
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangerlussuaq, Grónsko: ľadovcový potok vtekajúci do jazera (Foto: L. Hamerlík)  
 
VÝBOR INFORMUJE 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 8. septembra 2009 
na ÚZ SAV v Bratislave 
Prítomní: Bitušík, Štefková, Čiamporová-Zaťovičová, Trnková, Illyová 
Ospravedlnení: Novikmec, Derka 

1. Schôdzu otvoril predseda SLS P. Bitušík a privítal prítomných členov 
výboru 

2. Výbor prerokoval a schválil Plán činnosti a návrh rozpočtu SLS na rok 
2010: 
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- E. Štefková informovala členov výboru o pridelených dotáciách na 
činnosť spoločnosti v roku 2009 

- zároveň informovala aj o krátení rozpočtu na periodikum SLS Limnolo-
gický spravodajca v roku 2009 

3. Výbor sa zaoberal prípravou volieb do výboru SLS na obdobie rokov 
2010-2012: 
- schválil kandidátov do nového výboru SLS, ktorými budú: Peter Bitušík, 
Pavol Beracko, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Derka, Matúš 
Haviar, Marta Illyová, Peter Manko, Marek Svitok, Elena Štefková, Eva 
Tirjaková, Katarína Trnková  
- Výbor navrhol predbežný termín Valného zhromaždenia na 21. januára 
2010 v zasadačke Ústavu zoológie SAV 
- Výbor rozhodol, že členmi revíznej komisie budú kandidáti na 8. a 9. 
mieste v počte získaných hlasov 

4. Príprava XVI. Konferencie SLS a ČLS: 
- konferencia sa bude konať v roku 2012 na Slovensku 
- Výbor osloví členov SLS, aby posielali svoje tipy na miesto konania 
Limnologickej konferencie; podmienkou je, aby prednášková sála mala 
kapacitu minimálne 120 osôb 
- Výbor predbežne navrhol miesto konania v kongresovom centre SAV 
v Starej Lesnej. 

5. Príprava Limnologického spravodajcu 2010/1: 
- Z. Čiamporová-Zaťovičová apelovala na členov výboru, aj členov SLS, 
aby posielali príspevky do Spravodajcu 
- informovala, že vybrané čísla periodika sú príležitostne zasielané aj do 
zahraničia 
- Výbor rozhodol, že príspevky do nového čísla musia byť do redakcie 
dodané do 10. januára 2010. 

6. Výbor zobral na vedomie návrh E. Štefkovej na predbežné vylúčenie 
niektorých členov SLS z dôvodu dlhodobého neplatenia členských 
príspevkov. Jedná sa o nasledovných členov: Zuzana Pilková, Daniela 
Macáková, Juraj Hajdu a Dagmar Hlúbiková. Všetci dostanú ešte 
poslednú šancu na uhradenie dlžôb do konca novembra 2009 

7. Výbor schválil dvoch nových členov SLS, ktorými sú: Ing. Dana Fidlerová, 
Výskumný ústav vodného hospodárstva (variabilný symbol: 103) a Mgr. 
Matej Žiak, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
(variabilný symbol: 104). 

8. Výbor sa zaoberal aktualizáciou webovej stránky SLS; navrhol umiestniť 
na stránku fotografie z XV. Limnologickej konferencie v Třeboni a aktuali-
zovať adresár členov SLS. 

9. Rôzne: 
- Z. Čiamporová-Zaťovičová informovala výbor o možnosti stať sa členom 
federácie EFFS (European Federation for Freshwater Sciences), ktorú 
SLS dostala na vedeckej konferencii SEFS6 v Rumunsku, ktorej sa 
niekoľko členov SLS zúčastnilo 
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- Výbor následne tento návrh odsúhlasil a určil predsedu SLS P. Bitušíka 
a Z. Čiamporovú-Zaťovičovú za reprezentantov SLS pre komunikáciu 
s federáciou EFFS. 

Marta ILLYOVÁ 
 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 25. januára 2010 
na ÚZ SAV v Bratislave 
Prítomní: Bitušík, Štefková, Čiamporová-Zaťovičová, Trnková, Illyová, 
Novikmec 
Ospravedlnení: Derka 

1. Schôdzu otvoril predseda SLS P. Bitušík a privítal prítomných členov 
výboru. 

2. Výbor sa zaoberal prípravou volieb do Výboru SLS na obdobie rokov 2010-
2012: 
- Výbor navrhol definitívny termín Valného zhromaždenia a volieb do 
Výboru SLS na 24. februára 2010 o 13.00 hod., v zasadačke Ústavu 
zoológie SAV 
- schválil program Valného zhromaždenia 
- schválil kandidátov do nového výboru SLS, ktorými sú: Peter Bitušík, 
Pavol Beracko, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Derka, Milan 
Novikmec, Marta Illyová, Marek Svitok, Elena Štefková, Katarína Trnková, 
Ľubomíra Žiláková, Želmíra Kirková, Ladislav Pekárik a Eva Tirjaková. 

3. Výbor prerokoval návrh rozpočtu SLS na rok 2010. 
4. Výbor sa zaoberal voľbou nového národného reprezentanta IAD za 

Slovenskú limnologickú spoločnosť. Voľba sa uskutoční ako jeden z bodov 
programu na Valnom zhromaždení. 

5. Výbor prerokoval a schválil návrh prof. Hindáka týkajúci sa udelenia 
čestného členstva RNDr. Vlaste Onderíkovej, CSc. a prof. Jánovi Baricovi, 
DrSc. 

6. Príprava Limnologického spravodajcu 2010/1: 
- šéfredaktorka Z. Čiamporová-Zaťovičová informovala o obsahu nového 
čísla 
- predniesla návrh na rozšírenie periodika o niekoľko strán, v prípade fi-
nančných možností spoločnosti. 

7. Výbor sa zaoberal opätovným návrhom hospodárky E. Štefkovej na 
vylúčenie členov SLS v zmysle stanov, z dôvodu niekoľkoročného ne-
platenia členských príspevkov a zo SLS vylúčil členov: Zuzana Pilková, 
Daniela Macáková a Dagmar Hlúbiková. 

8. Príprava jarného limnologického seminára v Jurskom Šúri: výbor schválil 
termín konania na začiatok mája. 

Marta ILLYOVÁ 
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OSOBNÉ SPRÁVY 

K nedožitým osemdesiatinám Dr. Milana Ertla, CSc. 
25. apríla 2010 by sa dožil osemdesiatich rokov zakladateľ a dlho-

ročný vedúci prvého hydrobiologického pracoviska na Slovensku: Oddelenia 
hydrobiológie niekdajšieho Biologického ústavu SAV – RNDr. Milan Ertl, CSc. 

V rámci Oddelenia zoológie Biologického ústavu SAV, ktoré vzniklo 
premenovaním Faunistického laboratória SAV, založeného prof. Oskárom 
Feriancom roku 1953, sa už v päťdesiatych rokoch minulého storočia formovala 
skupina pracovníkov orientovaných na štúdium spoločenstiev vodných orga-
nizmov. Po prvej etape, zameranej na faunistický výskum Žitného ostrova, 
sústredila sa najprv na intenzívne sledovanie hlavných zložiek hydrocenóz 
niekoľkých mimoinundačných jazierok v blízkosti Dunaja, neskôr na štúdium 
hydrocenózy hlavného toku a jeho periodicky prietokových ramien v zápla-
vovom území pri Gabčíkove. 

Už v tomto období sme narážali na problémy, pretože štúdium 
vzájomných vzťahov jednotlivých zložiek vodných biocenóz a ich vzťahu 
k abiotickým zložkám biotopu a faktorom prostredia vyžaduje aj súčasné sledo-
vanie spomenutých zložiek a faktorov. Preto sme sa snažili získať do nášho 
tímu chemika, algológa a mikrobiológa. V roku 1958 Vedecká rada Biolo-
gického ústavu navrhla vytvorenie hydrobiologického pracoviska, ktorého 
základom by mohla byť „hydrobiologická skupina“. Avšak až roku 1963 vedenie 
Biologického ústavu akceptovalo žiadosť a zdôvodnenie vypracované Dr. M. 
Ertlom a súhlasilo s vyčlenením hydrobiologickej skupiny z Oddelenia zoológie. 
Dr. Ertl viedol Oddelenie hydrobiológie (OH) od jeho vzniku v roku 1963 do 
roku 1983. Medzitým naše OH prešlo najprv do Ústavu biológie krajiny (roku 
1965) a od roku 1971 bolo na vlastnú žiadosť vyčlenené zo zväzku pracovísk 
SAV a spojilo sa (do roku 1991) s Laboratóriom rybárstva Slovenskej poľno-
hospodárskej akadémie, čím sa nielen vyriešil náš priestorový problém, ale 
ešte lepšie sa zabezpečila komplexnosť štúdia vodných biocenóz. 

Počas tohto obdobia riešil náš kolektív viacero úloh zameraných na 
štúdium hydrocenóz slovensko-maďarského úseku Dunaja, pričom dosiahol 
výsledky u nás aj v zahraničí vysoko hodnotené. Pokiaľ ide o primárnu produk-
ciu hlavného toku a jeho ramien, sledovanú Dr. Ertlom, je náš úsek považovaný 
za najlepšie preskúmaný úsek Dunaja. Bolo to možné aj vďaka terénnej výs-
kumnej základni, ktorú zriadil Dr. Ertl pri gabčíkovskom prístave. 

Okrem Dunaja venovalo naše oddelenie pozornosť aj iným význam-
ným biotopom na Slovensku. V prvej polovici šesťdesiatych rokov sme okrem 
iného sledovali hlavné zložky hydrocenózy, tiež chemizmus a extenzívne, za 
externej spolupráce, aj vybrané mikrobiologické ukazovatele Popradského 
plesa, ktoré bolo znečisťované nedostatočne čistenou odpadovou vodou 
z novovybudovanej chaty na jeho brehu. Neskôr, tiež pod vedením Dr. Ertla, 
uskutočnilo OH spolu s viacerými externými spolupracovníkmi tímový výskum 
hydrocenózy rieky Belej (1975-1977) a neskôr hydrocenóz 44 vysokotatran-
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ských jazier (1981-1985). Vo výskume hydrocenóz vysokotatranských a zápa-
dotatranských plies, ale aj iných objektov na rôznych miestach Slovenska, 
pokračoval kolektív pracovníkov OH aj neskôr, keď choroba a nakoniec pred-
časný odchod (16.6.1986) znemožnili Dr. Ertlovi pokračovať v práci, ktorú mal 
tak rád. 

Popri riešení úloh zameraných prevažne na primárnu produkciu veno-
val Dr. Ertl v priebehu celej svojej vedeckej kariéry pozornosť aj štúdiu fauny 
a taxonómie jeho obľúbenej skupiny – prvokov podkmeňa Sarcodina. Svedčia 
o tom viaceré publikácie a opisy štyroch pre vedu nových druhov. 

