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Ciele projektu: CieĐom projektu je poznaĢ vzĢah všetkých troch úrovní 
biodiverzity, využijúc synergický efekt holistického prístupu k sledovanej 
problematike, s možnosĢou využitia týchto poznatkov pre urþenie smerovania 
ćalšieho výskumu a pre ich praktické využitie. 
Anotácia: Sprievodným javom ekonomickej globalizácie je aj „globalizácia” flóry 
a fauny, prejavujúca sa úbytkom pôvodných, endemických druhov 
a expanzívnym šírením druhov invazívnych. Sladkovodné ekosystémy sú 
najzraniteĐnejšie, priþom ryby sú globalizáciou najviac postihnuté. Význam 
zachovania biodiverzity je preto stale aktuálnejší, tak z hĐadiska genetického, 
ako aj evoluþného. Hydrologické systémy povodia Tisy sa vyznaþujú 
koncentrovaným výskytom chránených druhov rýb. Na modelových tokoch 
východného Slovenska (Udava, Baþkovský potok a Bodva) budú vyhodnotené 
parametre populaþnej ekológie a populaþnej genetiky dominantných druhov 
ichtyofauny. Stanovenie preferencií habitatov ichtyofauny a bentických 
makroevertebrát a ich vzĢahu k parametrom prostredia bude východiskom pre 
výskum relevantných autekologických charakteristík jednotlivých druhov, þo 
bude možné využiĢ pre manažment rieþneho ekosystému. 
KĐúþové slová: ichtyofauna, bentické makroevertebráta, biodiverzita, habitatové 
nároky, autekológia, populaþná ekológia, populaþná genetika 
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Pri pohyblivých živoþíchoch je väþšinou jasné, alebo aspoĖ 
pravdepodobné, ako sa šíria, takže väþšina prírodovedcov sa logicky pýta, 
akým spôsobom môžu mäkkýše, také pomalé živoþíchy, prekonávaĢ þasto 
veĐké vzdialenosti. PodĐa Jokinena (1983) migraþný úspech ulitníkov závisí na 
(1) lokálnej poþetnosti druhu, (2) veĐkosti živoþícha a jeho schránky, 
(3) životnom cykle druhu („life-history“), (4) špecifikách mikrohabitatu 
a (5) reprodukþnej biológii. 

Transport pomocou hmyzu 

Niektoré sladkovodné ulitníky (napr. rody Acroloxus, Ferrissia) sa 
dokážu pevne prichytiĢ na telo vodných chrobákov a prekonávaĢ pomerne 
veĐké vzdialenosti (Johnson 1904; Rees 1965; Rosewater 1970). Transport 
kotúĐky Helisoma anceps na veĐkom druhu vodnej bzdochy z þeĐade 
Belostomatidae opisuje Owen (1962). Nie je vylúþený ani transport malých 
druhov mäkkýšov alebo juvenilov na iných, menej pohyblivých druhoch bzdôch, 
napr. na splošĢuli bahennej (Nepa cinerea). V Európe boli viac razy pozorované 
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drobné sladkovodné lastúrniky (kôstky a hrachovky, þ. Sphaeriidae), prichytené 
lastúrami na nohách veĐkých vodných chrobákov (Kew 1893; Rees 1965; Glöer 
& Meier-Brook 2003). 

Transport pomocou rýb a iných vodných živoþíchov 

Nebezpeþnú cestu tráviacim traktom rýb môžu bez ujmy na zdraví 
prekonaĢ najmä ulitníky, ktoré dokážu ústie ulity tesne uzavrieĢ rohovinovým 
vieþkom, takže ich telo nepríde do kontaktu s tráviacimi tekutinami rýb (na 
Slovensku napr. drobné ulitníky z þeĐadí Neritidae, Hydrobiidae, Bityniidae þi 
Valvatidae). Piechocki (1979) uvádza, že drobný, v Európe nepôvodný, ulitník 
hydróbia novozélandská (Potamopyrgus antipodarum) dokáže prejsĢ tráviacim 
traktom rýb bez poškodenia. Najvýkonnejšími vektormi sú medzi rybami, 
samozrejme, tie, ktoré preferujú ako potravu mäkkýše – napríklad invazívny 
býþko tmavoústy (Neogobius melanostomus). Najfrekventovanejšou zložkou 
potravy býþka tmavoústeho boli v slovenskom úseku Dunaja mäkkýše 
Dreissena polymorpha, Sphaerium corneum a Potamopyrgus antipodarum 
(Kováþ & ýejka, nepubl.). 

