
 

foto: Silvia Winklerová
Dunajská delta – terénna exkurzia študentov Prírodovedeckej fakulty UK 

 
VÝBOR SLS INFORMUJE 
 
Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 6. decembra 2007 
na ÚZ SAV v Bratislave 
Prítomní: Štefková, Čiamporová-Zaťovičová, Derka, Illyová, Trnková 
Ospravedlnení: Bitušík, Novikmec 

1. Schôdzu otvorila E. Štefková a privítala prítomných členov výboru. 
2. Hospodárka SLS, E. Štefková, predniesla návrh finančného plánu 

spoločnosti na rok 2008. 
3. Výbor prerokoval plán financií na rok 2008. 
4. Výbor navrhol a schválil plán činnosti SLS na rok 2008. 
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5. Z. Čiamporová-Zaťovičová informovala o príprave nového čísla 
Limnologického spravodajcu. 

6. Na základe informácií národného reprezentanta IAD, E. Bulánkovej, výbor 
konštatoval, že v roku 2007 pravdepodobne nebude zaplatené hromadné 
členské 1.500 eur. 

7. Výbor schválil návrh na vylúčenie niektorých členov spoločnosti v zmysle 
stanov SLS z dôvodu niekoľkoročného neplatenia členských príspevkov. 
Jedná sa o nasledovných členov, ktorých dlžná suma bola 450 Sk a viac: 
Tatiana Čipáková, Jana Čuláková, Soňa Hrabinová, Martina Janečková, 
Vladimír Košel, Jana Lafférsová, Jaroslava Kurpelová, Dagmar 
Majtánová, Oľga Mikelková, Jarmila Mlynarčíková, Norbert Ölvecký, 
Bohuslav Uher a Mária Vargová. 

8. Rôzne: 
- T. Derka informoval o plánovanej výstavbe hate na Bodrogu pri 
Ladmovciach a prebiehajúcej aktivite na záchranu potenciálne 
postihnutého územia. T. Derka vyzval výbor SLS, aby vyjadril podporu 
tejto aktivite a informoval všetkých členov SLS o investičných zámeroch 
ohľadom výstavby hate a jej dopadoch na faunu a flóru tohto cenného 
územia. 
- Bol navrhnutý predbežný termín 2. jarného limnologického seminára 
v Jurskom Šúri: 24. apríl 2008. 

Marta ILLYOVÁ 
 
OSOBNÉ SPRÁVY   
 
Belo (Vojtech) Hollý – autor prvej hydrobiologickej štúdie na 
Slovensku 

Ak by sme dostali otázku, ktorá bola prvá, resp. najstaršia 
hydrobiologická štúdia na Slovensku, myslím, že jednoznačne by padla voľba 
na „Hydrobiológiu Hnilca a Hornádu“, od známej trojice Bílý – Hanuška – 
Winkler, z roku 1952. A predsa je tu ešte o 17 rokov staršia štúdia 
monografického rozsahu od Belu Hollého s dosť zložitým titulom: „Vplyv 
odpadkových vôd cukrovarských na biológiu prírodných vôd“, s dodatkom 
„s osobitným zreteľom na škody, ktoré vznikajú ich pôsobením rybárstvu“. 
Štúdia vyšla v r. 1935 v „Sborníku Výzkumních ústavů zemědělských ČSR“ 
Svazek 130. Štúdia je pomerne rozsiahla, má 94 strán a jednu situačnú mapu 
študovaného úseku Nitry od Komjatic po Komárno, s vyznačenými profilmi. 
Z grafických doplnkov je tu 12 fotografií koryta Nitry a okolitej krajiny, 7 
fotografií vzoriek fauny na paneloch a 9 úhľadných peroviek s priečnymi rezmi 
koryta s rozmanitou situáciou dna, brehmi a vegetáciou. V zozname literatúry je 
47 citácií prevažne nemeckého pôvodu. Väčšiu časť textu vypĺňajú podrobné 
opisy profilov a rozbory vzoriek. 
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Autor, Ing. Dr. tech. Belo Hollý, bol v tom čase zamestnancom 
Rybárskeho a hydrobiologického ústavu, Stanice Liptovský Hrádok, ako súčasť 
„Štátnych výskumných ústavov pre výrobu živočíšnu“. 

Výskum mal vtedy za úlohu zmapovať vplyv cukrovarníckych 
odpadových vôd z cukrovaru v Šuranoch na faunu, hlavne ryby, v rieke Nitra. 
Študovaný úsek rieky, dlhý takmer 22 km, sa tiahol sponad „Veľkých Šurian“ až 
pod Nové Zámky zhruba do polovičnej vzdialenosti ku Nesvadom (v práci 
Nasvad). Výskum sa konal v roku 1933 v mesiacoch máj, jún a november. 
Riečisko Nitry bolo v tom čase ešte pôvodné, teda husto meandrujúce. Počet 
vybraných profilov bol nezvyčajne veľký – 28 hlavných a niektoré mali ešte 
dielčie profily označené písmenami, napr. keď bol odber z druhého brehu, 
alebo vzdialený len pár sto metrov. 

Okrem bežného makrozoobentosu, vyhodnocoval sa aj zooplanktón 
a riasy. Štúdia by bola cenným faunisticko-historickým dokumentom, ak by bol 
materiál určený do druhovej úrovne. Žiaľ, väčšinou to bolo do úrovne rodu 
(Limnaea sp., Tubifex sp., Herpobdella sp., Daphnia sp., Asellus sp., Ephemera 
sp., Chironomus sp. atď.), alebo len do čeľade. Niektoré vzorky sú síce 
dokumentované na fotkách, ale presnejšie určenie nie možné. 

Zaujímavý je zoznam rýb vo vtedajšej Nitre a ak zodpovedá 
skutočnému stavu, je cenným dokumentom o vtedajšej vysokej druhovej 
pestrosti rýb v tejto rieke napriek znečisteniu. V zozname je celkovo 32 druhov 
rýb. Nad N. Zámkami (úsek A a B) bolo 24 a 23 druhov rýb (bez neistej 
hlavátky a jesetera), pod N. Zámkami (úsek C) bolo až 30 druhov. Údaje 
o rybách získal pokusnými lovmi, podľa dát od miestnych rybárov, z rybárskeho 
družstva v Nových Zámkoch a z literatúry. 

Zaujímavé sú slovenské mená niektorých zástupcov: vodný vlas je 
Tubifex, Gammarus nazýva vodné teľce, Asellus je sviňka, Trichoptera sú 
chriaštele. Tiež u rýb použil zvláštne znejúce mená ako hrča, klen, nosatka, 
bolieň, perlín, lejšovka, sikavica, štikavica, keser, šrak, mrenka. 

O samotnom autorovi nepodarilo sa mi získať ďalšie údaje. Pred rokmi 
som natrafil ešte na jeden článok tohto autora z obdobia slovenského štátu, 
kde mal krstné meno uvedené už ako Vojtech, citáciu som ale v tomto čase 
nemohol nájsť. Predmetná štúdia je celkovo málo známa, pravdepodobne je 
ťažko dostupná, jej citáciu som našiel len v prácach Hanušku (1956, 1971). 

Vladimír KOŠEL 

Literatúra 
BÍLÝ, HANUŠKA & WINKLER 1952. Hydrobiologia Hnilca Hornádu. Vydavateľstvo SAVU, 

Bratislava, 189 s. 
HANUŠKA, L. (ed.) 1956. Biologické hodnotenie vôd. SAVU, Bratislava. 
HANUŠKA, L. 1971. Hydrobiológia rieky Nitry po popolčekovej havárii. Biologické práce, 

17, 1, 110 s. 
HOLLÝ, B. 1935. Vplyv odpadkových vôd cukrovarských na biológiu prírodných vôd. 

Sborník Výzkumních ústavů zemědělských ČSR. Praha, Sv. 130, 94 s.+1 
mapa. 
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KRONIKA 
 
Medzinárodné algologické sympózium: Biology and Taxonomy of 
Green Algae V 

V dňoch 25.–29. júna 2007 organizovala Algologická sekcia 
Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, v spolupráci s Botanickým ústavom 
SAV a Prírodovedeckou fakultou UK, v Kongresovom centre SAV 
v Smoleniciach už 5. medzinárodné algologické sympózium Biology and 
Taxonomy of Green Algae. Spolu sa stretlo 63 vedcov z 19 krajín z troch 
kontinentov, menovite zo Slovenska (13), Česka (12), Ruska (5), Brazílie (5), 
Ukajiny (3), Rakúska (3), Nemecka (3), Japonska (3), po 2 účastníkoch z Litvy, 
Maďarska, Anglicka, Fínska, Thajska a po jednom z Holandska, Francúzska, 
Estónska, Poľska, Srbska a Bulharska. 

