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GENETICKÁ VARIABILITA UBIQUISTICKÉHO DRUHU ISOTOMIELLA MINOR 
(COLLEMBOLA, ISOTOMIDAE) V PROSTREDÍ URBÁNNO-PRÍRODNÉHO 

GRADIENTU 

 Bc. Mária Fedičová 

Školiteľ: RNDr. Natália Raschmanová, PhD. 

Katedra Zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 
Mánesova 23, Košice 041 54 

Druh Isotomiella minor Schäffer, 1896 (Collembola) predstavuje ubiquistický a euryekný druh, 
značne abudnantný v pôdach prírodných a urbánnych ekosytémov. V rámci urbánno-
prírodného gradientu bola študovaná genetická štruktúra a možná prítomnosť kryptických 
druhov u 40 jedincov pochádzajúcich z 10 stanovíšť rôznych biotopov prírodného a urbánneho 
prostredia. Využitá bola metóda DNA barcodingu, s použitím markera COI, sekvencie 
nachádzajúcej sa v mitochondriálnej DNA. Pozorovaná intrapopulačná genetická vzdialenosť 
varírovala od 0,0 % až po 15,7 %, pričom najvyššie hodnoty vykazovali urbánne populácie. 
Interpopulačná genetická vzdialenosť varírovala v rozmedzí 0,9% až 24% a vo väčšine 
prípadov prevyšovala hodnotu intrapopulačnej genetickej vzdialenosti, čím bola splnená 
požiadavka pre DNA barcoding. Značnú genetickú diverzitu druhu I. minor potvrdzuje aj 
vysoký počet jedinečných haplotypov, a to 21 haplotypov, pričom len 2 z nich boli 
frekventované. Po zostavení fylogenetického stromu na základe genetických vzdialeností sa 
nám zreteľne oddelili prírodné populácie od urbánnych. Kryptická diverzita bola naznačená 
ABGD analýzou, 7 kandidátskych línií pre samostatné (kryptické) druhy. Mantel test poukázal 
na signifikantne pozitívny vzťah medzi geografickou a genetickou vzdialenosťou populácií 
študovaného taxónu. Naša práca prináša predbežné výsledky, je potrebné štúdium ďalších 
(jadrových) génov. 
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ROZŠÍRENIE RODU HYLA V OBLASTI VÝCHODNÝCH KARPÁT A 

PRIĽAHLÝCH ŠTÁTOV 

Mariia Kovalchuk 

Školiteľ: RNDr. Monika Balogová, PhD. 

Adresa: Katedra zoológia, Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 08, Košice 

      Čeľaď Hylidae predstavuje v súčasnosti jednu z najväčších skupín bezchvostých       

obojživelníkov, ktorej niektorí zástupcovia obývajú aj oblasť Európy. 

      Táto práca je zameraná na identifikovanie  areálov, rozšírenia Hyla arborea a Hyla 

orientalis v oblastiach Slovenska, Poľska, a Ukrajiny. Rovnako sme sa zamerali na analýzu 

rozšírenia týchto druhov v oblasti východných  Karpát. Porovnaním získaných dát z 

rôznych faunistických zdrojov s predošlými akceptovanými mapami areálov rozšírenia 

týchto druhov sme zistili značne  rozdiely. Výsledky práce poukazujú na to, že areály dvoch 

druhov Hyla vo vyššie spomenutých oblastiach sa výrazne rozšírili a v oblastiach Poľska a 

Ukrajiny sme zaznamenali ich výrazné prekryvy. Taktiež sme zaznamenali, že dva druhy 

Hyla sa vyskytujú v oblasti východných Karpát, ktorá v predošlých mapových zdrojoch 

nebola súčasťou areálu ich rozšírenia. Výskyt druhu Hyla orientalis v tejto oblasti pohoria 

a v blízkosti hraníc Slovenska naznačuje, že tento druh mohol prejsť cez pohorie Karpát až 

na územie východného Slovenska. 

      Daná bakalárska práca získanými údajmi doplnila informácie o rozšírení areálov Hyla 

arborea a Hyla orientalis v záujmovom území. 

 

      Kľúčové slová: rosnička, Hylidae, Slovensko, Ukrajina, Poľsko, Hyla arborea, Hyla 

orientalis. 
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SPOLOČENSTVÁ PÔDNYCH ROZTOČOV (ACARI, ORIBATIDA) POZDĹŽ 
GRADIENTU MIKROKLÍMY V NPP SILICKÁ ĽADNICA (SLOVENSKÝ KRAS) 

Bc. Miriama Rybovičová 

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 

Katedra zoológie, Ústav biológie a ekológie, Šrobárová 2, 041 54 Košice 

V práci sme sa zaoberali sledovaním pôdnych roztočov panciernikov pozdĺž gradientu 
mikroklímy v NPP Silická ľadnica. Špecifická morfológia vchodovej časti jaskyne tu spôsobila 
vytváranie ľadovej výplne, ktorá ovplyvňuje mikroklimatické pomery v blízkom okolí jaskyne. 
Predpokladali sme, že ak klíma ovplyvňuje zloženie vegetácie pozdĺž svahu v jaskynnom 
vchode až do priľahlého lesa, bude ovplyvňovať aj spoločenstvá pôdnych roztočov, čo sa 
prejaví v zmenách ich kvantitatívnych aj kvalitatívnych ukazovateľov.  

