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abstract: Wetland of Nature Reserve Ryžovisko, in the borderline of Slovakia 
and Hungary were investigated for purpose of assess the diversity of soil nema-
tode communities. During these investigations 45 nematode species belonged 
to 35 nematode genera were found. The dominant species were bacteriovorous 
Acrobeloides nanus and Cephalobus persegnis followed by root-fungal feeders 
Filenchus vulgaris and Malenchus gratiosus. Among omnivores, the Mesodorylai-
mus centrucercus prevailed, among predatros Mylonchulus sigmaturus, among 
fungal feeder Aphelenchoides composticola. Stucture of trophic groups showed, 
that bacterivorous nematodes prevailed in nematode communities of investi-
gated wetland followed by root-fungal feeders, omnivores, fungal feeders and 
predators. The lowest proportion of total nematode fauna reached plant para-
sites. The ecological indices (MI, ΣMI, MI2–5) indicated that the wetland eco-
system studied were relatively mature and stable, with a B/F ratio indicating a 
prevalence of bacterial decomposition pathways corresponding to high values 
of the NCR index. 
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Úvod

Územie Európskeho významu Poiplie predstavu-
je zvyšok rozsiahleho mokraďového ekosystému 
povodia Ipľa na juhu stredného Slovenska, ktorý 
nadväzuje na rozsiahlejšie mokrade v Maďarsku 
(Natura 2000). Ide o pomerne rozsiahlu aluviál-
nu nivu s doteraz neupraveným meandrujúcim to-
kom rieky Ipeľ, sprevádzaným pôvodnou pobrež-
nou vegetáciou prirodzeného druhového zloženia. 
Aluviálnu nivu tvoria kosné lúky mezofilného cha-
rakteru s mozaikou veľmi cenných biotopov stoja-
tých vôd a močiarov. Najmä na ne je viazaný výskyt 
zriedkavých a ohrozených druhov flóry a fauny. 
Lesné ekosystémy sú zastúpené len vo veľmi ma-
lom rozsahu, napr. v PR Ryžovisko (vŕbovo–topoľo-
vé lužné lesy).

Prírodná rezervácia Ryžovisko pri Ipeľskom Pred-
mostí, ktorá má rozlohu viac ako 55 hektárov 

vznikla na miestach, kde v povojnovom období v ro-
koch 1952–1953 súkromný roľník sa pokúsil pes-
tovať ryžu. Pokus stroskotal, no zostala tu dodnes 
vzácna mokraďová lokalita, ktorá je od roku 1998 
je zapísaná do medzinárodného zoznamu mokradí. 
Je tu však veľké množstvo negatívnych prírodných 
ale najmä antropických faktorov, ktoré ohrozujú 
existenciu tohto ekosystému, preto ochranári hľa-
dajú systém, ako mokraď zachovať.

K reálnym faktorom ohrozenia územia patria pre-
dovšetkým snahy nových vlastníkov o zmenu kul-
túry (najčastešie TTP na ornú pôdu), získavanie 
drevnej hmoty z drevín rastúcich mimo les, napr. 
aj v PR Ryžovisko a postupné zahlbovanie toku Ipľa 
spôsobujúce okrem iného i zmenu hydrologických 
pomerov v území (Natura 2000). Medzi ďalšie ne-
gatívne vplyvy môžeme zaradiť synantropizáciu 
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územia, prenikanie nepôvodných a inváznych dru-
hov rastlín, ako i absenciu kosenia a prepásania.

Prirodzenou súčasťou pôdnej fauny všetkých eko-
systémov vrátane mokradí, močiarov, brehov riek, 
vodných tokov, rašelinísk a pod. sú aj voľne žijúce 
pôdne a parazitické nematódy rastlín. Tieto malé 
0.2 až 10 mm dlhé červy, sú závislé na prítomnos-
ti pôdnej vlahy potrebnej pre ich pohyb. Z hľadiska 
potravných nárokov rozlišujeme 6 základných tro-
fických skupín a to baktériofágy, mykofágy, omni-
fágy, predátory, parazity rastlín a parazity hmyzu 
(Yeates et al. 1993). Sú považované za najpočetnej-
šie mnohobunkovce na svete, doteraz bolo opísa-
ných okolo 27 000 druhov avšak odhadovaný počet 
je 1 000 000 (Huggot et al. 2001). Vďaka priepust-
nej kutikule, druhovej rozmanitosti a vysokej po-
četnosti sú veľmi citlivé na zmeny v pôdnych pod-
mienkach a preto sú považované za vhodných 
indikátorov zmien ekosystému napr. antropogén-
nej činnosti.