Predseda 
Slovenskej botanickej 
spoločnosti, doc. RNDr. 
Igor Mistrík, CSc., 
v otváracom prejave 
pripomenul tohtoročné 
udelenie Holubyho 
pamätnej medaily SBS 
trom zahraničným 
vedcom: prof. RNDr. 
Alene Sládečkovej, CSc. 
(Praha), RNDr. Oldřichovi 
Lhotskému (Třeboň) a Dr. 
Antalovi Schmidtovi 
(Baja), ktorí sa aktívne 

zúčastňovali na smolenických sympóziách. Inou spoločenskou udalosťou bolo 
stretnutie predstaviteľov Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Slovensko-ukrajinskej 
spoločnosti, Predsedníctva SAV a účastníkov sympózia z Ukrajiny, vedených 
prof. dr. Igorom J. Kostikovom. Tajomník Veľvyslanectva Ukrajiny v SR Petro 
Petrišče prečítal pozdravný list veľvyslankyne Ukrajiny v SR Inny Ohnivets, 
v ktorom ocenila dlhoročnú spoluprácu vedcov našich krajín aj v oblasti 
algológie. V rámci sympózia sa uskutočnila poldňová exkurzia do Skalice, kde 
predstavitelia mestskej samosprávy pripravili účastníkom milé privítanie 
spojené s ochutnávkou známeho červeného rubínu a skalického trdelníka. 

foto: autor 

V troch tematických blokoch, zameraných na molekulárnu taxonómiu 
a genetiku, pôdne riasy a desmídie, odznelo 32 prednášok a prezentovalo sa 
29 posterov. Časť z nich sa uverejní v časopise Biologia. 

Aj na príklade algologických sympózií možno dokumentovať akú 
dôležitú úlohu zohrávali kongresové centrá SAV pri  rozvoji medzinárodnej 
spolupráce. V čase rozdelenej Európy boli akýmisi mostami medzi vedcami 
z obidvoch politických táborov, a to najmä pre vedcov z Východu, ktorí nemali 
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možnosť dostať sa na Západ. Významnou mierou tiež prispievali k propagácii 
Slovenskej akadémie vied a našej krajiny v zahraničí, o čom svedčí 
i skutočnosť, že na doterajších algologických sympóziách Slovenskej 
botanickej spoločnosti SAV sa zúčastnilo 312 vedcov z 39 štátov zo všetkých 
kontinentov. 

František HINDÁK 
 

 
SEFS5 

V dňoch 8.–13. júla 2007 sa v príjemnom prostredí rozsiahleho 
komplexu botanickej záhrady v talianskom Palerme na Sicílii uskutočnila 
medzinárodná limnologická konferencia the Fifth Symposium for European 
Freshwater Sciences (SEFS5). Išlo zrejme o najväčšiu tohoročnú spoločenskú 
udalosť európskej limnológie. Medzi účastníkmi z 36 krajín boli aj štyria 
zástupcovia zo Slovenska: Tomáš Derka, Milan Novikmec, Marek Svitok 
a Andrej Štangler. 

V sekcii „Life Histories“ prezentoval Marek Svitok poznatky týkajúce sa 
populačnej dynamiky podeniek v karpatských tokoch (Derka T. & Svitok M.: 
Population dynamics of mayflies (Ephemeroptera) in Carpathian mountain 
stream). Prednáška zaujala, o čom svedčila aj čulá diskusia po jej skončení. 
Ťažšiu úlohu mal Milan Novikmec, ktorý vystupoval v posledný deň 
konferencie, kedy bežala už iba jediná sekcia venovaná ekológii a manažmentu 
tečúcich vôd. Keďže úvodnú prednášku mal novozélanďan Colin Townsend, 
stálica na nebi limnológie a ekológie, spolueditor časopisu Freshwater Biology, 
sála bola nabitá do posledného miestečka. Tréma, ktorú by určite pociťoval 
každý pred sústredenými zrakmi vedcov takých zvučných mien ako Colin 
Townsend alebo Björn Malmqvist, Milanovi nezviazala ruky ani jazyk. Hneď 
v úvode prednášky týkajúcej sa štruktúry a distribúcie spoločenstiev potočníkov 
v pozdĺžnom profile západokarpatských tokov (Novikmec M., Svitok M. & Čiliak 
M.: Structure and longitudinal distribution of caddisfly (Trichoptera) 
communities of the West Carpathian River) odľahčil situáciu vtipnou 
poznámkou o svojom psychickom rozpoložení a následne s bravúrou a 
nadhľadom odprezentoval svoju prácu. Podobne ako v predošlom prípade mala 
prednáška slušný ohlas nielen za obsah, ale aj formu prezentácie. Okrem 
prednášok boli výsledky výskumu prezentované aj formou posterov. Peter 
Bitušík a Marek Svitok prezentovali svoju prácu zameranú na dlhodobé zmeny 
spoločenstiev pakomárov (Long-term changes in chironomid assemblages of 
the River Hron, Slovakia) a tradične nechýbal ani paleoekologický príspevok 
(Svitok M. & Kubovčík V.: Palaeoecological study of lake Vyšné 
Wahlenbergovo pleso (the Tatra Mountains, Slovakia): chironomids, climatic 
changes and acidification). 

Nesklamala ani záverečná recepcia usporiadaná v starobylom paláci 
na pobreží, kde si prišli na svoje milovníci morských špecialít a talianskej 
kuchyne. Bol tiež oznámený termín a miesto konania ďalšieho limnologického 
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Hľadaj päť rozdielov... Riešenie: Prednáška Colina Townsenda (vľavo) a Milana 
Novikmeca (vpravo) na medzinárodnej limnologickej konferencií the Fifth Symposium 
for European Freshwater Sciences. 

foto: Marek Svitok

sympózia, ktoré sa uskutoční o 2 roky v Rumunsku, v atraktívnom prostredí 
horského strediska Sinaia v pohorí Bucegi (asi ½ hod. cesty od Brasova). Táto 
konferencia bude nepochybne ďalšou výbornou príležitosťou na nazbieranie 
veľkého množstva poznatkov v krátkom čase, zdrojom inšpirácie, ako aj 
kontaktov. Veríme, že slovenskí limnológovia využijú šancu a nasledujúcej 
konferencie sa zúčastnia v hojnejšom počte. Záujemcom o bližšie informácie 
môže poslúžiť webová stránka www.effsonline.org/index/sefs/sefs5/ 
papers.html, kde nájdu zborník abstraktov z konferencie, ako aj pdf verzie 
niektorých posterov a prezentácií. 

Andrej ŠTANGLER, Tomáš DERKA a Marek SVITOK 
 

 
XII. Európsky ichtyologický kongres 

V dňoch 9.–13. septembra 2007 sa konal XII. Európsky ichtyologický 
kongres v Cavtate, v Chorvátsku. Z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
sme sa Kongresu zúčastnili šiesti (prof. RNDr. Karol Hensel, CSc., doc. RNDr. 
Vladimír Kováč, CSc., RNDr. Mária Balážová, PhD., Mgr. Eva Záhorská, Mgr. 
Mária Čápová a Bc. Andrea Novomeská). Prezentovali sme sa 3 postermi 

http://www.effsonline.org/index/sefs/sefs5/%20papers.html
http://www.effsonline.org/index/sefs/sefs5/%20papers.html
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a prezentáciou, ktoré sa týkali inváznych druhov rýb. V rámci študentov sme sa 
zapojili do súťaže o najlepší poster. 

Eva ZÁHORSKÁ 
 

 
48. pracovná konferencia Českej algologickej spoločnosti 

V dňoch 10.–14. septembra 2007 sa v Nivnici na Morave konala 48. 
pracovná konferencia Českej algologickej spoločnosti. Účastníkov konferencie 
bolo celkovo 40, zo Slovenska 3 zástupcovia (F. Hindák, A. Hindáková, 
E. Štefková) a 1 z Maďarska (A. Schmidt). Odborný aj spoločenský program bol 
veľmi pestrý. Celkovo bolo prednesených 34 zaujímavých referátov, ktoré sa 
venovali ekológii siníc a rias, floristike, taxonómii, ako aj experimentálnej 
a aplikovanej algológii. 

