
 

VÝBOR INFORMUJE 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 27. mája 2011 na 
Ústave zoológie SAV v Bratislave 

Prítomní: Bitušík, Tirjaková, Štefková, Čiamporová-Zaťovičová, Illyová, 
Beracko, Svitok 
Program: 
1. Privítanie členov výboru a otvorenie schôdze 
2. Informácia o novom spôsobe financovania SLS 
3. Organizovanie konferencie SLS a ČLS v 2012 
4. Limnologický spravodajca 
5. Rôzne 

Exúvium šidla modrého Aeshna cyanea (Müller, 1764) na Malej vodárenskej nádrži 
(k článku Gajdošovej et al., str. 45) 
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1. Schôdzu otvoril predseda SLS, P. Bitušík, ktorý privítal prítomných 
členov výboru. 
2. O novom spôsobe financovania SLS informovala M. Illyová. Nový 
spôsob financovania vedeckých spoločností bol koncom minulého roka 
navrhnutý Radou pre vedecké spoločnosti. Medzi SLS a Ústavom zoológie 
SAV bola dňa 25.3.2011 uzatvorená zmluva o spolupráci v záujme podpory 
rozvoja vedy a výskumu, popularizácie a šírenia vedeckých poznatkov, ako aj 
v prospech rozvoja domácej a medzinárodnej vedeckej kooperácie a komuni-
kácie. Bol vypracovaný projekt (resp. plán činnosti) na rok 2011, kde sme 
žiadali od RVS dotáciu 300 Eur na prípravu a distribúciu Limnologického 
spravodajcu. 
3. Výbor zhodnotil priebeh tradičného Jarného limnologického seminára 
v Jurskom Šúri a poďakoval organizátorom, menovite P. Berackovi, za jeho 
zorganizovanie. Výbor prerokoval organizovanie konferencie SLS a ČLS, 
zameral sa na definitívny výber lokality konania konferencie, výšku a spôsob 
výberu vložného a iné organizačné záležitosti. Výbor definitívne potvrdil termín 
konania konferencie: 25. – 29.6.2012. 
4. Šéfredaktorka Limnologického spravodajcu, Z. Čiamporová-
Zaťovičová, informovala výbor o predbežnom obsahu nasledujúceho čísla 
2/2011. 
5. Rôzne: 

 Výbor prijal a zaregistroval nových členov SLS, ktorými sú: Ing. 
Marek Čiliak; Mgr. Anna Prevajová; Mgr. Lucia Krištofovičová; Mgr. Eva 
Farkašovská; RNDr. Kvetoslava Bottová; RNDr. Andrej Štangler; RNDr. Tomáš 
Lánczos, PhD.; Bc. Lenka Adamcová; Bc. Barbora Klementová; Ing. Jozef 
Oboňa; Ing. Miroslav Očadlík; Sabina Takácsová; Ivana Trnková; Bc. Ján 
Horváth a Bc. Andrea Rúfusová. 

 Z dôvodu niekoľkoročného neplatenia členského boli zo SLS 
vylúčení nasledovní členovia: Dr. Matúš Haviar; Mgr. Jaroslav Jusko; Doc. 
Jaroslav Noskovič; Dr. Štefan Nagy; Dr. Eduard Stloukal a Dr. Lívia Tóthová. 

 Najbližšiu schôdzu naplánoval výbor SLS na september 2011. 

Marta ILLYOVÁ 

OSOBNÉ SPRÁVY 

Ing. Jozef Tomajka  (16.03.1936 – 27.05.2011) 

3. júna 2011 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s limnológom – 
hydrochemikom, dlhoročným členom kolektívu oddelenia hydrobiológie Ústavu 
zoológie SAV, kolegom a priateľom – Ing. Jozefom Tomajkom. 