Spoločenstvá panciernikov sme získali 1.5.2007 zo vzoriek pôdy na siedmich stanovištiach 
pozdĺž 115 m dlhej odberovej línie rozloženej od spodnej časti porastu vegetácie vo vchode 
jaskyne do hrabového lesa pred jaskyňou. Výškový rozdiel krajných stanovíšť sledovanej línie 
bol 35 m.  

Zistili sme, že abundancia panciernikov mala stúpajúci trend od chladných stanovíšť v blízkosti 
vchodu jaskyne (A = 25 ind.m-2, st. 2) k teplejším v lese pred jaskyňou (A = 11714 ind.m-2, st. 
7). Na jednotlivých stanovištiach sme zistili od 1 (st.2) do 45 (st.7) druhov, pričom počet druhov 
na stanovištiach stúpal podobne ako v prípade abundancie od chladných k teplejším 
stanovištiam. Rovnaký trend sa prejavil aj pri priemerných počtoch druhov na stanovištiach. 
Porovnanie priemerných indexov diverzity a ekvitability ukázalo rovnaký trend stúpania 
hodnôt od chladného (H´ = 0,14; J´ = 0,13) ku teplému koncu (H´ = 2,69; J´ = 0,71) sledovaného 
gradientu mikroklímy. Pozdĺž sledovanej línie sme na stanovištiach zaznamenali aj odlišné 
dominantné druhy, čo potvrdzuje náš predpoklad, že gradient mikroklímy ovplyvňuje 
spoločenstvá pôdnych roztočov ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne.   

 Zistené výsledky ukazujú, že fenomén ochladzovania mikroklímy vplyvom ľadu vo 
vchodových častiach Silickej ľadnice ovplyvňuje výrazne lokálnu klímu v blízkosti jaskyne, 
ktorá sa prejavuje nielen zmenami zloženia vegetácie od vchodu jaskyne smerom do priľahlého 
lesa, ale aj zmenami v početnosti spoločenstiev, diverzite a dominancii druhov pôdnej fauny. 
Odlišnosti v druhovom zložení spoločenstiev pozdĺž sledovanej línie naznačujú, že takéto 
oblasti s odlišnou lokálnou klímou môžu slúžiť ako refúgium pre druhy s odlišnými nárokmi 
na prostredie než prevládajú v širšom okolí. Zároveň sú takéto lokality zaujímavé aj z hľadiska 
ochrany prírody, lebo výrazne zvyšujú diverzitu prostredia, čo prispieva k stabilite 
ekosystémov.  
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ŠTÚDIUM KO-SELEKCIE GÉNOV REZISTENCIE VOČI ANTIBIOTIKÁM A 
MOBILNÝCH GÉNOVÝCH ELEMENTOV VO VYBRANEJ LOKALITE 

KONTAMINOVANEJ KOVMI 

BC. MIROSLAVA LACHKÁ  

Školiteľ: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. 

Adresa: Katedra Mikrobiológie, Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice 

Rýchlo sa šíriaca sa antibiotická rezistencia je jedným z najvážnejších a často podceňovaných 
problémov vo všetkých častiach sveta, a môže byť predzvesťou blížiacej sa globálnej post-
antibiotickej éry. Štúdium tejto problematiky by malo byť teda celosvetovým záujmom.  

V experimentálnej časti  práce sme poukázali na toleranciu voči kovov a antibiotikám pri 
izolátoch odobraných z kovmi kontaminovaného prostredia v okolí bane a hlbinného prostredia 
priami z priestorov bane. Na všetkých odberných miestach sme zaznamenali toleranciu voči 
kovom aj antibiotikám, a v prípade multitolerantných izolátov sme zaznamenali prítomnosť 
plazmidov, ktoré môžu túto toleranciu šíriť medzi ďalšie bakteriálne druhy v prostredí. Skúmali 
sme taktiež nadprodukciu efluxných púmp, ako možný mechanizmus spoločnej tolerancie voči 
kovov a antibiotikám. Nadprodukciu efluxných púmp sme zaznamenali  predovšetkým pri 
multitolerantných izolátoch. Pri porovnaní hlbinného a povrchového prostredia sme 
zaznamenali častejší výskyt tolerancie voči všetkým skúmaným kovom aj antibiotikám v 
hlbinných lokalitách, čo si vysvetľujeme extrémnych charakterom hlbinného prostredia, ktoré 
mohlo pôsobiť ako selekčný faktor výberu multitolerantných izolátov.  