Dr. Milan Ertl, CSc. sa svojimi vlastnými vedeckými výsledkami, ale aj 
založením, vybudovaním a vedením nášho prvého hydrobiologického praco-
viska, významne zaslúžil o slovenskú limnológiu. Venujme mu preto pri jeho 
okrúhlom, aj keď nedožitom jubileu, vďačnú spomienku. 

Marian VRANOVSKÝ 
 

Pocta slovenským algológom 
Život v kvapke vody, viditeľný iba pod mikroskopom, rôznorodý, zaují-

mavý, pestrý, lákajúci vedcov k hlbšiemu poznaniu. Príroda postupne odkrýva 
svoje tajomstvá, rozširujú sa naše poznatky, neustále pribúdajú aj nové druhy 
siníc a rias. Medzi novo opísané patria aj dva druhy siníc (cyanobaktérií) 
a jeden druh rozsievky, ktoré nesú mená dvoch významných slovenských algo-
lógov. 

Na počesť prof. F. Hindáka boli pomenované dva druhy siníc (cyano-
baktérií): chrookokálna cyanobaktéria Gloeothece hindakii Stoyneva (in Gärtner 
& Vyverman 2009, Phyton 48: 199-209) z planktónu jazera Tanganyika a vlák-
nitá cyanobaktéria Komvophoron hindakii Hašler & Poulíčková (in Hašler & 
Poulíčková 2010, Biologia 65/1: 3-10), ktorá bola zistená v epipelone jazera 
Bezedník na Morave. 

Podľa Dr. Alice Hindákovej bola pomenovaná rozsievka Nitzschia 
alicae Hlúbiková et Extor, ktorú pri taxonomickej revízii v rode Nitzschia vyčlenil 
medzinárodný diatomologický kolektív z Luxemburgu (Hlúbiková et al. 2009, 
Phyton 45: 742-760). 

Elena ŠTEFKOVÁ 

KRONIKA 

SEFS6 (6th Symposium for European Freshwater Sciences) 
SEFS6, jedno z najväčších európskych limnologických podujatí 

uplynulého roka, sa konalo 17.-21. augusta 2009 v Rumunskej Sinai, na úpätí 
pohoria Bucegi. Spolu s približne 200 účastníkmi z 30 krajín sa konferencie 
zúčastnilo aj 5 hydrobiológov z Ústavu zoológie SAV. Gro konferencie prebie-
halo v honosnej budove bývalého kasína otvoreného v roku 1913, v Inter-
national Conferences Centre, zvyšok v hoteli Palace. Obe budovy, ako aj hotel 
Caraiman, kde sme boli ubytovaní, ležia v prostredí nádherného Ghica Park. 

LIMNO.SPRAV. Roč. 4, 1/2010 
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Prednášky boli rozdelené do 13 tematických okruhov a prebiehali 

v troch paralelných sekciách, čo, bohužiaľ, znemožnilo vedychtivým 
limnológom zhliadnuť až 2/3 zaujímavých príspevkov. Každý deň bol spestrený 
dvoma plenárnymi prednáškami významných limnológov. Vzhľadom k veľkému 
počtu prihlásených posterov prebehla poster session v dvoch samostatných 
blokoch, nevýhodou boli pomerne obmedzené priestory na ich prezentáciu. 

Slovenskí účastníci prispeli 
ku konferenčnému programu pred-
náškami a postermi venovanými mor-
fohydraulickej štruktúre malých tokov 
(Z. Pastuchová); vplyvu využívania 
krajiny na podhorské toky z hľadiska 
bentosu (D. Illéšová) a hyporeosu (M. 
Illyová); tatranským jazerám a ich 
bentickým spoločenstvám vo vzťahu 
ku klimatickým zmenám (Z. Čiam-
porová-Zaťovičová); malým vodným 
nádržiam západného Slovenska (L. 
Pekárik) a fylogenéze a biogeografii 
vodných chrobákov (F. Čiampor). 

International Conferences Centre, Sinaia 
(Foto: F. Čiampor) 

Na stretnutí národných reprezentantov Federácie európskych limnolo-
gických spoločností (EFFS), na ktoré sme boli po prvý krát prizvaní (Slovensko 
zastupoval F. Čiampor), bola SLS neoficiálne prijatá za člena federácie 
(v súčasnosti sa riešia formálne náležitosti). 

Jeden deň konferencie, vyhradený na exkurzie, si naša výprava sprí-
jemnila celodenným výletom po priľahlých kopcoch pohoria Bucegi; posledný 
deň sme strávili prehliadkou malebného, aj keď nepravého, Drakulovho hradu 
Bran a turisticky veľmi atraktívneho zámku Peleş, ktorý v 19. storočí slúžil ako 
letné sídlo rumunského kráľa. Záverečný banket už, žiaľ, mnoho účastníkov 
nestihlo, keďže bol zaradený dosť nešťastne - až po oficiálnom ukončení konfe-
rencie. 

Napriek drobným nedostatkom si na konferenciu aj prostredie (a v ne-
poslednom rade pre našinca finančnú nenáročnosť samotnej krajiny ☺) odne-
sieme len príjemné spomienky a už teraz sa tešíme na SEFS7 v španielskej 
Girone! 

Zuzana ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ 
 

CANOCO kurz 2009 
V auguste (24.-28.8.2009) sa v Českých Budějoviciach uskutočnil týž-

dňový kurz zameraný na používanie programu CANOCO. Ako takmer všetci 
vieme, CANOCO program je pre slovenského hydrobiológa priam nepostráda-
teľnou pomôckou, preto tento kurz vrelo odporúčam každému. Koná sa priamo 
pod taktovkou Petra Šmilauera a Jana Lepša. 

LIMNO.SPRAV. Roč. 4, 1/2010 
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Za päť dní trvania kurzu sme stihli prejsť od najzákladnejších informá-
cií až po tie ťažko pochopiteľné ☺, ako čo sú to vlastne ordinácie, aké typy 
poznáme a kedy ktoré používame, až po typy permutácií a modelovanie kriviek 
druhovej odpovede. Navyše bol vyčlenený priestor na konzultovanie konkrét-
nych dát účastníkov a riešenie ich problémov a úloh. 

Tento kurz má dve varianty – medzinárodnú v anglickom jazyku 
a skrátenú, lacnejšiu, československú verziu. Najbližší medzinárodný kurz sa 
koná 19.-29. januára 2010, bližšie informácie sú dostupné na stránke 
http://regent.jcu.cz. V prípade záujmu je pravdepodobné, že sa v lete zase 
uskutoční aj česká verzia kurzu. Konkrétne údaje môžete získať aj priamo 
kontaktovaním Petra Šmilauera - petrsm@jcu.cz. 

Zuzana PASTUCHOVÁ 
 

International Advanced Study Course: Ecohydrology & Biotechno-
logies in Water Resources Management 

V dňoch 14.-22. septembra 2009 sa pod záštitou UNESCO konal kurz 
s vyššie uvedeným krkolomným názvom, určený odborníkom venujúcim sa rôz-
nym aspektom vody - od hydrobiológov a hydrológov až po urbanistov a mana-
žérov vodných zdrojov. Podujatie, ktoré hostilo 21 odborníkov z 13 krajín 
(4 kontinentov jednej planéty) sa konalo v Poľsku. 

Prvá časť prednášok a praktických cvičení, zameraných na využitie 
ekohydrologických riešení a biotechnologických metód v praxi, sa uskutočnila 
na terénnej stanici v Treste. Druhá časť kurzu, ktorá sa venovala moderným 
laboratórnym metódam v hydrobiológii, vrátane biologických, chemických 
a molekulárnych analýz, ako aj ich štatistickému spracovaniu, prebehlo v meste 
Łódź. 

Celý kurz bol rozdelený na 4 tematické bloky: (1) hydrologický princíp, 
(2) ekologický princíp, (3) ekotechnologický princíp a (4) využitie laboratórnych 
metód v ekohydrológii. Každý blok trval niekoľko dní a začal všeobecnými pred-
náškami poľských odborníkov z Katedry aplikovanej ekológie (Univerztita 
v Łódźi) a Európskeho regionálneho centra pre ekohydrológiu. Po prednáškach 
nasledovali terénne exkurzie, kde sme sa mohli zoznámiť s jednotlivými prí-
stupmi riešenia problémov v praxi. 

Každý deň bol ukončený diskusiou a reflexiami. Kurzisti boli pritom 
aktívne zapájaní do diskusií, či už formou „brainstormingov“ alebo prácou 
v skupinách, kde sa riešili a neskôr aj pred plným plénom prezentovali poten-
ciálne riešenia konkrétnych situácií. Zapájaním účastníkov do priebehu kurzu 
organizátori dosiahli, že sme sa – ani napriek pomerne dlhému trvaniu kurzu – 
ku koncu nepremenili na hordu unudených a letargických „zombíkov" túžiacich 
len po návrate domov. Samozrejme sa o to postarala aj vysoko infekčná dobrá 
nálada účastníkov, ako aj bohatý oddychový program zabezpečený organizá-
tormi. Dziękuje bardzo! 

Ladislav HAMERLÍK 
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Jesenný algologický seminár  
Jesenný algologický seminár Algologickej sekcie SBS a Slovenskej 

limnologickej spoločnosti sa uskutočnil 3. decembra 2009 na Ústave zoológie 
SAV. Seminár ako obvykle prebiehal v príjemnej priateľskej atmosfére, aj za 
prítomnosti jedného hosťa z Českej republiky. 

Na seminári odznelo viacero zaujímavých referátov. Vystúpil aj náš 
zahraničný hosť, P. Hašler, ktorý porozprával o flóre rias strednej a severnej 
časti Moravy. J. Makovinská sa venovala hodnoteniu ekologického stavu 
vodných útvarov povrchových vôd Slovenska za roky 2007-2008. V bloku 
o hydrobiologickom výskume protipožiarnej vodnej nádrže Modra prezentovali 
svoje výsledky v 3 prednáškach F. Hindák a A. Hindáková, E. Tirjaková 
a M. Illyová. F. Hindák a A. Hindáková vysvetlili, ako je to s rozmnožovaním 
u dvoch spájavých rias (Zygnemopsis a Cylindrocystis) a životnými cyklami 
troch druhov vláknitých zelených rias. 

V rámci rôzneho sa prítomní oboznámili s hydrobiologickými a špecia-
lizovanými algologickými podujatiami, ktoré sa konali v druhej polovici roku 
2009, ako aj podujatiami, ktoré sú plánované na rok 2010. Súčasne sa prezen-
tovala nová algologická a hydrobiologická literatúra. 