Doteraz bola fauna pôdnych nematód na Sloven-
sku študovaná v rôznych ekosystémoch od lesných, 
trávnych, lúčnych, jazerných, riečnych, močiar-
nych, rašelinných a až po agro–ekosystémy. V rám-
ci týchto štúdií, bola zistená prítomnosť celkom 
až 704 druhov pôdnych a parazitických nematód 
rastlín (Lišková & Čerevková 2011). Tento počet 
je však už vyšší, keď Renčo & Murín (2012) zistili 

19 druhov nových pre faunu Slovenska v ekosysté-
me štyroch rašelinísk na území CHKO Horná Orava. 

Cieľom tejto štúdie bolo získať poznatky o diver-
zite spoločenstiev pôdnych nematód Prírodnej re-
zervácie Ryžovisko, ekosystému ktorý doteraz ne-
bol nematologicky preskúmaný, za predpokladu. že 
zistené údaje pomôžu k ochrane tohto jedinečného 
ekosystému.

materiál a metódy

Celkovo sme odobrali štyri priemerné vzorky pôdy 
(1 kg) z dna mokrade v apríli 2013 z prevládajúcim 
zastúpením typických močiarnych druhov rast-
lín ako Phragmites communis, Typha angustifolia 
a Schoenoplectus lacustris vo vŕbovo–topoľovom 
lužnom lese (Obr. 1). Vzorky sme odobrali pomo-
cou záhradnej lopaty do hĺbky cca 10cm. V labora-
tóriu sme nematódy izolovali zo 100g pôdy pomo-
cou kombinácie dvoch vyplavovacích metód Coob 
(1918) a metódy (Baermann 1917). Po izolácii kto-
rá trvá 48 hodín, sme nematódy usmrtili vo vod-
nom kúpeli (60 oC – 2 min) a následne fixované po-
mocou Ditlevsenovho roztoku FAA. Identifikácia 
nematód prebehla pomocou svetelného mikrosko-
pu Nicon Eclipse 90i z trvalých glycerínových pre-
parátov za pomoci identifikačných kľúčov (Meyl 
1960; Andrássy 2005, 2007, 2009) a pôvodných 
opisov druhov do úrovne druhu, juvenilné štádiá do 
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obrázok 1. PR Ryžovisko s vyznačením odberných miest.
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úrovne rodu. Jednotlivé druhy nematód boli zatrie-
dené do trofických skupín na základe klasifikácie 
Wasilewska (1971), Bongers (1990) a Yeates et 
al. (1993). Pre zhodnotenie diverzity spoločenstiev 
nematód a pre ekologickú charakteristiku ekosys-
tému mokrade PR Ryžovisko boli použité nasledov-
né parametre: 

Abundancia nematód v 100g pôdy 

Maturity index (MI) pre voľne žijúce nematódy 
(Bongers 1990) sme počítali podľa vzorca