Konferencia začala uvítaním účastníkov starostom obce Nivnica 
a úvodnou prednáškou o CHKO Bílé Karpaty. V rámci konferencie relaxom po 
prednáškach bola návšteva rodiska J. A. Komenského v Nivnici, miestneho 
múzea – tzv. Sedlckej chalupy, knižnice, časť sa zúčastnila na exkurzii do 
povodia riečky Lubná (viedol K. Fajmon), navštívili sme aj známeho výrobcu 
medoviny Elisa spojenú s ochutnávkou. Pravidelnou súčasťou pracovnej 
konferencie bola aj každoročná „Výročná schôdza ČAS“, na ktorej odovzdal 
prof. Hindák v mene Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV Holubyho 
medaily RNDr. O. Lhotskému, prof. A. Sládečkovej a dr. A. Schmidtovi ako 
uznanie za ich dlhoročnú prácu a rozvoj svetovej algológie. 

Slávnostný večer sa ukončil posedením pri cimbalovej muzike, 
spojeným s oslavou osemdesiatky O. Lhotského a sedemdesiatky F. Hindáka. 

Elena ŠTEFKOVÁ 
 
 

 
Ento07 – International Symposium Aquatic Insects: challenges to 
populations & National Meeting of RES 

V dňoch 16.–18. júla 2007 sa v priestoroch starobylej univerzity 
v metropole Škótska – Edinburgu uskutočnilo výročné stretnutie Royal 
Entomological Society. Súčasťou tohto ročníka bolo aj medzinárodné 
sympózium venované výlučne problematike vodného hmyzu Aquatic Insects: 
challenges to populations.  

V dopoludňajších hodinách prebiehali v South Hall univerzity cca 40 
minútové prednášky pozvaných lektorov známych mien, zaoberajúcich sa 
výskumom vodného hmyzu z rôznych aspektov (napr. A. Boulton, R. Death, I. 
Ribera, J. Lancaster, S. Diehl, T. Bradley atď.). Popoludňajšie prednášky, 
prezentované súbežne v troch univerzitných sálach, patrili prihláseným 
účastníkom, ktorých príspevky boli tematicky rozdelené do 12 entomologických 
sekcií. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia posterov, ktoré boli po celý 
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University of Edinburgh (foto: autorka) 

čas umiestnené priamo v miestnosti určenej na prestávky medzi prezentáciami, 
takže bol dostatočný priestor na ich preštudovanie. V rovnakej miestnosti sa so 
svojimi knižnými publikáciami a časopismi počas celej konferencie prezentovali 
aj známe vydavateľstvá a predajcovia biologickej literatúry (napr. Blackwell 
Publishing, Taylor & Francis, Freshwater Biological Association...). Slovensko 
malo na konferencii iba dvojčlenné zastúpenie: Zuzana Čiamporová-
Zaťovičová sa prezentovala posterom na tému The life cycles of aquatic insects 
in extreme conditions of (sub)alpine zone of High Tatra Mts. (Slovakia) v sekcii 
„Extreme Environments“ a Fedor Čiampor ml. v spolupráci s Dr. I. Ribera 
(Madrid) posterom Some evolutionary trends in byrrhoid beetles (Coleoptera: 
Elateriformia) v sekcii „Molecular Phylogenetics & Taxonomy“. 

Príjemnou súčasťou programu sympózia bol aj večerný program, ktorý 
v prvý večer pozostával z „wine session“ v priestoroch Univerzity. V posledný 
večer mali účastníci konferencie rezervované impozantné priestory starej 
Univerzitnej knižnice v centre Edinburgu, tzv. Playfair Library, na slávnostnú 
večeru okorenenú muzikantským umením gajdošov v pravých škótskych 
kiltoch. 

Zuzana ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ 
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15. výročie Vodného diela Gabčíkovo 
V roku 2007 prešlo od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do 

prevádzky 15 rokov, a keďže všade býva zvykom oslavovať rôzne okrúhle 
i polookrúhle výročia, Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo 
usporiadať 20. septembra 2007 pri tejto príležitosti slávnostnú konferenciu. 

Reprezentatívne prostredie Galérie Danubiana, situovanej na brehu 
kontroverznej stavby, bolo príjemným miestom stretnutia pozvaných 
účastníkov. Okrem ministra životného prostredia Ing. Arch. Jaroslava Izáka, 
splnomocnenca vlády SR pre VD Gabčíkovo Ing. Gabriela Jenčíka a ďalších 
hostí spomedzi členov vlády, parlamentu a ministerstiev, významnú časť 
zúčastnených tvorili inžinieri podieľajúci sa na vzniku, projektovaní a stavbe 
vodného diela. Viacerí z nich boli za svoj podiel na realizácii diela aj ocenení. 

Cieľom tejto konferencie nebolo riešiť odborné problémy, ale osláviť 
jeho existenciu, preto medzi obrazmi a sochami slovenského výtvarníka 
V. Kompánka neodznelo veľa odborných prednášok, vystúpenia rečníkov boli 
skôr zamerané na pozitívne aspekty prevádzky diela a problematické rokovania 
s Maďarskou republikou. Spestrením programu bol krátky, symbolicky 15-
minútový, film o vodnom diele, v ktorom mali možnosť vyjadriť sa aj odborníci 
z radov biológov. 

Druhá polovica konferencie patrila spomienkam zúčastnených nielen 
na posledných 15 rokov spojených s prevádzkou diela, ale aj na obdobie jeho 
projektovania a výstavby. A keďže väčšina účastníkov patrila medzi 
pamätníkov tejto éry, prizvaní novinári si v rámci diskusie mohli vypočuť takmer 
nekonečný prúd reminiscencií na celé obdobie od vzniku idey vodného diela až 
po jeho sprevádzkovanie. 

Silvia KUBALOVÁ 
 

 
Stretnutie Výboru IAD 

V dňoch 1.–2. októbra 2007 sa uskutočnilo stretnutie Výboru IAD 
v Novom Sade. Na stretnutí boli prerokované nasledovné záležitosti: 
- Agenda IAD. 
- Podporenie vzniku nového oddelenia: „Sustainable Development and Public 

Participation“, ktoré predstavil Dr. H. Kutzenberger. 
- Odsúhlasenie vzniku oddelenia zaoberajúceho sa sedimentáciou: 

„Geology/Sedimentology“ (Rumunsko). 
- Predstavenie výsledkov hydromorfolgického prieskumu rieky Mures 

(Danube News 13-14). 
- Výsledky výskumu jesetera (bližšie údaje sú v Danube News 13-14: 

dostupné v pdf formáte na internete alebo vo vytlačenej verzii na schôdzi 
SLS 6.12.2007). 

- Navrhnutie prepracovania koncepcie monografie, ktorá by pojednávala 
o delte Dunaja. 
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- Zverejnenie správy študentky Tamary Jurca, ktorá sa zúčastnila 30th SIL 
kongresu v Montreali s posterom: „The impact of dams on Oligochaeta 
communities along a polluted lowland river (Tisza)“. Jej účasť bola 
navrhnutá a sponzorovaná spoločnosťou IAD. 

Vzhľadom na to, že výbor IAD pre veľký počet neprítomných členov 
nebol uznášaniaschopný, prebehli voľby pomocou e-mailoveho hlasovania, 
výsledkom čoho boli: 
- zvolení dvaja noví národní reprezentanti: za Slovensko Eva Bulánková a za 

Chorvátsko Goran Klobucar, 
- prijatý rozpočet IAD na r. 2008. 

Eva BULÁNKOVÁ 
 

 
Aquatic Biodiversity International Conference 

V prvom októbrovom týždni (4.–7. októbra 2007) sa konal prvý ročník 
tejto medzinárodnej konferencie v „Kultúrnom hlavnom meste Európy 2007“ – 
SIBIU (Rumunsko). V spolupráci s ďalšími rumunskými univerzitami 
a univerzitou v Tübingene (Nemecko) ju zorganizovali Univerzita Luciana Blaga 
a národné múzeum „Brukenthal“ sídliace v Sibiu. Konferencia sa konala pod 
záštitou IAD, Rumunskej akadémie vied, Rumunskej limnologickej spoločnosti, 
Rum. ichtyologickej spoločnosti a Rum. malakologickej spoločnosti. 

Oficiálne sa mali konferencie zúčastniť zástupcovia viac ako 20 štátov, 
reálne odzneli prezentácie (či boli prezentované postery) účastníkov z asi 10 
(prevažne európskych) krajín (zaznamenal som: D, A, GB, F, NZ, PL, BG, H, 
RO, SK). Konferencia bola členená na 7 sekcií a program pokračoval piatimi 
workshopmi, zameranými na možnosti a postupy na zastavenie procesu 
eutrofizácie, stanovenie ekologického statusu pomocou EFI (European Fish 
Index), systém referenčných lokalít pre stanovovanie kvality tečúcich vôd, 
vodné „naturovské“ lokality a posledným bol workshop IAD. 