Elena ŠTEFKOVÁ 

IAD SERVIS 

• Na základe žiadosti prezidentky IAD Dr. Ivany Teodorovic budú v roku 
2010 prebiehať voľby nového prezidenta spoločnosti IAD. Národní reprezen-
tanti zaslali súčasnej prezidentke zoznam všetkých dlhodobejších stabilných 
členov IAD, ktorí sa môžu zúčastniť volieb, ktoré budú prebiehať elektronicky. 
V prípade ďalších nových informácií budú členovia IAD oslovení e-mailom. 
• Ako boli informovaní nielen členovia IAD, ale aj členovia SLS, v júni 
2010 sa koná v Drážďanoch 38. konferencia IAD s témou: „Danube meets 
Elbe“. Ďalšie informácie si záujemci môžu prečítať na stránke www.iad.gs 
v časti News. 
• Predovšetkým mladí členovia IAD môžu požiadať o grant na príspevok 
na konferenciu v Drážďanoch do 1. marca 2010. Podrobnejšie informácie zís-
kate zo stránky konferencie: http://www.iad-dresden-2010.de 
• Na stránke www.iad.gs si môžete pozrieť informácie aj o konferencii 
„River Session at the joint meeting of ASLO / NABS in June 2010“. Konferencia 
sa bude konať v Santa Fee, USA v dňoch 6.-11.6.2010 a bude sa týkať popu-
lačnej ekológie, štruktúry spoločenstiev, abiotických a biotických faktorov, pro-
duktivity a iných aspektov riečnych ekosystémov. 
• Na stránke www.iad.gs si môžete stiahnuť čísla časopisu Danube 
News, najnovšie 20 Danube News sa týka výsledkov ekotoxikologického výsku-
mu povodia Dunaja. 
• Súčasná národná reprezentantka Eva Bulánková požiadala výbor SLS 
o hľadanie nového národného reprezentanta, pretože jej výkonné obdobie 
končí v roku 2011 a schválenie národného reprezentanta trvá viac ako pol roka. 
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S menom kandidáta na národného reprezentanta Slovenska by rada obozná-
mila aj výbor IAD na Valnom zhromaždení, ktoré bude 21. júna 2010 v Dráž-
ďanoch. Predpokladá sa, že ďalšia konferencia IAD v roku 2012 sa uskutoční 
na Slovensku. Vyplýva to zo záverov stretnutia predstaviteľov IAD 23.-24. 
apríla 2009 v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UK. 
Všetci účastníci boli s organizáciou pracovného stretnutia spokojní a radi by 39. 
konferenciu IAD uskutočnili na Slovensku. 

Nové knihy: 
na stránke: http://www.freshwaterecology.info/news.php# 
nájdete informácie o možnosti objednať si zo série: "Distribution and Ecological 
Preferences of European Freshwater Organisms" knihy: Plecoptera, Trichopte-
ra a Ephemeroptera. 

Eva BULÁNKOVÁ 

NÁZOR 

O účasti slovenských vedeckých pracovníkov na zahraničných 
konferenciách 

Rok 2009 bol pre mňa mimoriadne bohatý na rôzne zahraničné 
konferencie. Môj „maratón“ začal v polovici augusta, kedy som sa spoločne 
s ďalšími 4 kolegami z Ústavu zoológie SAV zúčastnil konferencie „The 6th 
Symposium for European Freshwater Sciences“ v rumunskom horskom stre-
disku Sinaia. Konferencia ponúkala množstvo limnologických prednášok a tém 
rozdelených do troch paralelných blokov. Z množstva účastníkov (viac ako 300) 
najmä z Európy, ale aj zo sveta, sme boli len piati účastníci zo Slovenska, čo 
pri hojnej účasti vedeckých pracovníkov zo susedných krajín bolo pomerne 
málo. Naviac, Slovensko dosiaľ nemá svoje zastúpenie ani v spoločnosti, ktorá 
túto konferenciu organizovala - The European Federation for Freshwater 
Sciences (EFFS). 

V prvých septembrových dňoch sa v priestoroch Zemedělskej Univer-
zity v Prahe konalo vedecké podujatie „The 2nd Euroepan Congress of Conser-
vation Biology“, s počtom účastníkov okolo 1200. Konferencie som sa zúčastnil 
spolu s ďalšími dvoma kolegami z Prešovskej Univerzity a Univerzity Veteri-
nárskeho lekárstva, pričom každý z nás prezentoval jeden spoločný príspevok. 
Okrem ďalších dvoch pracovníkov z Ústavu krajinnej ekológie a jedného 
z mimovládnej organizácie, bola neúčasť ďalších odborníkov zo Slovenska 
zarážajúca. Pritom pre niektoré organizácie by účasť na podobnej konferencii 
mala byť priam povinná - napr. Štátna ochrana prírody, ale aj mnoho ďalších, 
od univerzít až po viaceré ústavy SAV. Pri stretnutí s organizátormi som dokon-
ca dostal otázku, čo sa na Slovensku deje, že skoro nikto neprišiel. Neúčasť 
podľa môjho názoru nemohol spôsobiť nedostatok financií, keďže napr. len 
Chorvátov prišlo na konferenciu viac ako 50, a to z veľkej časti študenti, ktorí si 
celú konferenciu platili z vlastného vrecka. 

Hneď v prvej polovici septembra som odletel na ďalšiu konferenciu 
„The 13th European Congress of Ichthyology“, ktorá sa konala v meste Klaipeda 
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v Litve. Z približne 150-200 účastníkov sme zo Slovenska prišli traja (tentokrát 
sme prezentovali každý po 2 spoločné príspevky), pričom českých kolegov 
prišlo odhadom minimálne 20. Netvrdím, že by sme mali dosiahnuť až taký vy-
soký počet ichtyológov na podobnej konferencii, ale očakával som účasť aspoň 
niekoho ďalšieho. 

Samozrejme, účasť na konferenciách limitujú finančné prostriedky, ale 
zaujal ma prístup napr. chorvátskych študentov, ktorí pre rozvoj svojej ďalšej 
vedeckej kariéry nečakajú doma na to, že si ich niekto všimne, ale robia všetko 
preto, aby si ich niekto všimol. Možno sa to podarilo iba niekoľkým, ale aspoň 
sa o to pokúsili. To isté platí aj pre účasť na veľkých európskych projektoch, do 
ktorých sa nedá dostať tým, že budeme čakať na pozvánku, ale je potrebné 
aktívne vyhľadávať čo najviac možností prezentovať seba a svoje pracovisko 
v zahraničí. V opačnom prípade to dopadne tak, že naše meno bude známe len 
na Slovensku a možno ešte v Českej republike, aj to len preto, že máme stále 
nadštandardné vzťahy. Neviem, čo sa deje v slovenskej limnológii (alebo aj 
celkovo vo vede?), ale je to prinajmenšom zvláštne, keď na troch diametrálne 
odlišných konferenciách (čo do veľkosti a zamerania) nestretnem zo Slovenska 
takmer nikoho ďalšieho. A nemyslím, že by to bolo spôsobené finančnou, či 
hospodárskou krízou a určite ani globálnymi klimatickými zmenami. 

Ladislav PEKÁRIK 

ODBORNÉ PRÍSPEVKY 

Výskyt ruduchy Compsopogon sp. (Rhodophyta) v Pulkavě, 
rakouském přítoku řeky Dyje 
Occurrence of a red alga Compsopogon sp. (Rhodophyta) in the Pulkau/ 
Pulkava River (Austria), a tributary of the Thaya/Dyje River 

Zdeňka ŽÁKOVÁ1, Manfred PUM2, Pavel SEDLÁČEK3 & František HINDÁK4 

1 Biotes, Brožíkova 13, CZ-638 00, Brno, ČR; zakova@biotes.com 
2 NUA-Umweltanalytik GMBH, A-2344 Maria Enzersdorf, Rakousko 
3 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha, pobočka Brno, ČR 
4 Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 23 Bratislava, SR 

Abstrakt 
V rámci česko-rakouského monitoringu řeky Pulkavy, pravostranného přítoku 
řeky Dyje, byl od roku 2007 pozorován pozoruhodný výskyt ruduchy 
(Rhodophyta) z rodu Compsopogon. Rod Compsopogon obsahuje jen tropické, 
resp. subtropické druhy, které se v mírném klimatickém pásmu nachází 
většinou jen v akváriích, případně pod vyústěním oteplených odpadních vod. 
Since 2007 in Pulkau, the tributary of the Thaya/Dyje River, the occurrence of a 
red alga (Rhodophyta) from the genus Compsopogon was observed. The 
genus Compsopogon contains only tropical/subtropical species, which in the 
moderate climate can be found mostly in aquaria and in the surrounding of 
cooling-water dischargings. 

mailto:zakova@biotes.com
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z výroby kyseliny citronové, zvýšená teplota, organické znečištění 

Úvod 
V rámci Česko-Rakouské komise pro hraniční vody (KHV – GGK) byl 
v uplynulých letech pravidelně prováděn monitoring pravostranného přítoku 
řeky Dyje – Pulkavy ve spolupráci českých a rakouských expertů. Sledování 
bylo zaměřeno na posuzování vlivu odpadních vod ze závodu na výrobu kyse-
liny citronové Jungbunzlauer v Pernhofenu (Mlejnková a kol. 2007; Mlejnková 
2009). 

V letech 2007-2009 byl při pravidelných sledováních Pulkavy opako-
vaně zjišťován dosti hojný výskyt ruduchy (Rhodophyta) z rodu Compsopogon.  

Materiál a metodika 
Místa odběru vzorků na Pulkavě: (i) nad závodem (řkm 6,4) nad vypouštěním 
odpadních vod z chemického závodu v Pernhofenu u mostku; (ii) pod závodem 
(řkm 4,2) pod vypouštěním odpadních vod z chemického závodu v Pernhofenu, 

Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 Obr. 4 

Obr. 1. Compsopogon sp., rozvětvená stélka, řeka Pulkava, asi 200 m pod vyústěním 
odpadních vod z chemického závodu  Jungbunzlauer (Rakousko) (Foto: P. Sedláček) 
Obr. 2. Compsopogon sp., detail stélky, řeka Pulkava, asi 200 m pod vyústěním odpadních 
vod z chemického závodu Jungbunzlauer (Rakousko) (Foto: F. Hindák) 
Obr. 3. Compsopogon sp., dělení buněk a tvar chloroplastů v buňkách jednořadých vláken, 
řeka Pulkava, asi 200 m pod vyústěním odpadních vod z chemického závodu Jungbunzlauer 
(Rakousko) (Foto: F. Hindák) 
Obr. 4. Compsopogon sp., tvar chloroplastů, pyrenoid a dělení buněk v mnohořadých 
vláknech, řeka Pulkava, asi 200 m pod vyústěním odpadních vod z chemického závodu 
Jungbunzlauer (Rakousko) (Foto: F. Hindák) 
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pod mostem křížení silnice a železnice před obcí Wulzeshofen. Dny odběrů 
vzorků, při nichž byl pozorován výskyt ruduchy Compsopogon v Pulkavě pod 
závodem v Pernhofenu: 16.4.2007, 18.6.2007, 13.8.2007, 22.4.2008, 30.7. 
2008, 1.10.2008, 12.5.2009, 7.9.2009. 

