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Abstract: 

This paper is focused on the study of microbial diversity in anthropogenic sediments in the area 

Zemianske Kostoľany. Studied sediments contain high concentrations of several potentially toxic 

elements, particularly arsenic. Total arsenic contents in soils collected from four sampling sites ranged 

from 218 to 382 mg.kg
-1

. Research is focused on primary isolation and subsequently identification of 

soil microscopic filamentous fungi that have adapted to live in the conditions of contaminated 

environment and they can be used in bioremediation processes. Identified species of microscopic fungi 

were: Alternaria sp., Aspergillus niger, Cladosporium sp., Mucor sp., Mycocladus sp., Paecilomyces 

sp., Penicillium sp., Rhizopus stolonifer var. stolonifer and several species of the genus Trichoderma. 
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Abstrakt: 

Práca sa zaoberá mikrobiologickým štúdiom druhovej diverzity antropogénnych sedimentov v lokalite 

Zemianske Kostoľany. Skúmané sedimenty sa vyznačujú vysokými obsahmi niekoľkých potenciálne 

toxických prvkov, hlavne arzénu, ktorého celkové koncentrácie v štyroch odberových miestach boli 

v rozpätí 218-382 mg.kg
-1

. Výskum je zameraný na prvotnú izoláciu a následnú identifikáciu 

mikroskopických vláknitých húb, ktoré sa prispôsobili podmienkam vytvoreným po kontaminácii pôd 

elektrárenským popolom a predstavujú tak možnosť ich využitia v bioremediačných procesoch. 

K identifikovaným druhom mikroskopických húb patria Alternaria sp., Aspergillus niger, 

Cladosporium sp., Mucor sp., Mycocladus sp., Paecilomyces sp., Penicillium sp., Rhizopus stolonifer 

var. stolonifer a viaceré druhy rodu Trichoderma. 

 

Kľúčové slová: 

antropogénne sedimenty, kontaminácia, arzén, mikroskopické vláknité huby 

 

Úvod 

Lokalita Zemianske Kostoľany predstavuje územie významne znečistené elektrárenským popolom, 

ktorý obsahuje vysoké koncentrácie arzénu (až 1562 mg.kg
-1

) (Peťková et al., 2011). Ku kontaminácii 

územia došlo po havárii hrádze Pôvodného odkaliska v roku 1965. Do prostredia sa vylial popolový 

materiál, ktorý pochádza zo spaľovania hnedého uhlia a lignitu v tepelnej elektrárni ENO Nováky. 

Vzhľadom k plošnému rozsahu znečistenia (približne 19 000 ha) (Jánová a Panenka, 2010), je využitie 

pôdnych mikroorganizmov jedným z možných spôsobov ako eliminovať prítomnosť arzénu. 

Mikroskopické vláknité huby sa zaraďujú medzi najvýznamnejšie organizmy využívané 

v bioremediačných procesoch. K hlavným výhodám ich aplikácie patrí vysoká tolerancia k nízkym 

hodnotám pH, schopnosť degradovať a využiť širokú škálu rôznych prírodných substrátov ako sú 

celulóza, hemicelulóza, lignín a pektín, vykazujú pomerne veľkú rezistenciu voči ťažkým kovom 

a majú schopnosť kovy bioakumulovať aktívnym i pasívnym procesom (Demnerová a Macková, 

2006).  

 

Témou predkladaného príspevku je mikrobiologické štúdium druhovej diverzity prostredia 

antropogénnych pôd kontaminovaných arzénom a ďalšími potenciálne toxickými prvkami (Hg, Cd, 



Cu, Pb). Cieľom práce je prvotná izolácia a identifikácia mikroskopických vláknitých húb, ktoré sa 

v daných pôdach nachádzajú. 

 

Metodika 

Skúmané pôdne substráty predstavujú heterogénnu zmes pôdy a elektrárenského popola, ktorý sa do 

prostredia dostal po havárii pôvodného odkaliska. Na základe terénneho výskumu a celkových 

chemických analýz odobratých pôdnych vzoriek boli pre účely mikrobiologického štúdia vybraté štyri 

pôdne vzorky. Z nivnej terasy pod pôvodným odkaliskom boli odobraté tri pôdne substráty z hĺbky 

0 - 30 cm, ktoré obsahujú popolový materiál (ZK2/1, ZK3, ZK5) a jedna vzorka pochádza 

z poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Čereňany z hĺbky 0 - 15 cm (CE). Celkový obsah arzénu vo 

vzorkách bol 218 - 382 mg.kg
-1

 (ZK2/1 = 325 mg.kg
-1

,
 
ZK3 = 218 mg.kg

-1
, ZK5 = 358 mg.kg

-1
, CE = 

382 mg.kg
-1 

As). 

