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liniska sa cez deĖ zohrieva a v noci rýchlo stráca teplo vyžarovaním. Preto nad 
týmito biotopmi vznikajú oveĐa väþšie tepelné výkyvy ako v okolitých porastoch. 
Špeciálna mikroklíma podmieĖuje existenciu, aj keć na pohĐad þasto 
chudobnej, ale zato veĐmi špecifickej a vzácnej fauny vodných bezstavovcov. 

Rašelinné ekosystémy zohrávajú významnú úlohu v prírode, v krajine 
a v ekonomike. Ich záchrana a uchovanie má byĢ preto prioritou. 
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Hrachovky (rod Pisidium, tr. Bivalvia, þeĐ. Sphaeriidae) predstavujú poþetnú 
a ekologicky dôležitú skupinu organizmov, ktorá þasto dominuje napr. 
v bentických spoloþenstvách pramenísk, rybníkov a niektorých typov mokradí 
(Korniushin & Glaubrecht 2002). Hrachovky sú naše najmenšie lastúrniky (2 – 
11 mm). V Európe je tento rod zastúpený 21 druhmi (Ložek 1956; Heard 1977), 
na území Slovenska je v súþasnosti známych 14 druhov (Horsák 2001). 

Determinácia hrachoviek je založená na morfológii lastúr – na ich 
veĐkosti, tvare, povrchových štruktúrach a najmä stavbe zámku (pozri nižšie). 
Až na výnimky (napr. Pisidium amnicum) je pre zaþiatoþníkov determinácia 
našich hrachoviek vzhĐadom k variabilite a minucióznosti morfologických 
znakov pomerne zložitá a vyžaduje znaþné skúsenosti. Špecialista dokáže 
þasto urþiĢ dospelé jedince len na základe vonkajších znakov na lastúrach. 
Neskúsení zaþiatoþníci musia použiĢ pre spoĐahlivé urþenie znaky na zámkovej 
lište lastúr. Ku správnej determinácii je vždy lepšie sledovaĢ kombináciu 
rôznych urþovacích znakov, lebo žiadne znaky nemusia byĢ také výrazné, aby 
za všetkých okolností poskytli neomylný prostriedok k determinácii (Heard 
1979; Mácha 1996). 

Príprava lastúr na determináciu 
Niekedy staþí od seba oddeliĢ lastúry obyþajnou žiletkou, schránky nechaĢ 
vyschnúĢ a pozorovaĢ stavbu zámku (zámok je þasĢ schránky lastúrnikov, 
pomocou ktorej sú obidve lastúry spojené; na zámku sú druhovo špecifické 
štruktúry, tzv. zuby). ýasto sa však stáva, že v oblasti zámku zostanú þasti 
tkanív, ktoré znemožĖujú úplný pohĐad na morfologické znaky. Vtedy treba 
lastúry povariĢ v slabom roztoku hydroxidu sodného, þím sa zlikvidujú všetky 
organické þasti (niekedy staþí lastúrky len zaliaĢ horúcim roztokom NaOH).  
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Možno použiĢ aj hydroxid draselný (KOH), ale treba rátaĢ s tým, že je menej 
úþinný. 

Stavba zámku 
Zámok je þasĢ lastúry, ktorá sa skladá z troch trojíc do seba zapadajúcich 
zubov (Obr. 1). ďavá lastúra nesie jeden predný boþný [a2], jeden zadný boþný 
zub [p2] a dva hlavné (kardinálne) zuby [c2] a [c4]. Pravá lastúra nesie dva 
predné boþné zuby [a1] a [a3], dva zadné boþné zuby [p1] a [p3] a jeden 
hlavný zub [c3]. Lastúry sú navzájom spojené väzom (ligamentom), po ktorom 
zostáva u prázdnych (subfosílnych a fosílnych) lastúr väzová brázda. 

Praktické poznámky 
Odlíšenie od juvenilov rodu Sphaerium 
Z þeĐade Sphaeriidae sa okrem hrachoviek na Slovensku vyskytujú ešte kôstky 
(rody Sphaerium a Musculium). Je úplne bežné, že sa vyskytujú spoloþne s 
hrachovkami a pre neskúseného determinátora môžu byĢ od seba na 
nerozoznanie (Horsák 2003). Juvenilné jedince rodu Sphaerium sa najviac 
podobajú na dospelé jedince hrachovky P. pseudosphaerium. Pretože druhy 
rodu Sphaerium dorastajú do niekoĐkonásobne väþšej veĐkosti než väþšina 
hrachoviek, sú ich juvenilné štádiá výrazne ploché. Ćalej sa vyznaþujú 
vrcholom, ktorý ústi do nápadného hrotu (Obr. 2); zámková lišta je medzi 
boþnými zubmi takmer rovná. Pre odlíšenie od P. pseudosphaerium je dôležité 
aj uhlovité zakrivenie „c3“ zubu (Obr. 2). Juvenilné jedince rodu Musculium si 
možno kvôli ich lesku najĐahšie zameniĢ s lesklými druhmi hrachoviek, 
najþastejšie s P. nitidum. Tejto zámene nahráva aj ryhovanie pod hladkou 
plochou embryonálnej lastúrky (Obr. 2). (Horsák 2003). VzhĐadom k tomu, že 
druhy rodu Musculium dorastajú do niekoĐkonásobnej veĐkosti, je hladká plocha 
takisto niekoĐkokrát väþšia než u mladých jedincov P. nitidum. Embryonálne 
lastúrky (Obr. 2) pri rode Musculium tvoria v dospelosti nápadne odsadené 
vrcholy. Preto majú embryonálne lastúrky tupý uhol zovretia (Obr. 2, pohĐad 
zdola), þím sa líšia od všetkých hrachoviek (Horsák 2003). VzhĐadom k hojnosti  