Popis toku 
Pulkava pod závodem v místě výskytu ruduchy Compsopogon na 4,2 km (cca 
200 m pod vyústěním odpadních vod) je tok s příkrými břehy v otevřené krajině, 
s regulovaným korytem o šířce cca 3-4 m, s průměrnou hloubkou 50 cm. 
Rychlost proudu se za normálních podmínek pohybuje kolem 0,5-1,0 m.s-1. 
Průměrný denní průtok činí 0,81 m3.s-1. Barva vody je sytě červeno-hnědá 
(zbarvená odpadní vodou z chemického závodu, zpracovávajícího melasu).  

Na dně se vyskytuje hnilobné bahno s aerobním povrchem, na spodní 
straně kamenů bývají pozorovány černé redukční zóny na 75-100 % plochy 
v lenitické oblasti, na méně než 50 % v lotické oblasti. 

V důsledku zaústění odpadních vod ze závodu v Pernhofenu dochází 
k výraznému znečištění Pulkavy, které se projevuje zejména u ukazatelů: 
teplota vody, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, konduktivita, CHSKCr, 
koncentrace síranů, chloridů a zinku (dříve i kyanidů a NL). I přes výrazné 
zlepšení kvality vody stále zůstává řada problémů, které se nepodařilo vyřešit 
a které způsobují porušování biologické rovnováhy v toku a kontaminaci sedi-
mentů. Z viditelných ukazatelů je to intenzivní hnědé zbarvení vody způsobené 
melasou, z jakostních ukazatelů je to vysoké zatížení neodbouratelnými orga-
nickými látkami (CHSK). 

Teplota vody se zvyšuje pod závodem v průměru o 5 °C, což je patrné 
např. z měření v roce 2008 (Tab. 1). 
 
Tab. 1. Teplota vody (°C) v řece Pulkavě v r. 2008, průměry z 12 měření (Mlejnková 
2009). 

 min. max. průměr 
Pulkava nad závodem 1,0 27,1 12,0 
Pulkava pod závodem 6,3 29,8 17,0 
odp. voda ze závodu 17,6 30,3 23,0 

 
Společenstvo nárostů (fytobentosu) bylo ve vegetačním období 

tvořeno hlavně vláknitými zelenými řasami Cladophora glomerata, Stigeoclo-
nium tenue, Ulothrix sp., Oedogonium sp., Rhizoclonium a ruduchami 
Audouinella (Chantransia) sp., spolu s dosti pestrým společenstvem rozsivek 
s dominancí druhů Amphora pediculus, Achnanthes lanceolata, Navicula 
avenacea, N. gregaria, N. minima, Nitzschia inconspicua. V letním období bývá 
říční koryto hustě porostlé vyššími vodními rostlinami, zejména druhem 
Potamogeton pectinatus a vláknitými ruduchami rodu Compsopogon sp. Byl 
zjištěn též výskyt vláknité zelené řasy Enteromorpha intestinalis, která je 
charakteristická pro silně eutrofní vody. Porosty ponořených vodních rostlin 
byly mohutné, pokrývaly cca 70 % říčního koryta. Na hladině bylo pozorováno 
dosti velké množství okřehku (Lemnaceae). 
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Ve velkém množství se zde trvale vyskytovaly indikátory organického 
znečištění: volné, vláknité a zoogloeovité bakterie, bezbarví bičíkovci a euglény 
(Euglena viridis, Euglena sp.). Bylo pozorováno velké množství převážně 
odumřelých krytěnek (Testacea) rodu Arcella, přinášených s odpadní vodou 
z čistírny odpadních vod závodu a také schránky odumřelých rozsivek. 

Podle indexu saprobity fytobentosu byla Pulkava pod závodem v roce 
2008 hodnocena jako α-mesosaprobní, ekologický stav podle RS EU byl v létě 
roku 2008 podle makrozoobentosu hodnocen jako zničený (bad). 

Výsledky 
Výskyt ruduchy z rodu Compsopogon v Pulkavě je pozoruhodný vzhledem 
k tomu, že tyto tropické, resp. subtropické ruduchy se v mírném klimatickém 
pásmu nachází většinou jen v akváriích, případně pod vyústěním oteplených 
odpadních vod. Zřejmě se může jednat o druh zavlečený z akvária, pomnožený 
v oteplené vodě pod závodem, kde nachází vhodné podmínky pro svůj rozvoj. 

Compsopogon silně porůstal ponořené předměty, vodní rostliny 
(hlavně Potamogeton pectinatus, vláknité řasy rodů Cladophora, Rhizoclonium 
aj.), odumřelé větve keřů a stromů a břehy (betonové břehy a kamenný zához). 

Větvená vlákna byla tvořena na konci jen jednou řadou buněk (šířky 
cca 40 µm, délky 10-20 µm), vyrůstajících ze stélky dlouhé 100-200 mm, tmavě 
modro-zelené barvy, tvořené několika řadami nepravidelných buněk (Obr. 1, 2). 
V buňkách bylo mnoho drobných nástěnných deštičkovitých chloroplastů, 
pyrenoid byl zřetelný. Buňky se dělily v jednořadých vláknách na dvě stejné 
(Obr. 3), v mnohořadých vláknách spravidla na dvě nestejné dcéřské buňky 
(Obr. 4). 

Diskuse 
Podle monografie Eloranty a Kwandrans (2007) se může jednat o Compso-
pogon coeruleus. Odborníci z univerzity v Innsbrucku (M. Pum, ústní sdělení) 
předpokládají, že se jedná o řasu, uniklou z akvária, která se neshoduje s dru-
hy, známými z Rakouska (C. coeruleus, C. hookeri). 

Eloranta a Kwandrans (2007) uvádí v Evropě jen jeden druh rodu 
Compsopogon, C. coeruleus, a to v Pyrenejích. Podle Starmacha (1977) rod 
obsahuje 9 druhů, z nichž přichází v úvahu ještě C. chalybaeus Kützing, 
uváděný v tropech, ale také na Ukrajině a v severním Kavkazu. 

Pozoruhodný výskyt ruduchy z rodu Compsopogon v Pulkavě pod 
chemickým závodem v Pernhofenu bude dále monitorován ve spolupráci 
českých a rakouských expertů v rámci sledování jakosti česko-rakouských 
hraničních toků. 
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Koleopterologický prieskum dolného toku Popradu a jeho prítokov 
– hľadá sa Oulimnius troglodytes 

Fedor ČIAMPOR Jr. 
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava; f.ciampor@savba.sk 

Štúdium fauny Slovenska má celkom isto veľmi dlhú históriu, ale ešte 
aj v súčasnosti sa na Slovensku objavujú druhy, ktoré sú na našom území nové 
(napr. Čiampor & Zaťovičová 2004), niektoré z nich sú dokonca nové v celo-
svetovom merítku (napr. Kalúz 2009). Tieto druhy sú objavované predovšetkým 
zásluhou faunistického prieskumu lokalít na našom území, z čoho vyplýva 
opodstatnenosť takejto práce. 

Čeľaď Elmidae zahŕňa v súčasnosti na Slovensku 22 druhov vodných 
chrobákov, ktoré obývajú tečúce vody a tvoria významnú súčasť ich bentickej 
fauny. Vzhľadom k dlhovekosti týchto chrobákov sú jednotlivé druhy veľmi 
dobrými biologickými indikátormi dlhodobých zmien vodných ekosystémov, 
a preto je veľmi potrebné študovať ich výskyt, diverzitu a zmeny v druhovom 
zložení. Tieto informácie v konečnom dôsledku prispievajú k odhadu zachova-
losti jednotlivých biotopov vo väčšom časovom merítku. 

V súvislosti s riešením projektu APVV, ktorý je zameraný na revíziu 
rodu Oulimnius, boli v minulosti preskúmané vytipované lokality z celého 
Slovenska, kde bol predpoklad výskytu zástupcov rodu Oulimnius. Výsledkom 
tohto výskumu bolo potvrdenie výskytu Oulimnius tuberculatus tuberculatus 
(Müller 1806) na 13 lokalitách, čím sa ich počet oproti stavu spred začiatku 
realizácie projektu viac než zdvojnásobil. V septembri 2009 prebehol 
faunistický prieskum dolného úseku rieky Poprad na našom území (Obr. 1). 
Cieľom prieskumu vodných tokov tohto územia bolo overiť prípadný výskyt 
druhu Oulimnius troglodytes (Gyllenhal 1827) u nás (Čiampor 2007). 
Predpoklad výskytu vychádzal z údajov o poľskej faune (Burakowski et al. 
1983). Katalóg fauny Poľska udáva výskyt druhu O. troglodytes z okolia mesta 
Krynica, vzdialeného asi 10 km od hraníc so Slovenskom. Mestom preteká 
rieka Muszynka, ktorá je prítokom Popradu. 

Faunistický prieskum Popradu a jeho prítokov na území Slovenska 
zahŕňal 13 lokalít pravo- aj ľavostranných prítokov (Biela, Slovenský potok, 
Holumnický potok, Kamienka, Litmanovský potok, Hraničná, Lipník, Hrebenický 
potok, Soliská) a jednu lokalitu priamo na rieke Poprad. Odobratých bolo vyše 
700 jedincov imág a lariev chrobákov čeľade Elmidae, ktoré boli determinované 
do 7 druhov (Elmis maugetii, E. aenea, E. latreillei, Limnius volckmari, L. perri-
si, Esolus paralellepipedus, Riolus cupreus). Výskyt Oulimnius troglodytes sa 
nepotvrdil, čo má pravdepodobne dva hlavné dôvody. Jedným z nich je fakt, že  
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študované prítoky Popradu nespĺňali charakter tokov vyhovujúcich druhom rodu 
Oulimnius, to znamená hyporitrálové až epipotamálové úseky tokov. Študované 
boli hlavne pre prípad, že by pre hľadaný druh tvorili akési refúgium. Na druhej 
strane je veľmi pravdepodobné, že v minulosti sa O. troglodytes vyskytoval 
v rieke Poprad. Tá je v súčasnosti (respektíve bola v minulosti) výrazne znečis-
tená. Z tohto dôvodu nebol nájdený nielen O. troglodytes, ale v študovanej časti 
rieky fauna chrobákov čeľade Elmidae úplne absentovala. 

Výskum fauny Elmidae v rieke Poprad a jej prítokoch v okolí Starej 
Ľubovne síce nepotvrdil výskyt O. troglodytes na našom území, priniesol však 
detailný pohľad na výskyt druhov Elmidae tohto územia a tiež naznačil stav 
zachovania preskúmaných tokov. Okrem výsledkov pre projekt APVV tieto dáta 
poslúžia aj pri riešení projektu VEGA zameraného na faunu čeľadí Elmidae 
a Dryopidae Slovenska. 