kde: vi je c–p hodnota taxónu, fi frekvencia výskytu 
taxónu vo vzorke

MI vychádza z predpokladu, že nematódy reagujú 
na zmeny v životnom prostredí, ktoré sa prejavia 
vo výslednej hodnote indexu; nízka hodnota MI in-
dikuje narušený, vysoká hodnota MI naopak stabil-
ný ekosystém. MI indikuje priebeh sukcesie a na-
rušenie systému má za následok návrat na nižší 
vývojový stupeň sukcesie ekosystému. Pre výpo-
čet Maturity indexu sú pôdne nematódy rozdele-
né do skupín kolonizačných – perzistentných dru-
hov; v rozsahu od extrémnych kolonizátorov (napr. 
Rhabditidae) až po extrémne perzistentné druhy 
(napr. Nygolaimidae). Kolonizátori, nachádzajúci sa 
na začiatku c–p stupnice sú považovaní za oportu-
nistov. Zvýšenou abundanciou indikujú prítomnosť 
a ľahkú dostupnosť zdrojov, napríklad živín v eko-
systéme; perzistentné druhy nematód na opačnom 
konci stupnice indikujú stabilitu ekosystému, kom-
plexnosť potravných vzťahov a vzájomné prepoje-
nie jednotlivých častí ekosystému. Každá čeľaď ne-
matód je zaradená do jednej z piatich c–p skupín a 
každý druh v rámci nej má rovnakú c–p hodnotu 
(Bongers & Kothals 1995). Charakteristika jed-
notlivých c–p skupín:

c–p1 – patria sem nematódy s krátkym reprodukč-
ným časom. Rast populácie pri optimálnych pod-
mienkach, keď je dostatok živín, je extrémne rýchly 
a sú tolerantné k zmenám v ich životnom prostredí, 

c–p2 – nematódy s krátkym časom a relatívne vy-
sokou schopnosťou reprodukcie, i keď nižšou ako 
u c–p1 nematód. Pomalšie reagujú na zmenu pod-
mienok v porovnaní s c–p1 nematódami,

c–p3 – patria sem nematódy s dlhším reprodukč-
ným časom ako c–p2 skupina a väčšou citlivosťou 
na poškodenie pôdy, 

c–p4 – zahŕňa nematódy s dlhým reprodukčným 
časom, permeabilnou kutikulou a vysokou citlivos-
ťou na zmeny v životnom prostredí, 

c–p5 – nematódy s dlhým životným cyklom, poma-
lou reprodukciou, nízkou metabolickou aktivitou 
a pomalým pohybom. Majú permeabilnú kutiku-
lu a v dôsledku toho sú veľmi citlivé napr. na prí-
tomnosť polutantov, či zmeny v prostredí, teda ich 

zvýšený počet je znakom prirodzených, nenaruše-
ných ekosystémov (Bongers & Bongers 1998).

∑MI a MI2–5 (Yeates 1994)

Podiel počtu baktériofágov a mykofágov B/F (Wa-
silewska 1997)

Tento pomer poskytuje informácie o zmenách 
v rozkladnom procese organických látok v pôde, na 
ktorom sa zúčastňujú predovšetkým baktériofágy 
a mykofágy. Prevaha baktériofágov indikuje roz-
klad organickej hmoty, naopak prevaha mykofágov 
indikuje hnilobné procesy v pôde.

5. Nematode Chanel Ratio (NCR) (Yeates et al. 
1993); Trophic Diversity Index (TD) Heip et al. 
(1988); Shannon Index of Diversity (H´sp) pre 
druhy (log 2) (Shannon & Weaver 1949). 

Obrázok 1 bol urobený pomocou webovej stránky 
www.hikings.sk.

výsledky a diskusia

Zo vzoriek pôd odobratých na štyroch stanoviš-
tiach v rámci mokrade PR Ryžovisko sme izolovali 
1768 jedincov nematód. Identifikovali sme 45 dru-
hov nematód, ktoré patrili do 35 rodov (tabuľka 1). 
K dominantným druhov patrili Acrobeloides nanus 
a Cephalobus persegnis živiace sa baktériami, av-
šak pomerne početné boli aj nematódy druhov Fi-
lenchus vulgaris, Malenchus gratiosus (fyto–myko-
fágy) či rodu Rhabditis sp. juv. Zdá sa, že A. nanus 
a C. persegnis patria k najbežnejším druhom rodov 
Acrobeloides a Cephalobus na Slovensku, keďže boli 
doteraz zaznamenané v mnohých nematologických 
štúdiách (Lišková & Čerevková 2011) často vo vy-
sokých počtoch. Ich výskyt je známy takmer z ce-
lého sveta (Andrássy 2005) a pravdepodobne sa 
jedná o druhy, ktoré sú schopné prežiť v rôznych 
ekosystémoch a klimatických podmienkach kedže 
dominovali tak v našej štúdii ako aj v ekosystéme 
smrekového lesa TANAPu, najmä druh A. nanus, 
aj keď aj druh C. persegnis mal podobný podiel na 
celkovej nematodofaune (Čerevková et al. 2013). 
Aj Šály (1980, 1983) zistil prítomnosť A. nanus a 
C. persegnis tak v machoch ako aj trvalo a sezónne 
zaplavených pôdach či mnohých lesných ekosysté-
moch a agroekosystémoch na Slovensku. 