ZatiaĐ neexistujú exaktné výskumy, þi sú pre mäkkýše ako vektory 
vhodnejšie bylinožravé alebo mäsožravé ryby. Mäsožravce majú kratší tráviaci 
trakt, ale agresívnejšie tráviace tekutiny než bylinožravce, ktoré majú dlhší 
tráviaci trakt, ale tráviace tekutiny nie sú také agresívne (ýerný in verb.). 
Všeobecne známym transportom je prenos larválnych štádií (glochídií) veĐkých 
lastúrnikov na žiabrach rýb. Touto cestou sa rýchlo šíria samozrejme aj 
invazívne druhy mäkkýšov. Na Slovensko sa takto dostal na žiabrach 
introdukovaných rýb invazívny lastúrnik Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) 
(podrobnejšie pozri ýejka 2007). ZatiaĐ nebol na Slovensku publikovaný 
transport mäkkýšov na vodných korytnaþkách (Emys orbicularis, Trachemys 

scripta elegans), ale je isté, že je to jeden z možných spôsobov šírenia vodných 
mäkkýšov v Európe. 

Transport pomocou vtákov 

Medzi prvými sa o šírenie mäkkýšov zaujímal Darwin (1859). 
Pozoroval potápajúce sa kaþice, ktorým sa na perí pri vynorení prichytili vodné 
rastliny, najmä žaburinka, na ktorej zistil prisadnuté drobné druhy vodných 
mäkkýšov a juvenily väþších druhov. Prenos v perí migrujúcich vtákov alebo 
v bahne na ich nohách sa v literatúre objavuje pomerne þasto (Crandall 1901; 
Malone 1965; Pennak 1989; Rees 1965). Boag (1986) experimentálne potvrdil, 
že juvenily vodných ulitníkov priĢahujú pohyby peria vo vode a na perí vydržia 
prichytené niekoĐko minút simulovaného letu. Kaþica letiaca 15 minút 
rýchlosĢou 41 km/h je tak schopná preniesĢ najmenej tri exempláre druhov 
Lymnaea stagnalis, Stagnicola elodes alebo Planorbella trivolvis do 
vzdialenosti 10 kilometrov (Boag 1986). Bahniak bartrámia dlhochvostá 
(Bartramia longicauda) si na dlhú cestu z Karibiku na sever pravdepodobne 
„pribaĐuje“ do peria drobné ulitníky a pojedá ich poþas cesty ako oriešky 
(McAttee 1914; Rees 1965). Dundee et al. (1967) našli jantárovku Succinea 

unicolor v perí sluky americkej (Scolopax minor), sluky hôrnej (Gallinago 
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gallinago) a severoamerického lelka (Caprimulgus vociferus). Neznámy autor 
(Anonymus 1936) uvádza, že objavil jantárovku (Succinea sp.) v perí 
severoamerickej strnádky Pooecetes gramineus. 

Mäkkýše sú schopné sa voziĢ aj na iných þastiach vtáþieho tela. 
Wesselingh et al. (1999) predpokladá dva spôsoby transportu mäkkýšov 
pomocou vtákov: v perí alebo na nohách a v tráviacom trakte vtákov (pozri aj 
Malone 1965). Tieto predpoklady potvrdzujú napríklad pozorovania Reesa 

(1965), ktorý udáva viacero nálezov vodných ulitníkov alebo lastúrnikov 
prichytených na nohách vtákov (Obr. 1). Okrem vodných druhov píše aj 
o nálezoch suchozemských druhov (Vitrina pellucida a Succinea sp.) v truse 
migrujúcich vtákov. Wesselingh et al. (1999) uvádzajú príklady nálezov živých 
mäkkýšov vo vtáþom truse a predpokladajú, že je to jeden zo spôsobov šírenia 
vodných ulitníkov z rodov Tryonia a Planorbarius. 