Okrem kvalitných príspevkov účastníkov bolo veľkým pozitívom 
konferencie naozaj intenzívne nadväzovanie kontaktov a neformálne kuloárne 
diskusie. I keď po organizačnej stránke neboli niektoré veci dotiahnuté, 
kompenzovala ich uvoľnená, priateľská atmosféra, ochota a schopnosť 
priebežne vyriešiť vzniknuté problémy. Škoda chýbajúcej exkurzie, pobyt 
v krásnych rumunských Karpatoch by zážitky ešte umocnil. 

Organizátori plánujú konať ďalšie ročníky konferencie v dvojročných 
intervaloch. Ak využijú tohtoročné skúsenosti a aj ďalší účastníci si odniesli 
a šíria (podobne ako ja) pozitívne dojmy, určite bude ďalší ročník ešte 
kvalitnejší a bohatší. Osobne sa naň teším a verím, že Slovensko na ňom bude 
mať hojnejšie zastúpenie. 

Peter MANKO 
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Říční krajina 2007 
Tento rok Katedra ekológie a životného prostredia na pôde Univerzity 

Palackého v Olomouci opäť otvorila brány pre v poradí už piaty ročník 
pracovnej konferencie Říční krajina. Táto konferencia je tradične tematicky 
zameraná na podporu druhovej a biotopickej diverzity riečnej krajiny. 

Ústne príspevky boli prezentované v dvoch sekciách – 1. Krajinné 
a územné plánovanie, manažment riečnej krajiny; 2. Biodiverzita. Priestor na 
prezentáciu dostali aj postery. Z Ústavu zoológie SAV sa konferencie zúčastnili 
viacerí pracovníci ústnymi príspevkami aj postermi. Ladislav Hamerlík 
prezentoval taxocenózy pakomárov v tatranských plesách. Eva Uherčíková 
predstavila spoločenstvá lužných lesov juhozápadného Slovenska. Vplyv 
geomorfologickej a hydraulickej štruktúry toku na spoločenstvá 
makrozobentosu bol predmetom príspevku Zuzany Pastuchovej. Spoločný 
príspevok Břízovej, Pišúta, Čejku a Uherčíkovej predstavil vývoj rastlinných 
spoločenstiev Dudváhu na Žitnom ostrove na základe peľových analýz. 

Zuzana PASTUCHOVÁ 
 

 
Jesenný algologický a limnologický seminár 

Tradičný jesenný algologický seminár sa konal na Mikuláša, 
6. decembra, a opäť ako vlani v zasadačke Ústavu zoológie SAV. Na jeho 
organizovaní sa podieľala aj Slovenská limnologická spoločnosť. Seminár bol 
tematicky zameraný na rieku Moravu a jej inundačné územie. Mimoriadne 
bohatá účasť členov oboch spoločností, ako aj hostí a zahraničných 
účastníkov, a tiež vysoký počet prihlásených referátov potvrdili, že tento 
tradičný seminár sa teší veľkej obľube. 

Seminár otvoril prof. František Hindák, ktorý privítal prítomných 
a zahájil oficiálnu časť seminára. Prvý referát, ktorý za kolektív autorov 
predniesla A. Hindáková, sumarizoval výsledky viacročného výskumu rozsievok 
vo fytoplanktóne rieky Moravy. Autorka konštatovala, že rozsievky sú 
dominantnou skupinou fytoplanktónu v Morave a taktiež, že kvalita vody v rieke 
sa rokmi zlepšuje. 

Blok zahraničných referátov, ktoré predniesli naši kolegovia z Moravy, 
zahájili autori J. Heteša a P. Marvan, ktorí nás oboznámili s vplyvom haťových 
zdrží na abundanciu a zloženie fytoplanktónu tokov. Na základe výsledkov 
z riek Dyje a Moravy zistili, že zatiaľ čo horná časť zdrže podporuje rozvoj 
fytoplanktónu, v dolnej časti zdrže prevládajú faktory, ktoré rozvoj rias 
potláčajú. V ďalšom príspevku M. Forejtníková prezentovala časové zmeny 
v koncentrácii nutrientov v pozdĺžnom profile rieky Moravy. V nasledujúcej 
prednáške si P. Hašler zvolil nesporne atraktívnu tému - prírodné jaskyne 
Mladočeského a Javoříčského krasu ako zdroj diverzity aerofytických siníc 
a rias. Autor prezentoval aj zaujímavú hypotézu ohľadom taxonomickej 
problematiky určovania rodu Gloeocapsa. 
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Tradične pekné obrázky siníc prezentoval F. Hindák, tentokrát boli 
zamerané na zriedkavé a neznáme druhy zo Slovenska. O.Valentová 
predniesla za kolektív autorov zaujímavú prednášku o tolerancii vláknitej 
zelenej riasy Klebsormidium k zmrazovaniu a vysúšaniu. Riasu k týmto 
pokusom autori izolovali z rôznych geografických regiónov; okrem Slovenska 
bol materiál z takých atraktívnych miest ako je Antarktída a Arktída. 

Nasledoval blok zoologických prednášok. M. Illyová za kolektív 
autorov predniesla výsledky výskumu zooplanktónu v rôznych štrkoviskách na 
Záhorí. Posledný referát, zameraný na rieku Moravu, predniesol za kolektív 
autorov F. Šporka. Prednáška sa týkala stanovenia ekologického stavu dolného 
toku Moravy na základe makroevertebrát pre účely WFD. 

Jedným zo vzácnych hostí seminára bol aj generálny sekretár IAD 
H. Kutzenberger. Vo svojej prednáške informoval o histórii IAD, o súčasných 
globálnych trendoch a lokálnych vplyvoch v regióne Dunaja a o smerovaní IAD 
do budúcnosti. 

V závere seminára, na ktorom bolo tento rok 30 účastníkov, 
informoval prof. Hindák prítomných o algologických a hydrobiologických 
podujatiach v roku 2007; zároveň nás oboznámil s pripravovanými seminármi, 
sympóziami a konferenciami na nasledujúci rok 2008. 

Marta ILLYOVÁ 

Morava (foto: Z. Čiamporová-Zaťovičová) 
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NÁZOR 
 
Stanovisko k plánovanej výstavbe hate na Bodrogu v KÚ 
Ladmovce 

So znepokojením sme prijali správu o pripravovanom projekte hate na 
Bodrogu pri Ladmovciach, ktorého navrhovateľom je firma GIS Skalica, a.s., 
Námestie sv. Martina 9, Holíč, 908 51. Rieky Bodrog, Latorica a Laborec sú 
posledné relatívne zachované nížinné rieky na Slovensku. Väčšina 
najzachovalejších a najvzácnejších spoločenstiev sa nachádza pozdĺž rieky 
Latorica v medzihrádzovom priestore. Vďaka svojej jedinečnosti a vzácnosti je 
rieka Latorica a jej inundačné územie chránené na národnej úrovni od roku 
1990 vyhlásením CHKO Latorica. Od roku 1993 je centrálna časť CHKO 
zapísaná do zoznamu medzinárodne významných mokradí chránených na 
základe Ramsarskej konvencie. Takisto je zahrnutá aj do systému Natura 2000 
ako územie európskeho významu a je súčasťou chráneného vtáčieho územia 
Medzibodrožie. V CHKO sa nachádzajú 4 Národné prírodné rezervácie 
a 7 Prírodných rezervácií. Okrem toho rieky Bodrog, Latorica, Laborec 
predstavujú významnú referenčnú lokalitu pre Implementáciu Rámcovej 
smernice o vodách (Directive 2000/60/EC) – reprezentujúcu veľký nížinný tok, 
ktorý ako sa ukazuje je najzachovalejším nížinným tokom na Slovensku. Tento 
typ biotopov je veľmi vzácny v rámci celej Európskej únie. Na základe 
európskej legislatívy sa musí zabezpečiť, aby sa stav územia, významných 
druhov a biotopov, nezhoršil. Vzhľadom na to, že pri navrhovanej výške hate by 
sa vzdutie nachádzalo (pri maximálnej výške hladiny) prakticky na štátnej 
hranici s Ukrajinou, úplne by zanikol jedinečný biotop nížinnej rieky. 