Druh Filenchus vulgaris ktorý patrí do skupiny tzv. 
fakultatívnych parazitov rastlín, čiže fyto–myko-
fágom je tiež pomerne rozšírený po celom svete 
(Andrássy 2007). V rámci územia Slovenska, bol 
mnoho krát izolovaný z pôd rôznych ekosystémov, 
vrátane machov, trvalo a sezónne zaplavených pôd, 
rašelinísk, mokradí, lesných pôd či poľnohospodár-
sky využívaných pôd (Lišková & Čerevková 2011; 
Šály 1980, 1983). Dominoval tak v našej štúdi, ako 
aj v smrekových lesoch TANAPu (Čerevková et al. 
2013), 



Tabuľka 1. Zoznam druhov, počet jedincov a dominancia nematód mokrade Ryžovisko.

druh Ts c-p
stanovišťe

d
1 2 3 4

Acrobeloides nanus (de Man, 1880) Anderson, 1968 BF 2 77 32 190 61 20,36
Acrobolus emarginatus (de Man, 1880) Boström, 1986 BF 2 1 2 1 0,23
Alaimus meyli Andrássy, 1961 BF 4 2 16 1,02
Alaimus primitivus de Man, 1880 BF 4 4 13 2 1,07
Cephalobus persegnis Bastian, 1865 BF 2 110 14 63 44 13,07
Ceratoplectus assimilis (Bütschli, 1873) Andrássy, 1984 BF 2 1 2 0,17
Eucephalobus oxyuroides (de Man, 1876) Steiner, 1936 BF 2 3 17 6 8 1,92
Eucephalobus striatus (Bastian, 1865) Thorne, 1937 BF 2 14 8 24 2 2,71
Eumonhystera dispar (Bastian, 1865) Andrássy, 1981 BF 2 9 21 5 3 2,15
Eumonhystera filiformis (Bastian, 1865) Andrássy, 1981 BF 2 9 11 2 6 1,58
Euteratocephalobus palustris (de Man, 1880) Andrássy, 1958 BF 3 4 0,23
Heterocephalobus elongatus (de Man, 1880) Andrássy, 1967 BF 2 1 2 0,17
Mesorhabiditis irregularis Körner, 1954 BF 1 5 4 8 0,96
Mesorhabditis ultima Körner, 1954 BF 1 6 9 0,85
Mononchoides striatus (Bütschli, 1876) Goodey, 1963 BF 1 2 3 5 0,57
Panagrolaimus rigidus (Schneider, 1866) Thorne, 1937 BF 1 5 20 14 2 2,32
Plectus parietinus Bastian, 1865 BF 2 7 2 28 1 2,15
Plectus parvus Bastian, 1865 BF 2 8 12 5 1,41
Plectus sp. juv. Bastian, 1865 BF 2 5 9 2 7 1,30
Prismatolaimus intermedius (Bütschli, 1873) de Man, 1880 BF 3 17 10 21 4 2,94
Rhabditis sp. juv. Dujardin, 1845 BF 1 26 15 17 35 5,26
Aphelenchoides composticola Franklin, 1957 FF 2 17 5 8 11 2,32
Aphelenchoides parietinus (Bastian, 1865) Steiner, 1932 FF 2 3 3 6 1 0,74
Aphelenchoides saprophilus Franklin, 1957 FF 2 14 3 3 1,13
Aphelenchus avenae Bastian, 1865 FF 2 5 11 2 17 1,98
Ditylenchus equalis Heyns, 1964 FF 2 5 22 8 1,98
Tylencholaimus stecki Steiner, 1914 FF 4 4 4 0,45
Aporcelaimellus obtusicaudatus (Bastian, 1865) Altherr, 1968 O 5 5 2 0,40
Dorylaimus helveticus Steiner, 1919 O 4 19 9 2 1,70
Eudorylaimus sp. juv. Andrássy, 1959 O 4 2 6 14 4 1,47
Mesodorylaimus centrocercus (de Man, 1880) Geraert, 1966 O 5 8 2 8 19 2,09
Mesodorylaimus meyli (Andrássy, 1958) Andrássy, 1959 O 5 16 7 2 2 1,53