Obr. 1. Poloha študovaného územia (rieka Poprad a jej prítoky od Bušoviec po sútok 
s potokom Hraničná). Vyznačená je aj lokalita O. troglodytes v Poľsku – Krynica. 
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Naše malé lastúrniky (kôstky a hrachovky, Sphaeriidae): 
rozšírenie, ekológia a sozologický status 
Tomáš ČEJKA 
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava 
e-mail: tomas.cejka@ savba.sk 

Kôstky (Sphaerium) a hrachovky (Pisidium) sú malé lastúrniky (Bivalvia) 
z čeľade hrachovkovitých (Sphaeriidae). Na Slovensku je v súčasnosti 
známych 5 kôstok a 14 hrachoviek (Čejka et al. 2007). Kôstky získali svoje 
meno vďaka tvaru, ktorý sa podobá na ovocné kôstky. Najnápadnejšie je toto 
prirovnanie pri kôstke slatinnej (Sphaerium nucleus), ktorá sa na prvý pohľad 
tvarom nelíši od čerešňovej kôstky. Hrachovky zasa vďačia za svoje meno 
svojmu drobnému, viac-menej guľovitému tvaru, hoci veľkosť hrachu dosahuje 
iba jeden druh. 
Morfológia a bionómia 
Veľkosť (dĺžka lastúr) dospelých kôstok sa pohybuje v rozmedzí 8-22 mm, 
veľkosť hrachoviek v rozmedzí 2-11 mm. Schránka sa skladá z dvoch, väčši-
nou tenkostenných lastúr, spojených, podobne ako pri ostatných lastúrnikoch, 
ozubeným zámkom. Tvar a rozmiestnenie zubov patrí k hlavným a najmä 
spoľahlivým určovacím znakom hrachoviek (determinačnú literatúru pozri 
nižšie). 
Výskyt a potrava 
Kôstky a hrachovky obývajú vo všeobecnosti širokú škálu vodných biotopov, 
ale existujú druhy viazané iba na vody stojaté alebo tečúce (Obr. 7). Kôstky aj 
hrachovky sú relatívne málo aktívne živočíchy, ktoré žijú v povrchových 
vrstvách dnového sedimentu. Hĺbku a rýchlosť zahrabávania kôstkovitých 
lastúrnikov do sedimentu podmieňujú svetelné podmienky a zrnitosť substrátu. 
Optimálnu veľkosť zŕn však predstavuje väčšinou kompromis medzi možnosťou 
zahrabať sa a dostupnosťou kyslíka. 

Potravu získavajú filtráciou čiastočiek z vodného stĺpca, alebo prerý-
vaním sedimentu. Najväčší podiel potravy predstavujú baktérie a rozsievky. Ak 
je tejto potravy nedostatok, prijímajú aj prvoky či odumretú organickú hmotu. 
Rozmnožovanie 
Všetky druhy čeľade Sphaeriidae patria medzi obojpohlavné mäkkýše rodiace 
živé mláďatá (10 až 40). Spôsob reprodukcie hrachoviek je často diskutovanou 
otázkou. Vo väčšine štúdií sa hrachovky označujú za viviparné živočíchy, rad 
autorov ich však radí k ovoviviparným živočíchom. Mackie (1978) preto zrevi-
doval rôzne definície viviparnosti a ovoviviparnosti a na základe embryo-
nálneho vývoja zaradil hrachovky medzi ovoviviparné živočíchy. K oplodneniu 
vajíčok dochádza vnútri tela a oplodnené vajíčka sa ďalej vyvíjajú v špeciálnych 
vrecúškach, tzv. marsupiách, ktoré sa utvárajú z výrastkov žiaber. Mláďatá sa 
liahnu už ako úplne vyvinuté zmenšeniny svojho rodiča. Keďže sa jedná o 
hermafrodity schopné samooplodnenia, aj jediný jedinec, ktorý prežije transport 
(väčšinou pomocou vtákov a veľkého vodného hmyzu), môže zaistiť vznik  
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novej izolovanej populácie. Dĺžka života kolíše podľa druhu medzi 4 mesiacmi 
až 4 rokmi. 
Bioindikačné schopnosti 
Vďaka tesnej väzbe na substrát a rýchlosť prúdenia vody patria kôstkovité 
lastúrniky k dobrým indikátorom zmien vodného prostredia. Niektoré druhy 
(Pisidium amnicum, P. tenuilineatum) reagujú veľmi citlivo na zmeny kyslí-
kového režimu, alebo kumuláciu toxických látok v sedimente. Najmä hrachovky 
kumulujú efektívne toxické látky z vody a sedimentu, pričom ich reakcia na ne 
je veľmi citlivá. Pre toxikologické štúdie je výhodná ich vnútorná morfologická 
podobnosť a zastúpenie takmer vo všetkých typoch vôd. 
Determinačná literatúra 
Podobne, ako predchádzajúci diel o našich veľkých lastúrnikoch, ani tento 
nemá ambíciu byť atlasom, tobôž určovacím kľúčom. 

Záujemcom o profesionálnu determináciu hrachoviek odporúčam 
Horsákovu (2003) prácu, ktorú nájdete zatiaľ aj na internete (http://www.sci. 
muni.cz/zoolecol/hydrobio/sbirka/detlit/Pisidium.pdf). Ako doplnkovú literatúru 
odporúčam Ložekov (1956) kľúč československých mäkkýšov, prácu Glöer & 
Meier-Brook (2003), podrobnú monografiu o poľských lastúrnikoch od Piechoc-
kého a Dyduch-Falniowskej (1993), alebo monografickú prácu od Zettler & 
Glöer (2006), z ktorej sú prebraté fotografie v tomto príspevku. 
Poznámky k zberu a uchovávaniu materiálu kôstok a hrachoviek 
Materiál získame najjednoduchšie premývaním jemného dnového sedimentu 
na polguľovitom kovovom (kuchynskom) site s rozmermi ôk do 1x1 mm 
(v podstate vyhovuje aj väčšie kovové kuchynské sito). Pre získanie bohatšieho 
materiálu a zachytenie drobných, často vzácnych druhov, je vhodnejšie vyberať 
najmä hrachovky až v laboratóriu a nielen v teréne. Vyplavený sediment je 
potom vhodné buď vysušiť a hrachovky ukladať na sucho alebo, ešte lepšie, 
konzervovať ich v čistom etanole vhodnom na neskoršie DNA analýzy. Fixácia 
vo formaldehyde, ktorá je bežná v hydrobiologickej praxi, je absolútne 
nevhodná, pretože vápnité časti schránky sa v krátkej dobe v kyslom prostredí 
rozpustia a materiál sa tak stáva neurčiteľným. Najmä hrachovky patria 
k obtiažne určovateľným, morfologicky plastickým lastúrnikom, preto 
odporúčame začiatočníkom a sviatočným determinátorom posielať materiál na 
revíziu a postupne si tak budovať porovnávaciu zbierku. 

KÔSTKY 
V súčasnosti je zo Slovenska známych 5 druhov kôstok: 
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) – kôstka bahenná 
Areotyp: Palearktický: väčšina Európy, Alžírsko, Zakaukazsko, stepná oblasť 
na východ od rieky Ural, na Sibíri siaha až k povodiu Leny. 
Rozšírenie na území Slovenska: Rozšírený po celom území, veľmi hojný druh 
najmä v nížinách a v oblastiach veľkých riek, inak len vo väčších a pokojnejších 
potokoch do nadm. výšky okolo 700 m. 
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Ekológia: Eurytopný druh: Eutrofné vodné toky (často aj silne chemicky 
znečistené), kanály, odstavené riečne ramená, mláky, rybníky. Často 
v početných populáciách (aj niekoľkocentimetrové vrstvy na dne). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NE 
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) – kôstka riečna (Obr. 1) 
Areotyp: Európsky druh (viac na www.faunaeur.org). 
Rozšírenie na území Slovenska: Výskyt sa sústreďuje do oblasti Dunaja a jeho 
prítokov (najmä Moravy a dolných prítokov Váhu, Hrona a Ipľa) do výšky max. 
400 m n.m. 
Ekológia: Vodné toky bohatšie na živiny (vrátane kanálov). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): VU 
Sphaerium solidum (Normand, 1844) – kôstka rebravá (Obr. 2) 
Areotyp: Európsky. 
Rozšírenie na území Slovenska: V súčasnosti Dunaj od Komárna po Štúrovo 
a zodpovedajúce dolné úseky jeho prítokov. V budúcnosti sa predpokladá jeho 
postupné šírenie aj do iných väčších nížinných riek. 
Ekológia: Pravdepodobne reofilný druh. 
Redlist (Čejka, nepubl.): VU 
Sphaerium nucleus (Studer, 1820) – kôstka čerešňová 
Celosvetové rozšírenie: Európa, stredná Ázia. 
Rozšírenie na území Slovenska: Zatiaľ nie je dostatočne preskúmané. Na 
území Slovenska je známa zatiaľ iba jedna lokalita. Ide o slatinnú mláku pri 
Vyšnej Pokoradzi v Revúckej vrchovine (bližšie Košel 2006). 
Ekológia: Druh rôznych typov stojatých vôd (jazerá, permanentné aj periodické 
mláky, odstavené ramená a pod.). 
Redlist (Čejka, nepubl.): DD 
Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) – kôstka pupáčiková (Obr. 3) 
Areotyp: Palearktický (okrem strednej a severnej Škandinávie, SZ a stredného  
Škótska, Hebríd, Orknejí a Shetlandov). 
Rozšírenie na území Slovenska: Najmä v oblastiach našich veľkých nížin, 
odkiaľ preniká do vodných nádrží v podhorských oblastiach (napr. Malé Karpaty 
či Trnavská pahorkatina, pozri nižšie). 
Ekológia: Druh stojatých a pomaly tečúcich vôd (preferuje stojaté vody). 
V ybníkoch patrí k najhojnejším lastúrnikom (spoločne so škľabkami r. Ano-
donta). Zriedkavejšie sa vyskytuje aj v podhorských potokoch, kam sa dostáva 
z odtokov vodných nádrží. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NE 

HRACHOVKY 
V niektorých typoch vôd (vhodné mikrostanovištia nížinných tokov, riečnych 
ramien a mlák) predstavujú hrachovky významnú zložku spoločenstva makro-
zoobentosu. Vzhľadom k ekologickým nárokom jednotlivých druhov, ktoré sú 
dnes pomerne dobre známe, sa dajú hrachovky úspešne využiť ako bioindi-
kačné organizmy. V prvej polovici dvadsiateho storočia sa v bývalom 
Československu hrachovkám venovalo málo pozornosti. Prielom v poznatkoch 
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o československých hrachovkách prináša až Brabencova (1973) práca, ktorá je 
použiteľná aj v súčasnosti. Informácie o výskyte v Českej republike uverejnili 
neskôr Mácha (1996), Beran (2002) a Horsák (2001, 2003). Doposiaľ je na 
Slovensku známych 14 druhov. 

Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) – hrachovka nížinná (Obr. 4) 
Areotyp: Palearktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: Na Slovensku pomerne vzácny druh, žijúci 
roztrúsene najmä v oblasti veľkých riek (Pomoravie, Podunajsko). 
Ekológia: Vyskytuje sa iba v tečúcich vodách (od hyporitrálneho úseku), 
v minulosti pomerne bežný vo väčších nížinných riekach v piesčitobahnitom až 
ílovitobahnitom dne, niekedy aj v menších nížinných potokoch, riečkach 
a kanáloch. Druh má vyššie nároky na rozpustený kyslík, takže je veľmi citlivý 
na vyššie organické zaťaženie, rovnako aj chemizáciu a regulačné zásahy, 
ktorými sa väčšinou zlikvidujú vhodné stanovištia (jemný sediment v plytkých 
príbrež-ných zónach). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): EN 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) – hrachovka potočná 
Areotyp: Kozmopolitný (s prevažným výskytom na sev. pologuli). 
Rozšírenie na území Slovenska: Naša najhojnejšia hrachovka vyskytujúca sa 
po celom území Slovenska od nížin po vysokohorské ekosystémy. 
Ekológia: Euryekný druh. Vyskytuje sa vo všetkých „oživených" typoch vôd. 
Stúpa nad 1000 m n.m., ako jediný druh sa vyskytuje aj v tatranských vysoko-
horských jazerách (plesách). Znáša nízke hodnoty pH (aj menej ako 5,5) aj 
vápnika (okolo 1,5 mg/l). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NE 

Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) – hrachovka lištová 
Areotyp: Holarktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: Najmä v oblasti veľkých riek (Dunaj a jeho 
prítoky), kde patrí často k najhojnejším hrachovkám. Beran (2002) uvádza 
v Českej republike maximum nálezov v rozmedzí 200-250 m n.m. 
Ekológia: Najčastejšie sa vyskytuje v pomaly tečúcich nížinných tokoch (od 
hyporitrálneho úseku), v niektorých oblastiach preniká vo väčšej početnosti aj 
do riečnych ramien, väčších mlák a rybníkov (Horsák 2003). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NT 

Pisidium hibernicum Westerlund, 1894 – hrachovka severská 
Areotyp: Palearktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: Druh objavil nedávno Šteffek (2005) na jednej 
lokalite pri Oravskej priehrade, takže zatiaľ sa k jeho rozšíreniu na Slovensku 
nie je možné vyjadriť. 
Ekológia: Zatiaľ možno vychádzať napr. z pomerov v Českej republike, kde žije 
najmä v stojatých vodách, ale v poslednej dobe pribúda aj nálezov z tečúcich 
vôd. Najčastejšie sa vyskytuje v hyporitrálnych úsekoch človekom málo ovplyv-
nených riek (Vašátko & Horsák 2000). Zaujímavé je, že nie je viazaný iba na 
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plytšie pokojné úseky, ale vyskytuje sa aj v prúdivých častiach na piesočnatom 
substráte, podobne ako P. supinum. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): DD 

Pisidium globulare Clessin, 1873 – hrachovka bachratá 
Areotyp: Stredoeurópsky. 
Rozšírenie na území Slovenska: Až donedávna bol tento ohrozený lastúrnik 
synonymizovaný s najhojnejšou hrachovkou potočnou (Pisidium casertanum). 
Až štúdie ukrajinského špecialistu A. Korniushina preukázali jeho druhovú 
samostatnosť (Korniushin 1999). Po rozsiahlej revízii materiálu z ČR a SR bol 
výskyt tejto hrachovky dokázaný na niekoľkých lokalitách v ČR a tiež na jednej 
slovenskej lokalite (Horsák & Neumanová 2004) – mokrade pod zrúcaninou 
Slanec pri Košiciach. Najviac recentných nálezov z územia bývalého Česko-
slovenska pochádza z Polabia. 
Ekológia: U nás je tento druh viazaný výlučne na plytké a makrofytmi bohato 
zarastené vodné stanovištia v alúviách veľkých nížinných riek (často v spoloč-
nosti P. obtusale). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): DD 

Pisidium milium Held, 1836 – hrachovka prosná 
Areotyp: Holarktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: V nižších polohách pomerne hojný. 
Ekológia: Táto hrachovka je viazaná predovšetkým na stojaté vody, od plytkých 
mokradí až po litorál rybníkov či pieskovní. Vzácnejšie sa vyskytuje aj v pomal-
šie tečúcich nížinných tokoch. Preferuje vegetáciou zarastené vody s bahnitým 
dnom. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): VU 

Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866 – hrachovka bahenná 
Areotyp: Európsky. 
Rozšírenie na území Slovenska: Nie je dostatočne známe. Na Slovensku 
pravdepodobne vzácny druh, za posledných 20 rokov je známych len niekoľko 
nálezov. 
Ekológia: Druh preferuje pokojné príbrežné zóny epi- a metapotamálového 
úseku väčších tokov, ojedinele preniká aj do prietočných ramien (eupotamál). 
Preferuje jemný bahnitý (Horsák 2001, 2003) alebo piesočnatý (Welter-
Schultes 2009) substrát. Patrí medzi druhy náročné na obsah rozpusteného 
kyslíka vo vode. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): CR 

Pisidium nitidum Jenyns, 1832 – hrachovka lesklá 
Areotyp: Holarktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: U nás pomerne hojný po celom území, pričom 
výrazne preferuje nížinné oblasti. Hoci sú známe jeho nálezy až z výšky takmer 
700 m n.m., väčšina nálezov leží v rozmedzí 150-300 m n.m. (Beran 2002). 
Ekológia: Žije v najrozličnejších typoch tečúcich aj stojatých vôd. V tečúcich 
vodách sa vyskytuje od hyporitrálneho úseku, preferuje piesčitobahnitý 
substrát. 
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Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NT 
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) – hrachovka otupená 
Areotyp: Kozmopolitný - severná pologuľa, v Európe až za polárnym kruhom. 
Rozšírenie na území Slovenska: Hojný na celom území Slovenska, okrem 
vysokých polôh (pravdepodobne nad 700 m n.m.). 
Ekológia: Stojaté vody, často periodické. Preferuje a v silných populáciách 
obýva plytké mokrade s vysokým obsahom rozpustených humínových látok, 
preto je schopný žiť aj v rašelinových mokradiach (Horsák 2003). Toleruje aj 
veľmi mäkkú vodu. Jediný druh, ktorý vyžaduje prítomnosť emerznej makro-
fytnej vegetácie (Cyperaceae, Juncaceae) (Welter-Schultes 2009). 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NT 

Pisidium personatum Malm, 1855 – hrachovka hrboľčeková 
Areotyp: Eurosibírsky druh. 
Rozšírenie na území Slovenska: U nás veľmi hojný po celom území, výskyt aj 
nad 1000 m n.m. 
Ekológia: Vyskytuje sa v najrôznejších typoch tečúcich i stojatých vôd. Zdá sa, 
že preferuje chladné prekysličené vody. Jedná sa o typického obyvateľa pra-
menných oblastí (žije aj v podzemných vodách). Tiež však ide o hrachovku, 
ktorá bežne žije v semiakvatických podmienkach (vlhká pôda lužného lesa, 
najrôznejšie drobné a izolované periodické mokrade atď). V tečúcich vodách 
má ťažisko výskytu v eu- a hypokrenálnom úseku. Zriedkavo sa vyskytuje v 
hyporitrálnom úseku a do potamálového úseku už prakticky nezasahuje; 
dôvodom môže byť jej nižšia konkurenčná schopnosť. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NE 

Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927 – hrachovka kôstkovitá 
Areotyp: Európsky. 
Rozšírenie na území Slovenska: Vzácny druh. V súčasnosti je známych len 
niekoľko lokalít. 
Ekológia: Obyvateľ stojatých vôd, najčastejšie v mlákach a iných plytkých 
drobných vodách v alúviách veľkých riek, bohato zarastených vegetáciou. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): VU 

Pisidium subtruncatum Malm, 1855 – hrachovka šikmá 
Areotyp: Holarktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: Jeden z troch našich najhojnejších druhov. Vo 
výškach približne do 600 m hojný po celom území Slovenska. 
Ekológia: Eurytopný druh, žijúci v najrozličnejších typoch tečúcich aj stojatých 
vôd. V tečúcich vodách sa vyskytuje od epiritrálneho úseku, preferuje jemný 
bahnitý substrát. 
Redlist (Čejka, nepubl.): NE 

Pisidium supinum A. Schmidt, 1851 – hrachovka hrčavá 
Areotyp: Palearktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: U nás pomerne vzácny, hoci v posledných 10-
20 rokoch pribudlo veľa nových nálezov. Môže to súvisieť so zlepšovaním  
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Obr. 1

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 2 

Obr. 4 

Obr. 6 

Obr. 1. Kôstka riečna (Sphaerium rivicola) je náš najväčší druh z rodu Sphaerium (dĺžka 18-
22 mm). 
Obr. 2. Kôstka rebravá (Sphaerium solidum) žije v prúdiacich úsekoch veľkých riek a ich 
prítokov. 
Obr. 3. Kôstka pupáčiková (Musculium lacustre) dostala slovenské druhové meno podľa 
výrazne odsadenej embryonálnej lastúrky na vrchole schránky. Tento druh je tvarovo veľmi 
variabilný. 
Obr. 4. Hrachovka nížinná (Pisidium amnicum) patrí k vzácnym a ekologicky citlivým druhom. 
Naša najväčšia hrachovka (dĺžka až 11 mm). Preferuje čisté prúdiace toky, najmä v 
oblastiach veľkých nížin. Škvrnitá kresba jedinca na obrázku je spôsobená čiastočnou 
absenciou povrchovej organickej vrstvy lastúry (konchyolínu).  
Obr. 5. Hrachovka potočná (Pisidium casertanum) je náš najhojnejší a ekologicky najmenej 
náročný druh.  
Obr. 6. Detail zámkových zubov hrachovky prosnej (Pisidium milium). Hore pravá a dole ľavá 
lastúra. 
(Foto: prebraté zo Zettler & Glöer 2006) 
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kvality vody nížinných riek, ale aj s trocha odlišnými stanovištnými prefe-
renciami v porovnaní s ostatnými druhmi. 
Ekológia: Obýva nížinné tečúce vody (rieky a väčšie potoky od hyporitrálneho 
úseku) so štrkopieskovým až piesčitobahnitým sedimentom. Je náročný na 
kyslíkové pomery a v takých prípadoch sa vzácne vyskytuje aj v litorálnej zóne 
veľkých jazier. Ako naša jediná hrachovka nepreferuje príbrežné partie, ale 
vyhľadáva mediál toku. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): NT 

Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 – hrachovka čiarkovaná 
Areotyp: Západopalearktický. 
Rozšírenie na území Slovenska: U nás vzácny druh, známych je len niekoľko 
nálezov. 
Ekológia: Obýva pomalšie tečúce úseky čistých a neovplyvnených nížinných 
riek či potokov (väčšinou hyporitrálový a epipotamálový úsek). Má vyššie 
nároky na obsah vápnika, preto sa vyskytuje aj v okolí krasových vyvieračiek 
(Slovenský kras). Preferuje jemný piesčitý až piesčitobahnitý substrát. 
Redlist (Šteffek & Vavrová 2006): CR 

Poďakovanie 
Práca vznikla s podporou finančného mechanizmu EHP (SAV-FM-EHP-2008-03-04) 
a grantu VEGA č. 1/0362/09. 