Zámer absolútne neberie do úvahy väčšinu vodných bezstavovcov. 
Jedná sa najmä o zástupcov podeniek (Ephemeroptera), vážok (Odonata), 
pošvatiek (Plecoptera), potočníkov (Trichoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) 
a chrobákov (Coleoptera). Pritom v Bodrogu, Latorici, Laborci, priľahlých 
vodných biotopoch a na území, ktoré by bolo navrhovanou činnosťou 
ovplyvnené, žije veľké množstvo druhov chránených našou i európskou 
legislatívou. Väčšina z nich je reofilná, viazaná výlučne na tok 
Bodrogu, Latorice a spodného Laborca. Navrhovaná činnosť by viedla k ich 
vymiznutiu, pričom zdôrazňujeme, že sa v niektorých prípadoch jedná 
o posledné lokality výskytu nielen na Slovensku, ale i v Európskej únii! Zámer 
takisto neberie do úvahy ani druhové zloženie rýb. V dotknutom území žije až 
30 druhov rýb chránených nejakým druhom ochrany a až 13 druhov je 
chránených v rámci programu Natura 2000. Väčšina vzácnych, ohrozených 
a chránených (najmä európskou legislatívou) druhov je viazaná na tok Bodrogu 
a Latorice. Sú to reofilné druhy, ktorých existenciu by navrhovaná činnosť 
z týchto riek na Slovensku úplne vylúčila.  

Okrem vplyvu na konkrétne chránené druhy by došlo aj 
k negatívnemu vplyvu na celý riečny ekosystém. Bolo by narušené riečne 
kontinuum, transport materiálu, živín a energie v ekosystéme. Spomalenie 
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prúdenia a ukladanie sedimentov by mali za následok zdecimovanie populácií 
filtrátorov, zoškrabávačov a náročných druhov predátorov. Okrem 
neprirodzeného ukladania sedimentov sa tu môže objaviť aj fenomén tzv. 
hladnej vody – nasycovanie plaveninami, erózia a zahlbovanie dna, vysychanie 
aluviálnej nivy, brehových porastov, ramien, lužných lesov pod haťou. Tieto 
zmeny by rozvrátili prirodzenú morfológiu toku a následne aj jeho biotu. Nížinné 
toky sú totiž charakteristické vysokou eróziou brehov (nárazových, 
s usadzovaním na akumulačnej strane brehu) a minimálnou eróziou dna. Veľmi 
negatívny vplyv sa prejaví obmedzením migrácie a vznikom oddelených 
populácií organizmov. V zátopovej oblasti dôjde ku narušeniu pobrežných 
biotopov výrubmi pri výstavbe, ale hlavne následkom odumretia po trvalom 
zaplavení koreňovej sústavy. Zmena prietoku, prúdu, stres z výkyvov 
prietokov, následne teplotného režimu a bilancie kyslíka a živín spôsobia, že sa 
v najviac ovplyvnených úsekoch riek presadí malý počet adaptabilných druhov 
na úkor vzácnych, ohrozených a chránených druhov.  

Úplne absurdne vyznieva vo svetle uvedených skutočností 
obhajovanie navrhovaného projektu údajnými pozitívnymi vplyvmi. V dotknutom 
území je potrebné v súčasnosti minimálne zachovať aktuálny stav a do 
budúcnosti pripraviť skutočný revitalizačný projekt, ktorý by odstránil v minulosti 
vykonané nevhodné a nezmyselné regulačné úpravy. Veríme, že dotknuté 
štátne orgány vezmú pri svojom rozhodovaní do úvahy uvedené skutočnosti 
a navrhovanú výstavbu nepovolia, resp. sa aspoň (vo svetle nových informácií 
a vzhľadom na významnosť územia, jeho ochranu a s tým spojenú legislatívu) 
zasadia za vypracovanie nového posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(EIA). Takéto posudzovanie je nutné robiť za účasti naozaj nezávislých 
a kvalifikovaných odborníkov na jednotlivé skupiny bezstavovcov, stavovcov aj 
parazitologicky významných skupín v záujmovom území. 

SLS 

K 20. decembru 2007 stanovisko podporili: Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc. (KE 
PríF UK, Bratislava), prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. (KE PríF UK, Bratislava), RNDr. 
Tomáš Derka, PhD. (KE PríF UK, Bratislava), Ing. Marek Svitok (FEE TU Zvolen), Ing. 
Milan Novikmec, PhD. (FEE TU Zvolen), Ing. Tomáš Čejka, PhD. (ÚZ SAV, Bratislava), 
prof. RNDr. František Hindák, DrSc. (BÚ SAV, Bratislava), Mgr. Alica Hindáková, PhD. 
(BÚ SAV, Bratislava), RNDr. Silvia Kubalová (ÚZ SAV, Bratislava), RNDr. Zuzana 
Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (ÚZ SAV, Bratislava), RNDr. Elena Štefková, PhD. (ÚZ 
SAV, Bratislava), Mgr. Ladislav Pekárik (ÚZ SAV, Bratislava), Mgr. Jarmila Lešková (KE 
PríF UK, Bratislava), Mgr. Peter Manko (KE FHPV, Prešovská univerzita), Mgr. Jaroslav 
Jusko (KE FHPV, Prešovská univerzita), RNDr. Petr Marvan, CSc. (Limni s.r.o., Brno), 
RNDr. Alena Rakovská, CSc. (SPU Nitra), RNDr. Ludmila Marvanová, CSc. (Brno), Mgr. 
Juraj Hajdu (ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Dunajská Streda), RNDr. Ivo 
Sedláček, CSc. (Blansko, ČR), Ing. Katarína Trnková (ÚVZ, Banská Bystrica), RNDr. 
Helena Oťahelová, CSc. (BÚ SAV, Bratislava), RNDr. Ferdinand Šporka, CSc. (ÚZ SAV, 
Bratislava), RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (ÚZ SAV, Bratislava), RNDr. Marta Illyová, PhD. 
(ÚZ SAV, Bratislava), RNDr. Zuzana Pastuchová (ÚZ SAV, Bratislava), Ing. Ladislav 
Hamerlík (ÚZ SAV, Bratislava), prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. (UMB, Banská Bystrica), 
RNDr. Juraj Holčík, CSc. (ÚZ SAV, Bratislava). 
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ODBORNÉ PRÍSPEVKY 
 
Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana) na Slovensku 
Tomáš ČEJKA 
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK 84506 Bratislava 
e-mail: tomas.cejka@savba.sk

Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 1. – 4. 
Sinanodonta woodiana: 
diagnostické znaky na lastúre 
(viď text). 
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Škľabka ázijská – Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: 

Unionidae) – pochádza z oblasti východnej a juhovýchodnej Ázie (Watters 
1997). Pôvodný areál predstavuje povodie rieky Amur, Čínu, Hong Kong, 
Tchaj-wan, Kambodžu, Thajsko a Japonsko. Do Európy bola pravdepodobne 
zavlečená vo forme glochídií pravdepodobne na žiabrach amura 
(Ctenopharyngodon idella), tolstolobikov (Hypophthalmichthys molitrix, 
Arstichthys nobilis), hrúzovca sieťovaného (Pseudorasbora parva), karasa 
(Carassius auratus gibelio) a možno aj iných rýb (napr. Oreochromis niloticus). 
Po prvý raz bola škľabka ázijská objavená v Európe roku 1979 v Rumunsku na 
rybích farmách v Cefa–Oradea (Sárkány-Kiss 1986). V súčasnosti je známa 
zo 14 európskych štátov – zaznamenali ju navyše v Maďarsku (Petró 1984), 
Francúzsku (Girardi & Ledoux 1989), Belgicku (Sablon 2002), Českej republike 
(Beran 1997), Nemecku (Tappenbeck 2000), Rakúsku (Reischütz & Reischütz 
2000), Poľsku (Bohme 1998), Ukrajine (Yurishinets & Korniushin 2001), Srbsku 
(Guelmino 1992), Slovinsku (Protasov et al. 1993), Taliansku (Manganelli et al. 
1998; Lodde et al. 2005), Grécku (Albrecht et al. 2006), Bulharsku (Hubenov 
2006), je však známa už aj z iných častí sveta – niektorých indonézskych 
ostrovov, Dominikánskej republiky a Kostariky (Watters 1997). Na Slovensku 
zistil tento druh po prvý raz Košel (1995b) v alúviu Dunaja (Čičov – Starý les), 
neskôr ju objavil v dolnom Ipli v masovom množstve Halgoš (1999). Rozšírenie 
na Slovensku v súčasnosti zahŕňa Podunajskú a Východoslovenskú rovinu, 
Hronskú a Ipeľskú pahorkatinu. Súhrnné údaje o rozšírení druhu do r. 2005 
môžeme nájsť v monografii Šteffek et al. (2006).  