Oxydirus oxycephalus (de Man, 1885) Thorne, 1939 O 5 3 2 18 6 1,64
Prodorylaimus acris (Thorne, 1939) Loof, 1985 O 4 3 2 0,28
Coomansus parvus (de Man, 1880) Jairajpuri et Khan, 1977 P 4 1 5 1 0,40
Mylonchulus sigmaturus Cobb, 1917 P 4 11 18 3 8 2,26
Semitobrilus pellucidus (Bastian, 1865) Tsalolikhin, 1981 P 3 9 7 0,90
Trypila filicaudata de Man, 1880 P 3 2 6 4 11 1,30
Trypila setifera Bütschli, 1873 P 3 13 9 1,24
Gracilacus straeleni (de Coninck, 1931) Oostenbrink, 1960 PP 2 3 0,17
Pratylenchus pratensis (de Man, 1880) Filipjev, 1936 PP 3 2 11 0,74
Trichodorus sp. juv. Cobb, 1913 PP 4 1 0,06
Basiria tumida (Colbran, 1960) Geraert, 1968 RFF 2 6 2 0,45
Filenchus vulgaris (Brzeski, 1963) Lownsbery et Lownsbery, 1985 RFF 2 46 27 14 35 6,90
Malenchus gratiosus Andrássy, 1981 RFF 2 21 15 18 42 5,43
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Naopak Malenchus gratiosus bol na Sovensku za-
tial zistený len dva krát, a to v chránených rašeli-
niskách na Orave (Renčo & Murín 2012, 2013) a v 
našej štúdii. Podľa Andrássyho (1981) ktorý ten-
to druh opísal, sa tento druh vyskytuje len vo veľ-
mi vlhkých ekosystémoch a machoch. Z omnifágov, 
najpočetnejší bol druh Mesodorylaimus centrocer-
cus, z predátorov Mylonchulus sigmaturus, z myko-
fágov Aphelenchoides composticola. Významný je 
veľmi nízky počet jedincov parazitov rastlín.

Baktériofágne nematódy prevládali vo vzorkách 
pôd odobratých v rámci územia PR Ryžovisko, tvo-
rili priemerne až 61% z celkovej nematódofauny 
(tabuľka 2). Dominanciu baktériofágov sme zis-
tili aj v ekosystéme štyroch rašelinísk na Hornej 
Orave (Renčo & Murín 2013), ako aj v ekosysté-
me smrekového lesa TANAPu na ploche poškodenej 
požiarom (Čerevková et al. 2013) či ekosystéme 
brezových porastov (Renčo et al. 2012). Prevaha 
baktériofágov v týchto štúdiách pravdepodobne 
súvisí z vyšším obsahom humusu a bohatým mik-
robiálnych životom v pôde. Tento fakt provrdzujú 
aj naše výsledky štúdií z rôznych agroekosystémov, 
kde pravidelné hnojenie organickými hnojivami 
(maštaľný hnoj, kompost) malo výrazný vplyv na 
dominanciu baktériofágov v pôdach (Lišková & 
Renčo 2007; Renčo et al. 2010a, b). Aj Wasilewska 
(1997) tvrdí, že vyšší počet baktériofágnym nema-
tód súvisí so zvýšeným obsahom dostupnej rozkla-
dajúcej sa organickej hmoty rastlinného pôvodu, 
ktorá je vlastne potravou pre pôdnu mikroflóru, a 
tie pre baktériofágne nematódy. Za baktériofágmi 
boli fyto–mykofágy, omnifágy, mykofágy a predá-
tory. Na poslednom mieste skončili parazity rast-
lín, ktoré tvorili v priemere len 0,86% z celkovej 