Obr. 7. Výskyt a dominancia hrachoviek v pozdĺžnom profile toku (Illies & Botosaneanu 1963). 
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Dragonflies of raised bog hollows in PLA Horná Orava 

Silvia KAPUSTOVÁ1 & Eva BULÁNKOVÁ2 

1Institute of High Mountain Biology, 059 56 Tatranská Javorina 7 
2 Department of Ecology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská 
dolina, 842 15 Bratislava 4 

The protected landscape area of Horná Orava can be found in the 
northernmost place of Slovakia. This work deals with dragonflies community 
structure of peat bogs from four Orava bogs: Spálený Grúnik, Klin, Sosnina,  
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Rudné. Raised bog hollows give appropriate living conditions to dragonflies, 
which are living in the extreme conditions of habitats. These species are the 
proof of the biotope authenticity. 

Published works enable the comparison of changes in composition of 
dragonflies community during several years. A lot of rare species can be found 
in the peat bogs of Horná Orava (Paclt 1961; Straka 1989, 1990, 1995; David 
1991; Jánsky & David 1997; Trnka 2000; Šácha 2006a, b). We can find some 
information concerning the dragonflies only in the short faunistic messages, or 
in the works, which describe wider environment of monitored biotopes (Perutík 
1957; Borodičová 1965; Čaputa 1983; Holuša 1996; Holuša & Jeziorsky 1998; 
Trnka 1998). 

Sampling of macrobenthos was performed monthly in 2005, from May 
to September. 69 specimens were collected and 8 dragonfly species were 
identified. One of them was tyrphophil, two tyrphobionts and five stagnicol. Six 
(75 %) of species recognized are classified in the national red list, two of them 
(28 %) are common species. 

This odonatofauna bog research confirmed autochthonous occurrence 
of Leucorrhinia rubicunda (Linneaus, 1758) in the NPR Klin, where Jánsky and 
David (1997) found imago. One specimen of L. rubicunda was found as larva at 
the locality Suchá Hora (David 1991). In comparison with the published data, in 
this research two species: Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) and 
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) were added. This species was found 
at the locality Zubrohlava (Straka 1989), situated near Klin. The occurrence of 
Lestes viridis (van der Linden, 1825) and Coenagrion hastulatum (Charpentier, 
1825) were confirmed at the locality Spálnený Grúnik, which is interesting 
information in comparison with the past (Jánsky & David 1997). The 
representatives of the genus Lestes (larvae) prefers biotopes with shallow 
water, they are also able to survive short time drying-up in the mud. This 
drying-up can be caused by drainage canal near the sampling sites. C. hastu-
latum occurred mostly in Klin, in the oldest raised bog hollows covered by 
Sphagnum. The greatest abundance of Somatochlora alpestris (Selys-Long-
champs, 1840) was found at the locality Sosnina. This species was observed 
also in the raised bog Rudné, poor in minerals. Several records of rare 
dragonfly species were found in the environment damaged by the mining 
activity in Central Europe (Buczyńsky 2000; Hájek & Mocek 2000). The 
occurrence of S. alpestris is also well known from the past, and it was 
confirmed by our research in the Spálený Grúnik. The species Anax imperator 
Leach, 1815 is abundant over the whole area of Slovakia. 

Dragonfly communities found in the studied area show high species 
diversity. Species inhabit standing waters or channels, but their survival there is 
threatened because of continuing succession, mainly at the locality Rudné. 
Dragonfly species will probably lose their proper living conditions there. 
Accordingly, improving of hydrological conditions at studied localities affected 
by mining (especially in 50-70s of the last century) is still topical. 
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LIMNOLOGICKÉ PROJEKTY - NOVINKY 

Facebook pre vedcov 
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ResearchGATE – tak sa volá nová sociálna 
sieť, ktorá bola spustená 23. mája 2008. V prvom 
roku fungovania zhromaždila užívateľskú základňu s 
viac ako 200.000 výskumnými pracovníkmi zo 196 kr
„normálnych" ľudí, ale pre tú časť populácie, ktorá robí často za málo peňazí 
veľa undergroundovej muziky – teda pre vedcov a výskumníkov. Vedecká 
sociálna sieť funguje na podobnom princípe ako aplikácie v rámci Facebooku. 
Užívatelia si ich môžu nastaviť podľa svojich potrieb a preferencií. 

Existuje viac

ajín. Nie je určená pre 

ero podobných iniciatív, tie sa ale sústreďujú skôr na 
správu dokumentov (väčšinou publikácií výskumov), na Slovensku je známy 
napr. Akademický repozitár. Výhodou ResearchGATE je však, okrem možnosti 
prezentovania svojho výskumu či publikácií, najmä možnosť pružného nadvä-
zovania pracovných kontaktov, či priamej spolupráce. Je tu možnosť publikovať  

https://www.researchgate.net/
http://www.akademickyrepozitar.sk/
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IT experti a ekonómovia z lekárskych univerzít v Hannoveri a Harvarde a tiež 
vedeckí pracovníci z univerzity v Leedse. 

ResearchGATE poskytuje zatiaľ nasledovné bezplatné služby: (1) 
vytvorenie osobného profilu a jeho zdieľanie; (2) posielanie a prijímanie správ; 
(3) vytváranie záujmových skupín a možnosť ich zapojenia do peer-to-peer 
diskusií; (4) vyhľadanie konverzácií o špecifických vedeckých témach; (5) 
identifikácia vedcov a výskumníkov z celého sveta s podobným výskumným 
zameraním; (6) možnosť publikovania priebežných aj konečných výsledkov 
(blogy, mikroblogy); (7) možnosť prezentovať a ponúkať na stiahnutie svoje 
vedecké články (v pdf formáte); (8) vyhľadávanie a sťahovanie literatúry 
(databázy PubMed, CiteSeer, Arxiv, NASA knižnica). 

Koncept „Facebooku“ pre vedcov podporuje aj Európska vedecká 
nadácia (ESF). Okrem už spomenutých výhod ho vníma aj ako priestor, kde si 
môžu vedci nachádzať nové pôsobiská a pracovné miesta. 

Zatiaľ, čo klasický Facebook pre mňa predstavuje skôr nenažraného 
časožrúta, ResearchGATE je skôr striedmy gurmán. Takže, long live Research 
GATE! 

Tomáš ČEJKA 

články alebo rôzne úvahy, námety a postrehy v blogoch, zakladať diskusné 
skupiny a pod. Ako prví si fungovanie ResearchGATE vyskúšali prírodovedci, 

 
Greenland Expedition 2009: Integrating ecology into palaeolimnology 
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broad ecological requirements of particular taxa make chironomids a perfect 
tool for such analyses. Palaeoecology, however, gains from the knowledge of 
autecology of recent species. 

The project “Integrating ecology into palaeolimnology” intends to 
elucidate the relationship of chironomid taxa dwelling in different depths and 
substrates of arctic lakes and their food sources and integrate this knowledge in 
even better understanding and interpretation of past environmental conditions. 
Within the project, up-to-date techniques, such as N and C stable isotope 
analysis and pigment analysis are used. 
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at the Kangerlussuaq International 
Science 

iences. 

A two week field trip, with the main focus of collecting chironomids 
from as many substrate types as possible, took place in Kangerlussuaq area, 
W Greenland, in July 2009. Kangerlussuaq is a former NATO base situated 
right above the polar circle. We were based 

Support (KISS), which provides both accommodation and laboratory 
facilities. Five lakes including both freshwater and oligosaline lakes were 
investigated in the main field program. A number of lakes from the Ice sheet 
towards the coast were also sampled for chironomid exuviae. These gradient 
lakes provide us a great model to study the distribution of the lake biota along a 
natural temperature gradient not linked with an altitude gradient. 

The project is conducted by Dr. Nina S. Reuss and colleagues at the 
Freshwater Biological Section, University of Copenhagen with support from The 
Danish Council for Independent Research - Natural Sc

Ladislav HAMERLÍK & Nina REUSS 

KONFERENCIE – KURZY – SEMINÁRE 

Jarný algologický seminár SBS a SLS 
Termín: 18. marca 2010, 14.00 h 
Miesto konania: nová budova BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, seminárna

 
referátov

 
miestnosť na 3. podlaží. 
Program seminára bude upresnený v dostatočnom predstihu e-mailom. Názvy

 zasielajte na adresy: 
elena.stefkova@savba.sk alebo frantisek.hindak@savba.sk 

 

zy: 
26. marca 2010) 

 Odber vzoriek na biologickú a mikro-
ISO 19548; Nariadenie vlády SR 
stónu; Morfológia bakteriálnej bunky; 

unka; Fluorescencia ako nástroj pre 
rozdelenie a charakteristika jednotlivých 
ná charakteristika rozsievok; Vybrané 

Hydrobiologické kurzy – VÚVH 
VÚVH pripravuje v roku 2010 tieto kur
Hydrobiologický kurz – stupeň I. (24.-

Predbežne plánované témy:
biologickú analýzu podľa STN EN 
č. 354/2006; Metódy kvantifikácie biose
Stavba rastlinnej bunky; Živočíšna b
rozlišovanie organizmov; Taxonomické 
skupín siníc a rias; Morfológia a základ
mikroskopické živočíchy vo vode; Systematické rozdelenie bentických bez-
stavovcov vo vodných biotopoch; Baktérie v hodnotení nariadenia vlády SR 
č. 354/2006 pre vodu určenú na ľudskú spotrebu; Mikromycéty stanoviteľné 
mikroskopicky. 
 

Kurz stanovenia a determinácie siníc (21.-22. septembra 2010) 
• Kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie siníc podľa metodiky v STN 

757715 
• Determinácia vybraných taxónov siníc 
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29th Conference of the Polish Phycological Society 
“Taxonomy the queen of science – The beauty of algae” 
Termín: 19. - 23. mája 2010 
Miesto konania: Kraków – Niedzica, Poland 
Conference topics: taxonomy of prokaryotic and eukaryotic 
algae, phenotype and genotype variability of taxa, cytology of 
algae, autecology, biodiversity of algae as the base 
of environmental assessment. 