Škľabka ázijská uprednostňuje vody s bahnitým dnom, často pomerne 
eutrofizované, vyskytuje sa vo vodách stojatých, ale aj v pomalšie tečúcich 
vodách, napríklad vo väčších riekach alebo poloprietočných ramenách typu 
para- až plesiopotamal. 

Poznámky k determinácii 
Na Slovensku žijú dva iné, podobné druhy škľabiek (Anodonta 

cygnea, A. anatina), s ktorými je možné si škľabku ázijskú pomýliť. Najmä 
začiatočníci určujú škľabky iba podľa tvaru lastúr, čo nie je, vzhľadom 
k morfologickej variabilite, vždy spoľahlivý znak. Osvedčené znaky sa 
nachádzajú najmä na vrchole lastúr. Zatiaľ, čo naše druhy škľabiek majú pri 
vrchole husté, drobné, rôzne tvarované plastické línie (vrásky), škľabka ázijská 
má pri vrchole väčšinou päť výrazných, od seba vzdialených valov (Obr. 4). 
Ďalšími znakmi š. ázijskej, ktoré však môžu rôzne varírovať, sú vysoko oválne 
až takmer okrúhle lastúry (Obr. 1), často sú však nižšie, pripomínajúce tak druh 
Anodonta cygnea (Obr. 2). U podunajských a pomoravských populácií býva 
ostrakum alebo aj hypostrakum často ružovkasté (ostrakum je časť schránky 
pod povrchovou hnedastou organickou vrstvičkou, hypostrakum je vnútorná 
perleťová vrstva). Oproti našim škľabkám má dospelá škľabka ázijská hornú 
polovicu lastúr z vrchného pohľadu vypuklejšiu (Obr. 3). 
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Fragmentácia vegetácie mokradí v poľnohospodárskej krajine 
Silvia KUBALOVÁ 
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava 
e-mail: silvia.kubalova@savba.sk 

Územie Žitného ostrova patrí k poľnohospodársky najintenzívnejšie 
obhospodarovaným oblastiam Slovenska, v dôsledku čoho pôvodná vegetácia 
mokradí ustúpila monokultúram pestovaných plodín. Na modelovej lokalite 
Podunajskej roviny sme v rámci projektov VEGA č. 2/5014/25 a 2/5016/25 
hodnotili aj súčasný stav vegetácie viazanej na koryto Dudváhu a jeho 
paleomeandrov. Modelové územie je situované medzi obcami Štúrová, Violín 
a Čalovec (okres Komárno) vo východnej časti Žitného ostrova. Výskum sa 
zameriaval na tri paleomeandre Dudváhu a priľahlý úsek jeho koryta, ktorých 
výplň je anorganického pôvodu, pôdny substrát je glej. Charakter vegetácie na 
všetkých skúmaných plochách je rovnaký – ide o močiarne spoločenstvá triedy 
Phragmito-Magnocaricetea. Okrem iných aspektov sme sa tiež pokúsili 
vyhodnotiť vzájomné interakcie medzi fragmentami mokraďovej vegetácie 
v jednotlivých meandroch a v koryte toku. 

Vegetácia bola analyzovaná podľa zásad zürišsko-montpellierskej 
školy (Braun-Blanquet 1964). Klastrová analýza bola vykonaná na základe 
kvantitatívnych dát: na posúdenie miery podobnosti boli použité metóda 
complete linkage a Bray-Curtisov index podobnosti. Dáta boli analyzované 
pomocou programu CAP (Seaby & Henderson 2004). Krajinnoekologické 
parametre boli vypočítané podľa vzorcov, ktoré uvádzajú Forman & Godron 
(1993). 

Paleomeandre predstavujú z krajinno-ekologického hľadiska zvyškové 
plôšky pôvodných mokraďových rastlinných spoločenstiev situované v krajinnej 
matrici poľnohospodárskych monokultúr. Trvalo pôsobiacim rušivým vplyvom 
človeka v krajinnej matrici sú dlhodobo izolované. 

Koryto vodného toku je v súčasnosti vďaka prirodzenému 
geomorfologickému vývoju bez trvalého zaplavenia, z krajinno-ekologického 
aspektu ide o pásový koridor s pôvodnou mokraďovou vegetáciou, umožňujúci 
tok organizmov, živín a energie v krajinnej matrici. 

Vo vzťahu k druhovej diverzite nelesných porastov boli hodnotené 
krajinno-ekologické charakteristiky: veľkosť, tvar a heterogenita plôšok 
a koridorov. Výsledky analýzy sú nasledovné: 
- mapovaná plocha koryta Dudváhu: 15 000 m2 – celkový počet druhov: 42 
- meander Štúrová-západ: plocha 35 000 m2 – celkový počet druhov: 25 – 

počet druhov spoločných s korytom: 17 (40,5 %) 
- meander Štúrová-sever: plocha 21 250 m2 – celkový počet druhov: 32 – 

počet druhov spoločných s korytom: 19 (45,2 %) 
- meander Štúrová-západ: plocha 20 000 m2 – celkový počet druhov: 20 – 

počet druhov spoločných s korytom: 12 (28,6 %) 
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- koryto Dudváhu a meander Štúrová-sever: vysoká heterogenita stanovíšť 
vplyvom rozdielov v mikroreliéfe – vyššia heterogenita porastov 

- tvar meandrov: pretiahnutý, resp. koryto je pásový koridor – pomer 
obvodu k ploche však nie je vysoký (0,04 u meandrov; 0,05 v koryte) – 
vplyv krajinnej matrice na koryto toku i meandre je minimálny (výskyt 
ruderálnych taxónov je ojedinelý: 4 taxóny s pokryvnosťou do 5 %) 

- indexy tvaru plošiek: Štúrová-západ – 2,26; Štúrová-sever – 1,8; Štúrová-
východ – 1,8; šírka koridoru (koryta): 40 m 

Obr. 1 Podobnosť porastov koryta a paleomeandrov Dudváhu (kvantita, Bray-Curtis, 
complete linkage). Koryto Dudváhu: K1-K9; meander Štúrová-západ: D1-4, D7-11; 
meander Štúrová-sever: D13, D15-17, D19-20, D24-25; meander Štúrová-východ: 
D26, D28-29. 

Pri porovnaní druhového spektra dosiahla podobnosť flóry 
v meandroch s flórou v koryte maximálne 45 %, pričom túto najvyššiu hodnotu 
sme zistili v meandri, ktorý je k analyzovanému úseku koryta situovaný 
najbližšie celou svojou plochou, okrem toho je tiež v priestore orientovaný 
rovnobežne s týmto úsekom koryta. Naopak, najmenej podobná s flórou koryta 
bola flóra v meandri, ktorý je od analyzovaného úseku najvzdialenejší. 
Z porovnania fytocenologických zápisov (Obr. 1) vyplýva, že porasty v koryte 
sú najviac podobné 2 porastom v meandri Štúrová-západ (D3, D10), 
3 porastom v meandri Štúrová-sever (D19, D24, D25) a 2 porastom v meandri 
Štúrová-východ (D26, D29). 
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Druhová diverzita prirodzených močiarnych porastov v koryte toku je 
na pomerne krátkom úseku (cca 400 m) relatívne vysoká (42 taxónov rastlín) 
v porovnaní s druhovou diverzitou priľahlých meandrov. Šírka koryta je 
dostatočná na to, aby do týchto porastov neprenikali ruderálne taxóny, napriek 
tomu, že koryto je v pokročilom stupni zazemňovania bez trvalého zaplavenia. 

Druhová diverzita prirodzených močiarnych porastov v meandroch je 
približne rovnaká, neplatí však priama úmernosť, že čím je plocha meandra 
väčšia, tým je vyšší aj počet druhov. Na základe analýzy tvaru meandrov 
možno poukázať na nízke hodnoty indexov tvaru, ako aj pomerov obvodu 
k ploche, tzn. že procesy prebiehajúce v okrajových častiach nemajú na 
vegetáciu meandrov výrazný vplyv. Podobne, ako v prípade koryta, prienik 
druhov z krajinnej matrice je minimálny. Avšak v tejto súvislosti treba tiež 
poznamenať, že v meandroch je napriek pokročilej sukcesii stále vhodné 
prostredie pre výskyt močiarnych spoločenstiev vďaka priaznivému režimu 
podzemnej vody, ktorý udržiava tieto porasty v dobrej kondícii. 