Výsledky tejto práce dokumentujú výskyt tolerancie baktérií voči antibiotikám a kovom v 
oblastiach so zvýšenou koncentráciou kovov v prostredí, a  naznačujú vplyv kovov na 
udržiavanie a šírenie antibiotickej tolerancie prostredníctvom horizontálneho génového 
transferu plazmidov, a spoločnej tolerancie sprostredkovanej efluxnými pumpami. 

 

Kľúčové slová: Antibiotiká, Kovy, Mobilné génové elementy, Environmentálne podmienky 
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Štúdium rezistencie voči ťažkým kovom u kultivovateľných 

druhov baktérií izolovaných z prostredia kontaminovaného 

ťažkými kovmi 

Bc. Nelya Marochka 

RNDr. Jana Kisková, PhD 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prírodovedecká fakulta; Ústav biologických 

a ekologických vied Katedra mikrobiológie 

V dôsledku ľudskej činnosti sa koncentrácia ťažkých kovov v prostredí neustále 

zvyšuje. Vďaka svojim vlastnostiam sú ťažké kovy klasifikované ako jedna z 

najnebezpečnejších látok, ktoré sa vyskytujú v životnom prostredí. V tejto práci sa zaoberalí 

štúdiom rezistencie bakterií voči ťažkým kovom a skríženej rezistencie na antibiotiká. 

Bakteriálne izoláty boli získané z pôdy odobratej z dvoch háld z priemyselnej oblasti 

Hnúšťa (časť Hačava, Mútnik) a testované na zistenie citlivosti voči štyrom vybraným 

ťažkým kovom (Fe, Cu, Ni, Pb), pričom bola u izolátov stanovená minimálna inhibičná 

koncentrácia pre každý kov a vypočítaná hodnota IC50, tzn. hodnota koncentrácie, pri ktorej 

je schopná rásť polovica testovaných izolátov. Pri hodnotení súvislosti výskytu rezistencie 

voči ťažkým kovom a antibiotikám sme sledovali zmenu podielu izolátov rezistentných voči 4 

antibiotikám (ampicilín, chloramfenikol, tetracyklín, kanamycín) so stúpajúcou koncentráciou 

ťažkého kovu. 

Minimálna inhibičná koncentrácia kovu sa pri Pb pohybovala od 750 do1000 mg/l, pri 

Cu od 150 do 500 mg/l, pri Ni od 150  do 500 mg/l a pri Fe od 300 do 500 mg/l. Hodnota 

koncentrácie IC50 bola stanovená pre Pb - 967.287mg/l, Ni - 174.435mg/l, Cu – 183.445mg/l 

a Fe - 283.578mg/l. 

Podiel izolátov rezistentných voči antibiotikám mierne stúpol so zvyšujúcou sa 

koncentráciou pri každom kove. Počet izolátov rezistentných na ampicilín stúpol pri Pb z 

5,55% na 6,67% pri koncentrácii 950 mg/l, pri Cu na 6,25% pri koncentrácii 175 mg/l pri Fe 

na 6,41% pri koncentrácii 275 mg/l a pri Ni na 13,33% pri koncentrácii 275 mg/l. 

Počet izolátov rezistentných na chlóramfenikol stúpol pri Pb z 38,88% na 53,33% pri 

koncentrácii 950 mg/l, pri Cu na 55,00% pri koncentrácii 175 mg/l, pri Ni sa znížil na 36,66% 

pri koncentrácii 175 mg/l a pri Fe sa zvýšil na 42,30% pri koncentrácii 275 mg/l. 

V prípade tetracyklínu počet rezistentných izolátov pri Pb znížil z 5,55% na 5% pri 

koncentrácii 950 mg/l, pri Cu sa zvýšil sa na 8% s koncentrácii 950 mg/l, pri Ni na 17% pri 

koncentrácii 175 mg/l a pri Fe na 6% pri koncentrácii 275 mg/l. 

Počet izolátov rezistentných na kanamycín vzrástol pri Pb zo 60% na 68,33% pri 

koncentrácii 950 mg/l, pri Cu na 71,87% pri koncentrácii 175 mg/l, pri Ni na 73,33% pri 

koncentrácii 175 mg/l a pri Fe na 65,38% pri koncentrácii 275 mg/l. 

Najvýraznejšie sa prejavila súvislosť skríženej rezistencie v prípade kanamycínu s Ni, 

kedy počet rezistentných izolátov stúpol najviac. 

Gény rezistencie na ťažké kovy (MRG) a gény rezistencie na antibiotiká (ARG) v 

baktériách môžu «spoločne» reagovať na prítomnosť ťažkých kovov v prostredí. 

Kombinovaná prítomnosť MRG a ARG v oblasti dlhodobej kontaminácie ťažkými kovmi je 

však stále nedostatočne pochopená. 
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