Kontakt: conphycol@botany.pl 
http://www.botany.pl/29ConPhyt/29conf.htmlInformácie:  

 
4th EPCN Conference 
"Eyes of the Landscape – value of ponds

s, services in landscapes (2) 
 Pedogenesis and 

) Decision aids for policy, legislation, pond users (8) 

 in the 21st century" 
Termín: 1. – 4. júna 2010  
Miesto konania: Berlin (Erkner), Germany 

Topics: (1) Pond typology, function
and assessment (3)Methods of ecological monitoring 

paleolimnology of ponds (4) Hydrology, biogeochemistry, pollution of ponds (5) 
Habitat functions, biodiversity, bioindication (6) Practical use, conservation, 
management of ponds (7
Education on pond functioning, values, wise use. 
Kontakt: 4epcn2010@zalf.de 

http://www.4epcn2010.de/Informácie:  
 

38th IAD Conference 
"Large River Basins – Danube meets Elbe" 
Challenges – Strategies – Solutions 
Termín: 22. - 25. júna 2010 
Miesto konania: Dresden, Germany 
Scientific Topics (related to the rivers Elbe or Danube): (1) Climate change 
affecting the ecology of big rivers, especially biodiversity; (2) Implementation of 
the EC Water Framework Directive (WFD), scientific, practical and political 
problems; (3) Flooding, meadows, floodplains, actual conditions and restoration 
measures (riparian landscapes), hydrological modelling, risk assessment; (4) 
Waterway- and river management, sediments, transport dynamics, ecological 
functions, fish migration, TEN-T (Trans European Networks) Rhine, Meuse-
Main-Danube with special regard to the ecology of the rivers; (5) Water quality, 
new emerging pollutants, biomonitoring, ecotoxicology; (6) Trophic relation
(nutrients-bacteria-algae-benthos-fish-birds-humans); (7) General limn

s 
ological 

them  f
Kontakt: @bafg.de

es ollowing the IAD traditions, flora and fauna 
kohmann ; iad-dresden-2010@bafg.de 

Info c www.iad-dresden-2010.dermá ie:  
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or Cyanophyte 
Research (IAC) 
Termín: 16. - 20. a
Miesto konania: Č
Informácie: http://i

18. Symposium of the International Association f

ugusta 2010 
eské Budějovice, ČR 
ac2010.phycology.cz/ 

 
of the International Society of Limnology (SIL) 
ugusta 2010 

31st Congress 
Termín: 15. - 20. a
Miesto konania: Cape Town, South Africa 
Kontakt: grobbeju@ufs.ac.za; confetal@iafrica.com 
Informácie: http://www.limnology.org/news/index.shtml 

 

ptembra 2010 
International Loach Conference 2010 
Termín: 30. augusta - 2. se
Miesto konania: Liblice, ČR 

The conference focuses on diversity, ecology, conservation and 
biology of all kind of loaches, but contributions from other fields are also 
welcomed. It is a continuation of the conference series ‘loaches of the 
genus Cobitis and related genera’, but now embracing the whole world of loach 
fishes. 
Kontakt: joerg_bohlen@yahoo.de 
Informácie: http://loachconference2010.webnode.cz/ 

 
17th International Confer
Termín: 29. augusta - 2. s

ence on Aquatic Invasive Species (ICAIS) 

dge.com

eptembra 2010 
Miesto konania: San Diego, USA 
Kontakt: elizabeth@theprofessionale  
Informácie: http://www.icais.org/ 

 
Fsam 2010 (Fish Sampling with Active Methods) 
Termín: 8. - 11. septembra 2010 
Miesto konania: České Budějovice, ČR 

Active fish sampling may be more difficult to operate 
than passive methods but in optimal conditions tends to provide 
a better picture of species composition, population structure 
and abundance. Scientific use of active sampling gears is 
currently dynamically evolving and undoubtedly represents one 

of the main thrusts of current fisheries science. State-of-art of both direct fish 
capture and less destructive remote techniques of active fish sampling will be 
the subject of this meeting. 
Kontakt: fsam2010@hbu.cas.cz; Informácie: http://www.fsam2010.wz.cz 
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OBHÁJENÉ PRÁCE Z OBLASTI LIMNOLÓGIE 

 dizertačné práce: 
ZÁHORSKÁ, E. 2009: Ekomorfologická analýza

(Pseudorasbora parva) z rôznych v
 inváznych populácií hrúzovca sieťovaného 
častí Európy (PríF UK Bratisla a) 

etriky 
odí Ľupčianky (PríF UK Bratislava) 

enstvá muškovitých (Diptera, Simuliidae) 
 UK Bratislava) 

FARKAŠOVSKÁ, E. 2009: Fenotypová plasticita lariev obojživelníkov vo vzťahu
va) 
 faktorov na taxocenózy podeniek 

tera) a vážok (Odonata) povodia Gidry 

v povodí Sikenice (FPV UMB Banská Bystrica) 
banských záťaží na mikrobiológiu vody v okoli 

ptera, Simuliidae) na území 
Malých Karpát za posledných 40 rokov (PríF UK Bratislava) 

aných skupín makrozoobentosu povodia 

azovateľov v hodnotení kvality akva-
ava) 

idae so zameraním na 

významná zložka potravového reťazca vôd (FHPV 

UK Bra
BUČKULIAKOVÁ, S.

(FEE T
DUBRAVČÁKOVÁ, 

Prešov
CHRASTINOVÁ, Z. 

 

 rigorózne práce: 
STRELKOVÁ, L. 2009: Vplyv veľkosti povodia a sezonality na ekologické m

makrozoobentosu v pov
ŠTANGLER, A. 2009: Druhové zloženie a spoloč

na území Borskej nížiny a Malých Karpát (PríF
 diplomové práce: 

 
k prítomnosti predátora (PríF UK Bratisla

KALANINOVÁ, D. 2009: Vplyv environmentálnych
(Ephemeroptera), pošvatiek (Plecop
(PríF UK Bratislava) 

KARKOŠKOVÁ, R. 2009: Rozšírenie a charakteristiky raka riečneho (Astacus astacus) vo 
vybraných nádržiach Banskej Štiavnice a okolí (FPV UMB Banská Bystrica) 

KOLČÁKOVÁ, L. 2009: Taxocenózy podeniek (Ephemeroptera) Slovenského raja (PríF UK 
Bratislava) 

KUKUČKOVÁ, K. 2009: Rozšírenie a charakteristiky raka riečneho (Astacus astacus) 

LUČIVJANSKÁ, Z. 2009: Vplyv starých 
Sloviniek (FEE TU Zvolen) 

ĽACH, M. 2009: Zmeny v spoločenstvách muškovitých (Di

TANDLER, V. 2009: Mikrobiologicko-ekologická analýza výskytu mikromycét vo vybraných 
vodných nádržiach v okolí Banskej Štiavnice (FEE TU Zvolen) 

TESAŘÍKOVÁ, E. 2009: Zmeny v štruktúre vybr
Gidry (PríF UK Bratislava) 

VRBICKÁ, E. 2009: Stanovenie mikrobiologických uk
(PríF UK Bratisltického ekosystému Gidra 

 bakalárske práce: 
ADAMCOVÁ, L. 2009: Rozšírenie a ekológia druhov čeľade Atheric

územie Slovenska (PríF UK Bratislava) 
BOHANIČOVÁ, M. 2009: Planktón ako 

PU Prešov) 
BÖGIOVÁ, Z. 2009: Vplyv riečnej morfológie na populáciu vydry riečnej (Lutra lutra) (PríF 

tislava) 
 2009: Stratigrafia pakomárov Veľkého Hincovho plesa (Vysoké Tatry) 

U Zvolen) 
L. 2009: Chránené a invázne druhy rýb v povodí Ondavy (FHPV PU 
) 
2009: Analýza kvality vody s dôrazom na Cyanobacteria a Algae vo 

vodných nádržiach Počúvadlo a Veľká Richňava v okolí Banskej Štiavnice 
(FEE TU Zvolen) 

J , Z. 2009: Súčasný stav poznania korytnAVOROVÁ   ačky močiarnej na Slovensku (PríF UK
Bratislava) 



 32

LIMNO.SPRAV. Roč. 4, 1/2010 
 

ARABINČÍK, K. 2009: História a súčasný stav hospodárstva na rybníkoch v Košarovciach 

ešov) 
TOŠÍK ýza kvality vody s dôrazom na Cyanobacteria a Algae vo 

LEMPOCHNER období 
čného stresu (FEE TU Zvolen) 

R VÁ
LÁR, ká analýza vplyvu starých banských záťaží na kvalitu 

ŠKOVRÁN ae a Balitoridae v povodí Torysy 

ŠVOLÍKOV

 

K
(FHPV PU Prešov) 

KROKUSOVÁ, J. 2009: Ichtyofauna Hornádu (FHPV PU Pr
KRU OVÁ, M. 2009: Anal

vodných nádržiach Windšachta a Dolná Hodrušská v okolí Banskej Štiavnice 
(FEE TU Zvolen) 

OVÁ, D. 2009: Bentické spoločenstvá tatranských jazier v 
zotavovania z acidifika

PRISTÁŠOVÁ, J. 2009: Vybrané aspekty ekológie rýb povodia Popradu (FHPV PU Prešov) 
PUCOVSKY, D. 2009: Invázne organizmy v Jadranskom mori (PríF UK Bratislava) 
ROJÍK, F. 2009: Stratigrafia pakomárov Vyšného Wahlenbergovho plesa (Vysoké Tatry) 

(FEE TU Zvolen) 
odely tečúcich vôd (PríF UK Bratislava) ÚFUSO , A. 2009: Ekologické m

STO M. 2009: Mikrobiologic
vybraných vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice (FEE TU Zvolen) 

OVÁ, L. 2009: Výskyt zástupcov čeľadí Cobitid
(FHPV PU Prešov) 
Á, K. 2009: Biologická flexibilita býčka čiernoústeho a hrebenačky fŕkanej (PríF 
UK Bratislava) 

 

JUBILEÁ 

V roku 2010 sa životného jubilea dožívajú títo členovia SLS: 

 RNDr. Vlasta Onderíková, CSc. (*1930) 
 prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc. (*1950) 
 RNDr. Jaroslav Černý, CSc. (*1950) 
 RNDr. Eva Tirjaková, CSc. (*1955) 
 RNDr. Elena Štefková, PhD. (*1955) 

m želáme všetko najlepšJubilanto ie, pevné zdravie a mnoho pracovných, ako 

Výbor SLS 
aj osobných úspechov. 
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