Ako významný faktor ovplyvňujúci diverzitu druhov vystupuje 
heterogenita stanovíšť – čím je vyššia, tým je vyššia aj druhová diverzita ako 
v meandroch, tak i v koryte (najvyšší počet druhov bol zaznamenaný v koryte 
Dudváhu a v meandri Štúrová-sever, teda na plochách s najvyššou 
heterogenitou stanovíšť). 
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Oulimnius na Slovensku (Coleoptera: Elmidae) 
Fedor ČIAMPOR Jr. 
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava 
e-mail: f.ciampor@savba.sk 

Vodné chrobáky čeľade Elmidae u nás nikdy nepatrili k preferovaným 
skupinám vodného hmyzu v rámci faunistického, alebo ekologického výskumu. 
Prvotnou príčinou je pravdepodobne malý počet druhov. Z toho zrejme vyplýva 
malý záujem o túto skupinu, čo je škoda, pretože viaceré druhy sú dobrými 
indikátormi zmien prostredia. Výsledkom je napríklad aj fakt, že vo väčšine 
ekologických prác sú elmidy určené len do úrovne rodu, resp. čeľade. Tak isto 
ani presný počet druhov nie je jasný. Súborná monografia o vodných 
bezstavovcoch Slovenska (Šporka et al. 2003) uvádza 20 druhov Elmidae, ale 
6 z nich nie je jednoznačne doložených, respektíve ide o staré, neoverené 
údaje. Aj objavenie dvoch nových druhov pre faunu Slovenska z posledných 
rokov (Čiampor Jr. & Zaťovičová 2004; Kodada et al. 2004) naznačuje, že 
informácie o slovenských elmidoch majú veľké medzery. 
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Situácia v rode Oulimnius 
Gozis, 1886 sa veľmi nelíši od 
situácie v celej čeľadi. V súčasnosti je 
z nášho územia uvádzaný jediný 
druh, Oulimnius tuberculatus 
tuberculatus Müller, 1806 (Obr. 1), 
charakterisktický pre pomalšie, ale 
predovšetkým nenarušené nížinné až 
podhorské toky. Od čias Roubalovho 
katalógu chrobákov (Roubal 1936) až 
do roku 1996, čiže za 60 rokov, bolo 
zaznamenaných 5 lokalít (Krno 1982; 
Kodada & Majzlan 1991; Kodada & 
Degma 1996). Vďaka zintenzívneniu 
výskumu vodných tokov a fauny 
vodných chrobákov pribudli 
v posledných rokoch (2004 – 2007) 
ďalšie 4 údaje, čím sa lokality výskytu 
takmer zdvojnásobili (Obr. 2). Je teda 
celkom zrejmé, že obraz o rozšírení 
O. tuberculatus na Slovensku nebol 
a asi ani nie je veľmi presný. 

Druhý poddruh, 
O. tuberculatus perezi Sharp, 1872, je 
známy len z Pyrenejského polostrova. 

Čo je však zaujímavejšie, z južného Poľska je uvádzaný druh O. troglodytes 
Gyllenhal, 1827. Napriek tomu, že tento druh bol nájdený v okolí Krynice 
(Poľsko), približne 10 km severne od našich hraníc, u nás dodnes 
zaznamenaný nebol. Možno u nás žije, možno nie. Pokiaľ však nebudeme mať 
bohaté faunistické údaje z celého Slovenska, na podobné otázky nikdy 
zodpovedne neodpovieme. 

Obr. 1. Oulimnius tuberculatus 
tuberculatus Müller, 1806 (prevzaté 
z Olmi, 1981). 

V roku 2007 bol schválený projekt APVV, ktorý by mohol výrazne 
pomôcť poznaniu fauny elmidov Slovenska. Projekt je zameraný na revíziu 
rodu Oulimnius a zaoberá sa jednak fylogenézou a morfológiou druhov, no 
cieľom je doplniť aj poznatky o fylogeografii rodu a samozrejme aj o rozšírení 
O. tuberculatus (a možno aj O. troglodytes) na Slovensku. 
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Obr. 2. Súčasné rozšírenie O. tuberculatus na Slovensku. 

 
KONFERENCIE – KURZY – SEMINÁRE 
 
Vodárenská biologie 2008 
Termín: 29. – 30. januára 2008 
Miesto konania: Masarykova kolej, Praha, ČR 

Ústav technológie vody a prostredia VŠCHT Praha, Česká 
limnologická spoločnosť a Vodné zdroje Ekomonitor spol. s r.o. organizujú ďalší 
ročník tradičnej konferencie. Prihlášky a vložné je možné posielať do 22. 
januára 2008. 
Kontakt: halouskova@ekomonitor.cz; seminare@ekomonitor.cz
Informácie: http://www.ekomonitor.cz/cz/seminare/kalendar/080129.pdf
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Cyanobakterie 2008 
Termín: 2. – 3. apríla 2008 
Miesto konania: Brno, ČR 

Centrum pre cyanobaktérie a ich toxíny v spolupráci so Štátnym 
zdravotným ústavom Praha, ČLS a VÚVH Bratislava organizujú už tretí ročník 
konferencie. Zameraná bude na problémy spojené s masovým rozvojom 
cyanobaktérií. Plánované prednáškové bloky: 1) Toxíny siníc, ich vplyv na 
životné prostredie a človeka; 2) Ekologické súvislosti rozvoja vodných kvetov 
siníc – rozšírenie, faktory spôsobujúce rozvoj; 3) Projekty obnovy nádrží – 
prevencia masového rozvoja siníc; 4) Metódy obmedzenia masového rozvoja 
siníc; 5) Techniky a prípravky na obmedzenie masového rozvoja siníc; 6) 
Záverečný diskusný blok. 

Konferencia je určená pre pracovníkov Povodí, ZÚ, vodárenské 
spoločnosti a štátnu správu. Konečný termín zasielania abstraktov – 28. január 
2008. 
Kontakt: sadilkova@brno.cas.cz
Informácie: www.sinice.cz

 
 
2. jarný limnologický seminár 
Predbežný termín: 24. apríl 2008 
Miesto konania: Biologická stanica PríF UK Bratislava v Jurskom Šúri pri 
Bratislave 

Po úspešnom 1. ročníku organizuje SLS ďalší ročník seminára 
určeného (nielen) slovenským limnológom, ktorý otvára priestor na prezentáciu 
svojej práce predovšetkým mladým „vedátorom“. Tento ročník bude venovaný 
jednému z nestorov slovenskej hydrobiológie, Dr. Marianovi Vranovskému, pri 
príležitosti jeho životného jubilea. 

Výbor SLS bude členov spoločnosti o príprave seminára priebežne 
informovať prostredníctvom e-mailu, podrobné informácie budú uvedené aj na 
www stránke SLS. Prihlášky a názvy príspevkov posielajte Dr. Tomášovi 
Derkovi. Účastnícky poplatok bude opäť viac ako symbolický – 100 Sk. 
Kontakt: derka@fns.uniba.sk
Informácie: http://www.sls.sav.sk/seminare.htm

 
 
Hydrochémia 2008 
Termín: 14. – 15. máj 2008 
Miesto konania: VÚVH Bratislava 

XXXVIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, s podtitulom 
„Nové analytické metódy v chémii vody“. Zasielanie predbežných prihlášok do 
25. januára 2008. 
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Kontakt: hucko@vuvh.sk
Informácie: http://www.vuvh.sk/kalendar/hydro_1cirk_sk.doc

 
 
International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera
XIIth International Conference on 
Ephemeroptera 
XVIth International Symposium on 
Plecoptera
Termín: 8. – 14. júna 2008  
Miesto konania: Stuttgart, 
Germany 
Deadline for abstract submission: 
28 February 2008. 
Kontakt: jointmeeting08.smns@naturkundemuseum-bw.de
Informácie: http://www.jointmeeting08.naturkundemuseum-bw.de
 