Ing. Tomajka sa narodil 16. marca 1936 v Predajnej na Pohroní. Prežil 
iste nie ľahkú mladosť. Už ako úplná sirota maturoval na Strednej priemyselnej 
škole banskej a chemickej v Banskej Štiavnici. Potom krátko pracoval 
v bratislavských Chemických závodoch Juraja Dimitrova. V r. 1960 nastúpil do 
Biologického ústavu SAV, kde sa stal pracovníkom našej hydrobiologickej 
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skupiny – od r. 1963 oddelenia hydrobiológie BÚ SAV. Popri zamestnaní 
diaľkovo študoval a r. 1966 absolvoval chemické inžinierstvo na Chemicko-
technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Na našom malom pracovisku, ktoré 
v priebehu druhej polovice minulého storočia viackrát zmenilo svoju „strešnú“ 
organizáciu (Biologický ústav SAV, Ústav biológie krajiny SAV, Laboratórium 
rybárstva, Ústav rybárstva a hydrobiológie, Ústav zoológie a ekosozológie 
SAV, Ústav zoológie SAV), pracoval Ing. Tomajka až do svojho odchodu do 
dôchodku r. 2000. 

Ing. Tomajka v rámci 
nášho komplexného 
hydrobiologického štú-
dia slovensko-
maďarského úseku 
Dunaja a jeho ramien, 
ale aj tatranských 
jazier, rieky Belej 
v Tatrách, a tiež 
viacerých ďalších 
vodných biotopov Slo-
venska zabezpečoval 
predovšetkým sledo-
vanie chemických 
vlastností vody. Sám 

pritom dosiahol významné výsledky, ktoré publikoval v cca 50 prácach 
v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Zdokonalil napr. metódu 
stanovenia ropných uhľovodíkov v protoplazme rias za prítomnosti 
interferujúcich látok. V odborných kruhoch sú, napríklad, veľmi dobre 
hodnotené jeho práce o vplyve ropných uhľovodíkov na produkciu 
fytoplanktónu a na kvalitu vody Dunaja. Publikoval tiež práce o vplyve 
experimentálne zmenenej obsádky rýb na abiotické prostredie dunajského 
ramena, o chemizme priesakových kanálov vodného diela Gabčíkovo, tiež 
závlahových nádrží, o vplyve introdukovaných fytofágnych rýb na chemické 
a fyzikálne vlastnosti vody jedného z dunajských ramien na Žitnom ostrove, 
o obsahu ťažkých kovov v tele rýb, o kyslíkovom režime slovensko-
maďarského úseku Dunaja a aj o antropogénnej acidifikácii tatranských jazier. 

Popri riešení vedecko-výskumných úloh Ing. Tomajka zabezpečoval 
prevádzku chemického laboratória oddelenia hydrobiológie a bol správcom 
našej výskumnej stanice pri gabčíkovskom prístave. V SAV pracoval do svojich 
65 rokov, v posledných niekoľkých rokoch napriek začínajúcim vážnym 
zdravotným problémom. 

Ing. Tomajka rád športoval. Hral basketbal, stolný tenis a lyžoval. Rád 
sa vracal do svojho rodného kraja pod Chabencom a neskôr trávil všetky 
dovolenky s rodinou na svojej chate nad Závažnou Porubou. Bol obľúbeným 
kolegom a dobrým priateľom. Zachováme si pekné spomienky na mnohé s ním 
strávené dni na ústave aj v teréne. 

Marian VRANOVSKÝ 

Pri Velickom plese (Ing. Tomajka druhý sprava). 



 

LIMNO.SPRAV. Roč. 5, 2/2011 
 

32

 

Ohlédnutí za RNDr. Milošem Zelinkou, CSc. (15.5.1925 – 30.8.2010) 

 
Valašský ogar Miloš Zelinka se narodil v rodině správce vsetínské nemocnice. 
Mládí prožil v rodném kraji až do konce pohnutých válečných let, kdy bez 
vědomí rodičů se zapojil do činnosti partyzánské brigády Jana Žižky, která 
tehdy v Beskydách operovala. Již jako student sportoval (lehká atletika) 
a rybařil. Není divu, že na fakultě ho zaujaly především didakticky precizní 
přednášky charismatického profesora Sergeje Hraběte, který se přednostně 
zabýval vodními živočichy. Miloš se rozhodl studovat zajímavou a v tekoucích 
vodách hojnou skupinu hmyzu – jepice, ale brzy rozšířil svůj zájem na celé 
dnové společenstvo živočichů a v tomto smyslu vypracoval svoji disertační 
práci na příkladu malého beskydského potoka. Doporučení od profesora 
Hraběte na místo vedoucího laboratoře ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském v Brně byla sázka na správného koně. 