Obr. 1. Srdcovka jedlá (Cardium edule) prichytená na nohe rybára (Sterna sp.) (Foto 
F.Visscher) 

Cestovanie vzdušnými prúdmi a vodou 

Niektorí malakozoológovia (napr. Vagvolgyi 1975) z þasu na þas 
špekulujú v kuloároch o možnom transporte malých druhov mäkkýšov 
vzdušnými prúdmi. Rees (1965) je zdržanlivejší a tvrdí, že priamy dôkaz 
transportu drobných druhov mäkkýšov zatiaĐ neexistuje, ale nie je vylúþený. Do 
dnešných dní však nebol publikovaný jediný dôkaz ani o transporte prázdnych 
schránok alebo vajíþok mäkkýšov vzdušnými prúdmi na väþšie vzdialenosti. 
Transport by bol možný napríklad prostredníctvom hurikánov alebo tornád, þo 
sa týka aj vodných mäkkýšov, ktoré môžu byĢ tornádami nasávané aj s vodou 
a odnášané na iné miesta. 
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Je pravdepodobné, že vodné ulitníky nie sú až tak viazané na miesto, 
kde sa narodili, ale že sa slimaþím tempom šíria sieĢou vodných tokov aj 
desiatky kilometrov (Pennak 1989). Najrýchlejšie sa šíria vodné (ale aj 
suchozemské) mäkkýše a ich vajíþka pomocou záplavových vôd (Pennak 
1989; ýejka 2000). 
ýlovek a šírenie mäkkýšov 

Je dostatoþne známe, že väþšina nepôvodných alebo invazívnych 
druhov sa šíri pomocou þloveka. ýasté je šírenie na exotických vodných 
rastlinách (Smith 1995), na žiabrach introdukovaných rýb, ako bolo uvedené 
vyššie, þi v balastnej vode nákladných lodí (ýejka 1994). Lastúrnik kopýtko 
prirastené (Dreissena polymorpha) patrí medzi najúspešnejších cestovateĐov 
vćaka bysovým vláknam, ktorými sa dokáže prichytiĢ na pevný podklad. 
Takýmto podkladom môže byĢ, samozrejme, aj trup lode, ktorá ho odvezie 
stovky kilometrov od jeho domoviny. Kećže je kopýtko navyše euryhalínny 
druh, môže cestovaĢ v sladkých aj slaných vodách (Minchin et al. 2002). ýasté 
je aj úmyselné premiestĖovanie (translokácia) mäkkýšov, najmä veĐkých 
lastúrnikov pseudoochranármi, bohužiaĐ, z þasu na þas takto „pomáhajú 
prírode“ aj niektorí hyperaktívni malakozoológovia. ZanedbateĐný nie je ani 
pasívny transport malakozoológmi: Slimáþkar môže vzorku mäkkýšov, ktorá 
obsahuje živé jedince, po ceste z krþmy stratiĢ, prípadne na vzdialenejšom 
mieste z viacerých dôvodov vyhodiĢ. 
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ABSTRAKT z Limnologického seminára v Šúri 

Spoloþenstvá podeniek, pošvatiek a potoþníkov potoka ýierĖanka 

Miroslav OýADLÍK 
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, FEE TU Zvolen, T. G. Masaryka 24, SK 960 53, 

Zvolen 

Príspevok prezentuje výsledky výskumu spoloþenstiev podeniek 
(Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera) a potoþníkov (Trichoptera) potoka 
ýierĖanka a ich zmeny v pozdĎžnom profile toku. Semikvantitatívne vzorky 
bentosu boli odobraté tzv. kicking metódou zo 6 odberových profilov 
a spracované podĐa autekologických charakteristík zistených taxónov. Celkovo 
bolo semikvantitatívnymi odbermi (vykonanými v rokoch 2005 až 2007) 
determinovaných 25 taxónov patriacich do 12 þeĐadí a 3 radov. Použitím indexu 
podobnosti boli jednotlivé profily zaradené do 3 zón, ktoré korešpondujú 
s meniacimi sa podmienkami prostredia. 

KĐúþové slová: podenky, pošvatky, potoþníky, ýierĖanka, longitudinálne zmeny 
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