrebné pozorovať mikroskopické znaky napr. v plodnici. Pri viacerých skupinách je 

dôležitým rozlišovacím znakom obsah sekundárnych metabolitov v stielke, ktorý zisťujeme 

buď rýchlymi testami („spot test“) využitím reagentov (napr. parafenylédiamín, KOH). Presnou 

a spoľahlivou metódou je využitie tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Pre spoľahlivé 

určenie je potrebné konzultovať svoje zistenia s odborníkom. Okrem epifytických druhov nás 

na danom biotope môžu zaujímať aj lišajníky rastúce na pôde, na dreve, či na kameňoch a 

skalách. Takýmto spôsobom určíme tzv. alfa diverzitu – počet druhov na danom stanovišti. 

Porovnávaním diverzity viacerých biotopov môžeme sledovať zmenu druhového zloženia 

v danom území pozdĺž gradientu prostredia, rozdiely v druhovom zložení medzi jednotlivými 

biotopmi alebo mieru pestrosti jednotlivých stanovíšť v rámci väčšieho územia.  

Pri štúdiách zameraných na biomonitoring je potrebné porovnávať porovnateľné a 

sledovať zastúpenie druhov podľa opakovateľnej metodiky. Jednou z takýchto metód pre 



245  

  

vyhodnotenie kvality prostredia je stanovenie hodnôt lišajníkovej diverzity (LDV) založenej 

na početnosti a výskyte druhov lišajníkov na definovanej ploche kmeňa stromu s vyhodnotením 

získaných výsledkov v odchýlke z pravidelných a prirodzených situácii. Tento prístup 

umožňuje získať informácie o dlhotrvajúcich efektoch znečisťujúcich látok v ovzduší, o 

eutrofizácii, antropizácii prostredia, ale aj o klimatických zmenách na lišajníky. Tento typ dát 

využívame v blízkosti zdroja znečistenia na identifikovanie jeho vplyvu. Opakovaný 

monitoring umožňuje hodnotenie účinkov environmentálnych zmien v dlhodobejšom časovom 

horizonte. Pri zbere dát je potrebné starostlivo vyberať vzorkované stromy. Tie musia plniť 

stanovené kritériá – kmeň je rovný, nie je naklonený, strom má obvod viac ako > 60 cm, borka 

pokrýva rovnomerne celú časť kmeňa, zastúpenie epifytických machorastov je menší ako 25 

%. Na zber dát na celom študovanom území vyberáme jeden druh stromu, nakoľko vlastnosti 

borky rôznych druhov sa líšia v rôznych parametroch (napr. pH, reliéf – hladká borka, 

rozpukaná) a ovplyvňujú výskyt epifytov. 

Stanovenie indexu lišajníkovej diverzity (LDV) je univerzálne aplikovateľný. 

Interpretácia výsledkov musí brať do úvahy regionálny charakter flóry lišajníkov a 

prevládajúcim typom environmentálneho stresu. Diverzitu epifytických lišajníkov 

zaznamenávame na celkovej ploche 2000 cm2 kmeňa stromu. Táto plocha je rozdelená na štyri 

časti. Vzorkovacia mriežka pozostáva zo štyroch mriežok 50 × 10 cm2, pričom každá sa delí na 

päť štvorcov o rozlohe 10 × 10 cm2 (Obr. 197). Štyri mriežky umiestňujeme na kmeň stromu 

vo výške 1,5 m od zeme, na štyroch svetových stranách (sever, juh, východ, západ), využijeme 

na to buď prístrojom GPS, aplikáciu v mobilnom telefóne alebo buzolu. Pre každú plochu 50 × 

10 cm2 zapisujeme frekvenciu výskytu všetkých druhov lišajníkov, ktoré sa na ploche 

vyskytujú. Minimálna hodnota pre jeden druh je 0, maximálna 5. Index LDV stromu je suma 

frekvencií všetkých druhov v štyroch mriežkach umiestnených na štyroch svetových stranách. 

Index LDV stanovišťa je aritmetický priemer indexov LDV nameraných na všetkých 

vzorkovaných stromoch na danom stanovišti.  

Nameraný interval hodnôt indexov LDV škálujeme. Podľa typu štúdie môžeme využiť 

napr. päťčlennú škálu, kde v rámci študovaného územia hodnotíme LDV plôch ako 1) veľmi 

nízke, 2) nízke, 3) stredné, 4) vysoké a 5) veľmi vysoké. Takisto nás môže zaujímať miera 

pozmenenia či prirodzenosti týchto plôch. Môžeme takisto sledovať hodnoty indexu LDV 

vzhľadom na nitrofilné druhy, aký podiel z celkovej hodnoty predstavujú. 
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Obrázok 197. Praktická ukážka umiestnenia mriežok na zber dát k zisťovaniu indexu 

lišajníkovej diverzity na kmeň stromu. 

 

 

Metodika je štandardizovaná v rámci Európskej únie ako štandard (norma, EN – 

European Standard) pod názvom „Ambient Air – Biomonitoring with Lichens – Assessing 

epiphytic lichen diversity“ (European standard, ICS 13.040.20; BS EN 16413:2014). Schválila 

ju Európska komisia pre štandardizáciu (European Committee for Standardization, CEN). 
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