Obr. 1. Morfologická stavba zámku hrachoviek (podĐa Horsáka 2003).  
Vysvetlivky: v.b. – väzová brázda; c2, c3, c4 – hlavné zuby; a1, a2, a3 – predné boþné 
zuby; p1, p2, p3 – zadné boþné zuby; ka – kalus.
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a množstvu spoloþných výskytov s hrachovkami má zmysel hovoriĢ 
o Sphaerium corneum sensu lato, hoci uvedené znaky platia na juvenilné 
jedince tohto rodu všeobecne (Horsák 2003). 

 
Inkrustácia lastúr 
Na povrchu bývajú lastúry þasto inkrustované nánosmi oxidov železa alebo 
nárastami rias. Miera inkrustácie závisí na fyzikálnych a chemických 
podmienkach prostredia, najmä na type substrátu a rýchlosti prúdenia vody 
(Ladle & Baron 1969). Pred urþovaním ich treba mechanicky odstrániĢ, napr. 
preparaþnou ihlou alebo entomologickým špendlíkom, aby sme odhalili dôležité 
urþovacie znaky (napr. vrcholové lišty hrachoviek P. henslowanum, P. supinum 
þi P. moitessierianum). 
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Obr. 2. Determinaþné a diferenciaþné znaky na juvenilných lastúrach druhov 
Musculium lacustre a Sphaerium corneum (podĐa Horsáka 2003).
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Prezentované výsledky boli súþasĢou diplomovej práce (Iarošová 2010), ktorá 
bola spracovaná v rámci projektu VEGA 1/4334/07 „Planktonické a bentické 
spoloþenstvá v období zmien antropickej záĢaže na ekosystémy tatranských 
jazier" (2007-2009). CieĐom práce bolo i) vytvoriĢ aktuálnu klasifikáciu 
sledovaných plies na základe Chironomidae, ii) zistiĢ kvalitatívnu štruktúru 
zoskupení pakomárov v tatranských plesách, iii) porovnaĢ získané biologické 
údaje so staršími výsledkami a zistiĢ stav biologickej obnovy acidifikovaných 
jazier. 

Metódy 
V auguste v rokoch 2007 a 2009 boli odobrané exúviá kukiel pakomárov z 35 
vysokotatranských plies: Nižné Temnosmreþinské pleso (kód plesa: NTem; rok zberu 
exúvií: 2007), Vyšné Temnosmreþinské pleso (VTem; 2007), Nižné Terianske pleso 
(NTer; 2007), Vyšné Terianske pleso (VTer; 2007), Krivánske Zelené pleso (KrZe; 2007), 
Krivánske oko (KrOk; 2007), Sedielkové pliesko (Sedi; 2009), Vyšné Furkotské pleso 
(VFur; 2009), Nižné Wahlenbergovo pleso (NWah; 2007), Vyšné Wahlenbergovo pleso 
(VWah; 2007, 2009), Capie pleso (Capi; 2007, 2009), Okrúhle pleso (Okru; 2009), Volie 
pliesko (Voli; 2007), Nižné Satanie pleso (NSat; 2009), Vyšné Satanie pleso (VSat; 2007, 
2009), Vyšné Žabie pleso (VyZb; 2007, 2009), pliesko nad Vyšným Žabím plesom (VZbP; 
2009), Malé Žabie pleso (MZab; 2007, 2009), VeĐké Žabie pleso (VeZb; 2007, 2009), 
Batizovské pleso (Bati; 2007, 2009), Malé Batizovské pleso (MBat; 2009), Pusté pleso 
(Pust; 2007), Malé Pusté pleso (MPus; 2007), ďadové pleso vo VeĐkej Studenej doline 
(Lado; 2007), Starolesnianske pleso (Star; 2007, 2009), Vyšné Sesterské pleso (VySe; 
2007, 2009), pliesko nad Vyšným Sesterským plesom (SesP; 2009), Prostredné Sivé 
pleso (PrSiv; 2009), Studené pleso 1 (Stud; 2009), Slavkovské pleso (Slav; 2007, 2009), 
Modré pleso (Modr; 2007, 2009), Baranie pliesko (Bara; 2007), Vyšné Spišské pleso 
(VySp; 2007, 2009), VeĐké Spišské pleso (VeSp; 2007, 2009), Prostredné Spišské pleso 
(PrSp; 2007, 2009). 

Exúviá boli získavané z hladiny pomocou siete (200 ȝm), ktorá bola pripevnená 
na 1,5 m dlhú tyþ. Z veĐkých plies sa materiál odoberal len z náveterných þastí brehov, 
kde boli exúviá akumulované, v prípade malých plies sa pri získavaní materiálu 
obchádzalo celé pleso. Materiál zachytený v sieĢke bol umiestnený do oznaþených 
polyetylénových 100 ml fliaš a konzervovaný 4% formalínom. V laboratóriu boli všetky  