 
PUBLIKÁCIE A RECENZIE 
 
The Ecology of Phytoplankton

Communities of microscopic plant life, 
or phytoplankton, dominate the Earth’s aquatic 
ecosystems. This important book by Colin 
Reynolds covers the adaptations, physiology 
and population dynamics of phytoplankton 
communities in lakes and rivers and oceans. It 
provides basic information on composition, 
morphology and physiology of the main phyletic 
groups represented in marine and freshwater 
systems and in addition reviews recent 
advances in community ecology, developing an 
appreciation of assembly processes, co-
existence and competition, disturbance and 
diversity. Although focussed on one group of 
organisms, the book develops many concepts 
relevant to ecology in the broadest sense, and 
as such will appeal to graduate students and 

researchers in ecology, limnology and oceanography.  
Contents: 1) Phytoplankton; 2) Entrainment and distribution in the 

pelagic; 3) Photosynthesis and carbon acquisition in phytoplankton; 4) Nutrient 
uptake and assimilation in phytoplankton; 5) Growth and replication of 
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phytoplankton; 6) Mortality and loss processes in phytoplankton; 7) Community 
assembly in the plankton: pattern, process and dynamics; 8) Phytoplankton 
ecology and aquatic ecosystems: mechanisms and management; Glossary of 
terms; Glossary of units, symbols and abbreviations; References; Index to 
lakes, rivers and seas; Index to genera and species of phytoplankton; Index to 
genera and species of other organisms; General index. 

http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=97805216
05199&ss=ind

 
 
 
Atlas of subfossil Cladocera from Central and Northern Europe 

Szeroczyńska K., Sarmaja-Korjonen K. 2007. Atlas of subfossil Cladocera from 
Central and Northern Europe. Friends of the Lower Vistula Society, Poland. 84 str., 
404 fotografií; cena: 35 €. (ISBN: 978-83-924919-6-5) 

Péčí nakladatelství polské Společnosti přátel dolní Visly vyšel v krásné 
grafické úpravě dlouho očekávaný Atlas subfosilních perlooček střední 
a severní Evropy. Autorky – prof. Krystyna Szeroczyńska (Institute of Geological 
Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsaw – původním zaměřením 
hydrobioložka) a doc. Kaarina Sarmaja-Korjonen (Department of Geology, 
University of Helsinki) – jsou významnými představitelkami polské a finské 
paleolimnologické školy a vůdčími osobnostmi mezinárodní pracovní skupiny, 
jež se subfosilními perloočkami dlouhodobě zabývá. 

Jak vyplývá z obecné 
definice, subfosilní značí „starší než 
recentní, avšak mladší než fosilní“; 
jedná se o perloočky z období 
holocénu (tj. doby poledové – 
nejmladšího geologického období 
čtvrtohor, které začalo před 12 000 – 
10 500 lety), resp. o chitinózní zbytky 
jejich těl, u nichž nedošlo k úplné fosi-
lizaci a jež jsou zachovány 
v jezerních sedimentech. Jejich 
rozpoznání a determinace jsou 
mimořádně náročné a doposud 
vyžadovaly v mnoha ohledech přímý 
kontakt se zkušenějšími kolegy. Tato 
kniha představuje první ilustrovaný 
(fotografický) atlas těchto 
subfosilních zbytků (hlavových štítů, 
schránek, samičích postabdomenů, 
příp. postabdomenálních drápků) – 
jejich barevné fotografie a popisy zabírají podstatnou část knihy (53 s./kap. 3). 
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Jak vysvětlují autorky v úvodu, myšlenka založit atlas na fotografiích, 
nikoliv kresbách, vyšla z toho, že zbytky perlooček v sedimentu polských jezer 
jsou mimořádně dobře zachovalé. Slovní popisy zbytků jsou pak důležitým 
doplňkem fotografií, zejména tam, kde pro přesnou představu chybí 
trojrozměrné zobrazení (např. u efipií). Jde nejen o první soubornou určovací 
pomůcku od dob prvních paleolimnologických analýz Davida G. Freye na 
přelomu 50. a 60. let minulého století – do atlasu byly zařazeny všechny zbytky 
těl perlooček, které autorky dosud umí určit, ale také o velmi užitečný 
metodický návod k přípravě a barvení materiálu, determinaci a počítání zbytků 
v preparátech pod mikroskopem a jejich vyhodnocení, a vysvětlení významu 
těchto poznatků pro odkrývání napínavého příběhu vývoje druhů a jejich 
prostředí (kap. 1, nazvaná příhodně „From lake to diagram“). Za cenné 
pokládám, že autorky nejen shrnuly bohaté znalosti a zkušenosti své i plynoucí 
ze vzájemné spolupráce, ale také přihlédly k nejnovějším morfologickým 
a taxonomickým poznatkům a expertize kolegů (Nikolaje Korovčinského, Kay 
van Damme a dalších), a zároveň že vytvořily takový prostředek, který usnadní 
práci ostatním a umožní začátek novým badatelům na tomto poli bez nutnosti 
jejich účasti na pravidelných setkáních skupiny. 

Atlas je přehledně doplněn o seznam druhů perlooček, jejichž zbytky 
se v sedimentech nalézají, a jejich „konzervativní“ klasifikaci (kap. 2), seznam 
lokalit, z nichž zbytky použité na fotografiích pocházejí (kap. 4), seznam 
literatury (kap. 5) a rejstřík druhů a vyšších taxonů (kap. 6). Celkově tuto 
„dámskou“ knihu pokládám, přes jakékoliv možné, a velmi pravděpodobné, 
výhrady taxonomů zabývajících se recentními perloočkami, kde se poznatky 
v současné době převratně vyvíjejí, za nesmírně užitečnou a přínosnou pro 
rozvoj studia subfosilních perlooček na pomezí několika vědních disciplin. 

- Zuzana Hořická (prevzaté z Limnologických novín 4/2007)- 

Objednávky publikácie: Friends of the Lower Vistula Society, Dr. Jaroslaw Pajakowski, PL 
86-100 Swiecie, P.O. Box 59, Poland; e-maily: aborygeniznadwisly@wp.pl (publisher), 
uroczadolina@wp.pl (J. Pajakowski) 
 
 
OBHÁJENÉ PRÁCE Z OBLASTI LIMNOLÓGIE 
 
V druhej polovici roku 2007 boli obhájené tieto študentské práce 
s limnologickou tematikou: 

 rigorózna práca: 
BERACKO, P.: Bionómia pijavice Dina punctata (Johansson, 1927) v podhorskej 

časti potoku Vydrica (Príf UK Bratislava) 
 diplomová práca: 

KIŠOVÁ, L.: Plodnosť slnečnice pestrej Lepomis gibbosus v podmienkach 
štrkoviska Veľké Čunovo (povodie Dunaja) (Príf UK Bratislava) 
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JUBILEÁ 
 
 
V roku 2008 sa svojho životného jubilea dožívajú títo členovia SLS: 

 RNDr. Ľubica Miklošovičová, CSc. (*1948) 

 RNDr. Anna Korbačková (*1953) 

 RNDr. Viera Nagyová (*1958) 

V mene členov SLS želáme jubilantkám všetko najlepšie, veľa zdravia, elánu 
a síl do ďalšieho života. 

Výbor SLS 
 
 
OZNAMY 
 

Výbor SLS bol na svojom poslednom zasadnutí 6. decembra 2007 
nútený vylúčiť z radov SLS niektorých „členov“, z dôvodu chronického 
neplatenia členských príspevkov. Vylúčení členovia, ktorých dlžná čiastka 
presiahla 450 Sk (tri a viac rokov) sú: Tatiana Čipáková, Jana Čuláková, Soňa 
Hrabinová, Martina Janečková, Vladimír Košel, Jana Lafférsová, Jaroslava 
Kurpelová, Dagmar Majtánová, Oľga Mikelková, Jarmila Mlynarčíková, Norbert 
Ölvecký, Bohuslav Uher a Mária Vargová. 

Prosíme členov SLS, aby členské príspevky uhrádzali včas 
a pravidelne, vyhnú sa tak zbytočnému nahromadeniu vysokých dlžných súm. 

Č. účtu SLS, na ktorý treba uhrádzať členské príspevky (s uvedením 
osobného čísla člena ako variabilného symbolu) je: 

0011491546/ 0900 

Výbor SLS 
 

 
 

Na internetovej stránke SLS (www.sls.sav.sk) v sekcii „Členská 
základňa“ bude v najbližšom období zverejnený aktualizovaný zoznam členov 
SLS. Prosíme všetkých členov, aby si v zozname skontrolovali svoje údaje 
a prípadné zmeny oznámili redakcii LS.  

Prosíme o zasielanie zmien e-mailových adries! 
redakcia 
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Výbor Slovenskej limnologickej spoločnosti želá všetkým 
svojim členom do nového roka pevné zdravie, veľa šťastia, 
pohody a úspechov (nielen) na poli limnologickom...  
 
 

foto: L. Hamerlík 
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