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Abstract 
Aquatic ecosystems in phytotelmata are generally considered as excellent 
model systems to address various ecological theories (e.g., dynamics 
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of metapopulations and metacommunities, island biogeography, food-web 
interactions). In temperate Europe, only a small number of plant species exhibit 
morphological structures that would be able to hold water long enough 
to provide suitable conditions for development of aquatic communities, teasels 
(Dipsacus fullonum) being one of them. Nevertheless, beside some rather 
faunistic notes, very little is known about the ecosystem functioning 
in phytotelmata.  
Keywords: phytotelmata, Dipsacus, ecological model systems, ecosystem 
functioning 

Telmy (periodické vody, mikro-
kozmy) sú v prírode jedinečné 
vodné mikroekosystémy. Hlav-
ným činiteľom vzniku teliem sú 
zrážky, takže prostredie teliem 
je z ich podstaty zvyčajne 
periodické, nestabilné a pomer-
ne extrémne. Vyskytujú sa 
všade, kde to dovolia klimatické 
podmienky. Majú buď priro-
dzený pôvod: napr. potamo-
telmy (kaluže zásobované 
vodou z iných vodných ekosys-
témov), pluviotelmy (dažďové 
kaluže), fytotelmy (nádržky na 
bylinách), dendrotelmy (nádržky 
v stromoch alebo na stromoch), 
litotelmy (nádržky v štrbinách 
skál), mykotelmy (nádržky na 
hubách); ale aj antropogénny 
pôvod, v predmetoch ľudskej 
činnosti: antropotelmy (sudy 
s vodou, odpadky zachytávajúce 
zrážky, atď.) (Rúfusová et al. 
2017). 

Fytotelmy, sú v našich zemepisných šírkach zriedkavé. Jednou z mála 
rastlín na Slovensku, ktorá dokáže vytvárať pravé fytotelmy, je štetka 
(Dipsacus). Rastliny rodu štetka (najmä druh Dipsacus fullonum L.) uchovávajú 
zrážkovú vodu v protistojne zrastených listoch (Obr. 1). Objem listovej nádržky 
môže predstavovať maximálne niekoľko decilitrov. Malý objem so sebou 
prináša malú  rezistenciu mikroekosystému a extrémnu fluktuáciu viacerých 
parametrov prostredia. Typickými sú pre ne periodicita, prehrievanie vody, 
hypoxia, nedostatok potravy a taktiež nedostatok priestoru, čo zvyšuje 
konkurenciu a ovplyvňuje ich spoločenstvá. Keďže fytotelmy na štetkách sú 
závislé na zrážkach, celý ekosystém je nestabilný. Vyparovaním vody celé 
prostredie na určitý čas (spravidla do nasledujúcich zrážok) mizne. Ani takéto 

Obr. 1. Fytotelmy štetky lesnej (Dipsacus 
fullonum L.) 
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pravidelné vznikanie a zanikanie ekosystému však nebráni živočíchom obsadiť 
tento habitat (Obr. 2). Vodné spoločenstvo tvoria rastlinné aj živočíšne 
mikroorganizmy, huby, baktérie a makroorganizmy ako hmyz, kôrovce, 
pavúkovce, mäkkýše, atď. (Kitching 2000). 

Fytotelmy sú ako prirodzené mikrokozmy veľmi vďačné objekty 
výskumu. Odoberanie vzoriek je v podstate jednoduché, keďže tento 
ohraničený mikroekosystém má jasne vymedzený priestor s malou plochou 
a malým objemom vody. To znamená, že dokážeme zachytiť celú škálu 
organizmov v jednej vzorke. Štetky rastú spravidla v početnejších skupinách 
a samotná rastlina vytvára viacero poschodí protistojných listov, čo zaručuje 
dostatok replikácií pre odbery počas celej vegetačnej doby. 

V strednej Európe, a najmä na našom území, prebehlo len niekoľko 
výskumov bioty fytoteliem. Z mikroorganizmov boli preskúmané najmä 
nálevníky (Tirjaková & Vďačný 2005) a vírniky (Devetter 2004). Niektoré štúdie 
sa venovali makroskopickým organizmom (napr. Oboňa et al. 2011; Oboňa & 
Svitok 2012; Kanašová 2017). Prvé výsledky ukazujú, že vo fytotelmách štetiek 
dominujú zástupcovia dvojkrídlovcov (Diptera), s najpočetnejšími rodmi 
Dasyhelea a Metriocnemus. Tieto organizmy sa bežne vyskytujú aj v iných 
habitatoch. Napriek tomu je zaujímavé, že pri možnosti využívať iné 
a dostupnejšie habitaty obsadzujú aj takéto extrémne prostredie. Počas 
výskumov bioty sa žiadna štúdia nezamerala na samotný mikroekosystém 

Obr. 2. Kukly pakomárikov rodu Dasyhelea sú dokladom toho, že niektoré druhy 
dvojkrídlovcov dokážu vo fytotelmách štetiek dokončiť celý svoj vývin. 
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a jeho fungovanie. Dodnes nie je jednoznačne preukázané, či tieto rastliny 
profitujú z organickej hmoty zachytenej vo fytotelmách v prospech samotnej 
rastliny alebo semien, podobne ako krčiažniky radu Nepenthales (Darwin 1875; 
Christy 1923; Shaw & Sheckleton 2011). Z pohľadu ostrovnej biogeografie 
môžeme pokladať jednotlivé mikrohabitaty nádržiek za samostatné ostrovy, ale 
taktiež populáciu štetiek za komplexnejšiu skupinu vodných habitatov 
(metaspoločenstvo). Štetky by v tomto prípade boli vhodným prirodzeným 
modelovým systémom pre štúdium dynamiky metapopulácií, metaspo-
ločenstiev a ostrovnej biogeografie. 
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Obr. 3. Interakcia medzi vodným a terestrickým prostredím je v prípade fytoteliem 
pomerne intenzívna. 
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Arthroplea congener je výnimočný druh podenky z čeľade Arthropleidae, 
do ktorej patria iba dva druhy: palearktická A. congener a nearktická 
A. bipunctata. 

Po slovensky sa nazýva podenka pálková, čo súvisí s tým, že larvy 
preferujú lokality zarastené pálkou a trstinou. České meno jepice podivná 
odkazuje na výnimočný tvar larválnych ústnych orgánov, so skutočne 
podivnými, nápadne vytŕčajúcimi čeľustnými hmatadlami. Ich predĺžené prvé 
články vybiehajú za hlavu až k stredohrudi, extrémne dlhé, tenké a kosákovite 
zahnuté druhé články sú porastené dlhými tenkými chĺpkami. Čeľustné 
hmatadlá sú uspôsobené predovšetkým na filtrovanie potravy, ktorou sú najmä 
detrit a drobné kôrovce a vírniky. Larvy nimi intenzívne pohybujú, v závislosti 
od veku larvy spravia 50 až 250 záberov za minútu (Soldán 1977). V obrane 
dokážu mohutný záber čeľustných hmatadiel použiť na plávanie, pričom akoby 
poskočili a tak unikali pred predátormi (Soldán 1979). Larvy sú veľmi 
nenápadné a ako píše Landa (1969) „obtiažne sa chytajú a je nutné usilovne 
sitkom smýkať trstinu. Chytené larvy zostávajú bez pohnutia a ľahko ujdú 
pozornosti“.   