 

Vzorky boli presitované cez sito s priemerom oka 2 mm a uskladnené v tme pri teplote 4 °C. Navážka 

10 g pôdneho substrátu sa zaliala 90 ml sterilnej destilovanej vody a nechala sa trepať 15 min na 

orbitálnom inkubátore. Mikroskopické huby sa zisťovali zo zriedenia 10
-5

 KTJ, následne sa odobral 

1 ml inokula a zalial sa živným médiom. Ako živné médiá boli použité Sabouraudov agar (SAB), agar 

so sladinovým extraktom (MEA) a zemiakovo-dextrózový agar (PDA). Živné médiá pochádzajú od 

firmy HIMEDIA, Bombay. Kultivácia pôdnych mikroskopických húb prebiehala v tme 7 - 10 dní pri 

laboratórnej teplote (cca 25 °C). Získané kolónie mikroskopických húb sa postupne preočkovali na 

šikmý Sabouraudov agar kvôli uchovaniu čistej kultúry. Izolované druhy mikroskopických húb sa 

identifikovali na základe makro a mikromorfologických štruktúr. 

 

Výsledky a diskusia 

Zo skúmaných pôdnych substrátov sa izolovali rôzne druhy mikroskopických vláknitých húb. Všetky 

izolované druhy sú v najväčšej miere zastúpené v pôde a v prírode majú významnú funkciu ako 

dekompozítory organickej hmoty (saprofyty). 

 

K dosiaľ identifikovaným druhom patria: Alternaria sp. (obr. 1a), Aspergillus niger (obr. 1b), 

Cladosporium sp. (obr. 1c), Mucor sp. (obr. 1d), Mycocladus sp., Paecilomyces sp., Penicillium sp. 

(obr. 1e), Rhizopus stolonifer var. stolonifer a viaceré druhy rodu Trichoderma (obr. 1f). Výskum 

ďalej pokračuje v identifikácii izolovaných druhov. 

 
b) c)a)

d) e) f)

 
 

Obr. 1: Pohľad na niektoré izolované druhy mikroskopických húb v Petriho miskách: Alternaria sp. 

(a), Aspergillus niger (b), Cladosporium sp. (c), Mucor sp. (d), Penicillium sp. (e) a Trichoderma sp. (f). 

 



Mykologickému zloženiu v regióne Horná Nitra sa venovala aj Beňová (2004). V študovaných 

substrátoch (uhoľný prach a haldový materiál) dominovali hlavne druhy rodu Aspergillus, 

Paecilomyces, Penicillium a Trichoderma. Okrem spomínaných rodov boli v uhoľnom prachu 

z lokality Nováky identifikované taktiež Alternaria sp., Cladosporium cladosporioides, Doratomyces 

sp., Scopulariopsis brevicaulis, Stachybotrys chartarum, Trichurus sp. V haldovom materiály boli 

izolované Absidia sp., Aureobasidium sp., Umbelopsis nana, Mucor sp., Mycelia sterilia 

a Zygorhynchus heterogamus. 

 

Druhy rodov Aspergillus, Penicillium, Rhizopus a Trichoderma sa vyznačujú nielen vysokou 

odolnosťou voči antropogénnemu znečisteniu v pôdach (Valix et al., 2001, Zafar et al., 2007), ale 

patria medzi mikroorganizmy vysoko účinné pri odstraňovaní ťažkých kovov z kontaminovaného 

prostredia (Čerňanský et al., 2006, Siegel et al., 1990, Srivastava et al., 2011). 

 

Záver 

Vzhľadom ku vysokým celkovým obsahom arzénu v pôdach, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú 

limitné hodnoty podľa zákona č.220/2004 Z.z. pre poľnohospodársku pôdu, predstavujú skúmané 

antropogénne pôdy zdroj dlhodobej kontaminácie zložiek životného prostredia potenciálne toxickými 

prvkami (hlavne As). Schopnosť mikroskopických vláknitých húb existovať v takto znečistenom 

prostredí nám ponúka možnosť aplikácie identifikovaných druhov v bioremediačných procesoch. 
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