nematodofoauny, čo je výrazne menej, ako sme zis-
tili v ekosystéme rašelinísk na Orave (Renčo & Mu-
rín 2013). Kedže parazitické nematódy rastlín sú 
závislé najmä na prítomnosti koreňového systému 
rastlín, kde sa živia obsahom buniek pletiva koreňa 
a cez ktorý prenikajú do rastliny (endoparazitické 
druhy), tento výrazne vyšší počet parazitov rast-
lín v ekosystéme rašelinísk bol zapríčinený, práve 
vyššou bohatosťou koreňového systéme rôznych 
druhov bilín, tráv vrátane rašeliníka. Naopak v 
miestach odberu vzoriek pôd morkade PR Ryžovis-
ko, bola vždy prítomný len jeden, maximálne dva 
rastlinné druhy. Dominanciu parazitických nema-
tód je možné pozorovať aj v mnohých iných štúdi-
ách kde bol študovaný ekosystém trávnych poras-
tov a lúk s bohatým a pestrým zložením rastlinnej 
vegetácie (Valocká et al. 2001, Lišková & Čerev-
ková 2005; Čerevková 2006). 

Zhodnotenie spoločenstiev nematód pomocou eko-
logických indexov ukázalo, že hodnoty Maturity in-
dexov MI, ∑MI a MI2–5 boli relatívne nízke, zapríči-
nené dominanciou nematód nižších c–p skupín, ako 
sú baktériofágy a mykofágy (tabuľka 2). Podob-
né hodnoty týchto ekologických indexov sme zis-
tili aj v ekosystéme rašelinísk na Orave (Renčo & 
Murín 2013), naopak v ekosystémoch lúčnych po-
rastov boli tieto oveľa vyššie (Valocká et al. 2001, 
Lišková & Čerevková 2005; Čerevková 2006). Po-
mer počtu baktériofágov a mykofágov (B/F) nám 
poskytuje informáciu o prevládajúcom spôso-
be rozkladu organickej hmoty v danom ekosysté-
me s prispením baktérií alebo húb (Wasilewska 
1997). Podobne NCR index, ktorého hodnoty mô-
žu byť medzi 0 (rozklad pomocou húb) a 1 (rozklad 
pomocu baktérií (Yeates 2003). Na základe našich 

Tabuľka 1. Štruktúra spoločenstva nematód, abundancia, ekologické indexy a indexy diverzity.

index 1 2 3 4 Prie-
mer sd

Celkový počet jedincov 468 360 538 402 442 67,48
Celkový počet druhov 33 38 32 37 35 2,55
Baktériofágy % 65,17 54,72 71,56 53,98 61,36 7,37
Makofágy % 8,33 8,61 7,06 10,95 8,74 1,40
Parazity rastlín % 0,00 0,83 2,60 0,00 0,86 1,06
Fyto-mykofágy % 14,32 13,33 6,32 19,15 13,28 4,58
Omnifágy % 7,26 10,83 9,48 9,20 9,20 1,27
Predátory % 4,91 11,67 2,97 6,72 6,57 3,23
MI 2,31 2,25 2,26 2,39 2,30 0,06
∑MI 2,26 2,45 2,26 2,31 2,32 0,08
MI2-5 2,38 2,64 2,36 2,54 2,48 0,12
B/F 7,82 6,35 10,13 4,93 7,31 1,92
NCR 0,88 0,86 0,91 0,83 0,87 0,03
TD 9,43 23,42 6,5 13,86 13,30 6,40
H´spp 2,76 3,34 2,59 3,00 2,92 0,28
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výsledkov, môžeme teda konštatovať, že v ekosys-
téme PR Ryžovisko, prevláda bakteriálny rozklad 
organickej hmoty (NCR 0,88–0,91). 
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