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zúþastnený obdržal zborník s þlánkami a CD s prezentáciami vybraných 
prednášok. 
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Potreba vyjadriĢ väþšiu þi menšiu väzbu niektorých živoþíchov, alebo 
rastlín ku þloveku, resp. ním ovplyvnené alebo pretvorené prostredie, viedla 
k rozvoju bohatej ekologickej terminológie. Pre druhy viazané na þloveka sa 
najmä v zoológii, ale aj botanike, þasto používa termín synantropný. Ako už 
upozornil Povolný (1962), Povolný & Šustek (1973), ktorí definovali a oddelili 
pojmy synantrop a Kulturfolger (pozri nižšie), termínom synantropný by sa mali 
oznaþovaĢ len druhy, ktoré majú takú silnú väzbu na þloveka a jeho aktivity, že 
nie sú schopné dlhší þas prežívaĢ v prírodnom prostredí (teda mimo súvislej 
zástavby a interiérov budov). Typickými synantropmi sú napr. mravce 
faraónske, väþšina cudzokrajných živoþíchov žijúcich v skleníkoch, niektoré 
šváby, dvojkrídlovce a pod. 

Druhy, ktoré dobre prosperujú, þi sú dokonca viazané na kultúrnu 
krajinu, nazýva Tischler (pers. comm., in Povolný & Šustek 1973) výstižne 
Kulturfolger (v anglickom preklade culture follower), priþom ich dôsledne 
odlišuje od skutoþných synantropov. Toto rozlišovanie pojmov synantropný 
a Kulturfolger, þo možno preložiĢ ako druh sledujúci kultúrnu krajinu, 
presadzoval aj entomológ D. Povolný, ktorého koncepcia synantropie bola 
nakoniec aj medzinárodne akceptovaná (Povolný in Greensberg 1971; Legner 
& Poorbaugh 1972; Tischler 1973; Legner et al. 1974). Napriek tomu sa dodnes 
pojem synantropný používa neadekvátne. Pojmy eusynantropný 
a hemisynantropný, používané napr. arachnológmi, sú iba zdanlivo vhodným 
riešením. Sú totiž odvodené od slovného základu synantropný a mieru tejto 
väzby iba kvantifikujú. Z vyššie uvedeného však vyplýva, že výrazy synantrop 
a Kulturfolger oznaþujú dva síce blízke, ale vo svojej podstate nespojité pojmy. 
Preto uvedené slovné odvodeniny pôsobia mätúco. Používanie slovného 
spojenia „druh kultúrnej krajiny“ v slovensky písaných prácach je síce obsahovo 
terminologicky vyhovujúce, ale pre svoju dĎžku pomerne nepraktické, resp. 
jazykovo málo produktívne. 

Ponúka sa niekoĐko ćalších, viac þi menej výstižných výrazov, ktoré 
však treba používaĢ podĐa konkrétnych situácií a podstaty opisovaných 
vzĢahov. Nemožno ich považovaĢ za synonymá, ale len za relatívne blízke 
pojmy: 
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1. apozoon, apozoický – analogicky vytvorené pojmy od termínov apofyt, 
apofytický (z gréckeho zoon – živoþích) 

2. antropofilný – ide vlastne o prešmyþku slova filantrop, priþom sa nedá 
predpokladaĢ, že by išlo o náklonnosĢ k þloveku 

3. antropotolerantný – na rozdiel od predchádzajúceho výstižnejší pojem, 
lebo odráža skutoþnosĢ, že druh je ekologicky tolerantný, preto aj 
schopný znášaĢ takýto typ prostredia 

4. hemerofilný – definovaný najmä fytocenológmi ako druh pôvodný, 
alebo zavleþený, svojim výskytom je však viazaný iba na stanovištia 
ovplyvnené Đudskou þinnosĢou; opakom je druh hemerofóbny. 
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Heterogenita abiotického, fyzického prostredia priamo ovplyvĖuje 
pestrosĢ a hojnosĢ biotických spoloþenstiev (Hynes 1970). Názor, že štruktúra 
a charakter prostredia je kĐúþovým determinantom štruktúry a organizácie 
biotických spoloþenstiev, sa stal súþasĢou viacerých rozvíjajúcich sa smerov 
v ekológii riek, zahĚĖajúc koncepcie rieþneho kontinua (Vannote et al. 1980), 
dominantných procesov (Montgomery 1999), ako aj hierarchickú koncepciu 
(Frissell et al. 1986). Fluviálna geomorfológia ponúka v štúdiu vodných 
ekosystémov pre iné disciplíny poznanie štruktúry vodného toku a povodia 
a procesov v nich prebiehajúcich na viacerých úrovniach – od povodia až po 
jednotlivé biotopy. Jej predmetom je štúdium, popis a analýza štruktúr koryta 
toku a procesov, ktoré sa podieĐajú na jeho formovaní. PodĐa hierarchickej 
teórie (Frissell et al. 1986) toky predstavujú hierarchicky organizované 
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