Přestože tam Miloš začínal téměř na „zelené louce“ s minimálním 
laboratorním a personálním vybavením, pracoviště začalo brzy fungovat 
a vykazovat konkrétní výsledky. Zároveň začal Miloš také přednášet 
hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě MU a na VUT v Brně a již v roce 1953 
napsal první skriptum pro posluchače zdravotního inženýrství. Dělné a úspěšné 
období působení na VÚV (1949-1965) je možné rozdělit do tří hlavních okruhů. 

Přehradní období výzkumu se týkalo údolních nádrží a jejich fyzikálně-
chemických a biologických charakteristik. Od nich se odvozovalo vyhodnocení 
kvality vody (případné návrhy na její zlepšení) a jejich vhodnost pro 
vodárenství, závlahy, rybářství, rekreaci nebo pro polyfunkční využití. Řešily se 
tehdy diskutabilní otázky: volby etážových odběrů vody, odstraňování vs. 
ponechání ornice a vegetačního krytu na dně zátopy, problém předřazených 
nádrží aj. Poprvé u nás byly sledovány dlouhodobější změny vodního prostředí 
a jeho bioty na příkladu nádrže Vír od jeho dočasného až k definitivnímu 
napuštění. Tyto cenné zkušenosti Miloš využil při prognózách kvality vody 
v dalších nově budovaných nádržích např. Šance, Hubenov, Mostiště, Nová 
Říše. V souvislosti s touto etapou aplikovaného výzkumu se Miloš stal 
respektovaným odborníkem ve vodohospodářské, vodárenské a rybářské praxi. 

Rozvíjející se poválečné hospodářství vyžadovalo větší spotřebu vody 
také z povrchových zdrojů, které však byly stále více zatěžovány odpadními 
vodami. Miloš, který měl vrozený cit pro správné načasování řešení problému, 
využil situace k rozpracování Liebmannova saprobiologického hodnocení 
povrchových vod a začal ho prakticky uplatňovat v našich podmínkách. Spolu 
s kolegou P. Marvanem se tak zařadil do Top ten poválečné generace 
saprobiologů u nás. V dlouhodobé spolupráci přispěli oba podstatnou měrou 
k vylepšení saprobiologického hodnocení (metoda saprobiální valence, 
saprobní index) organického znečištění a jsou dodnes uvádění v příslušných 
domácích a zahraničních publikacích. 

Ekotoxikologické období bylo vyvoláno kvalitativním i kvantitativním 
růstem toxických a dalších látek v povrchových i podzemních vodách 
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s negativním dopadem na jejich funkční využití. Miloš inovoval staré a navrhl 
nové toxikologické laboratorní testy na vybraných organismech a podnítil tak 
jejich používání jako standardů v příslušných resortních laboratořích. 

Již za svého působení na VÚV zabýval se Miloš myšlenkou vybudovat 
v Brně hydrobiologickou laboratoř tekoucích vod. Vycházel z tehdejší situace 
vědecko-výzkumných projektů a zájmů v bývalém Československu, kdy drobné 
toky nebyli soustavně nikým sledovány. Společnými silami jsme navrhli náplň a 
cíle nového pracoviště, které bylo při mimořádně příznivé situaci politických 
hvězd a za garance profesora Hraběte zřízeno v roce 1965 při tehdejší Katedře 
zoologie a antropologie na MU v Brně (zrušeno za normalizace 1969, znovu 
obnoveno po roce 1989). Tak začala druhá úspěšná etapa života Miloše 
Zelinky (1965-1990). 

Ačkoliv oficiálním vedoucím laboratoře byl profesor Hrabě, skutečnou 
vůdčí osobností týmu byl jako vědecký pracovník Miloš. Shodou okolností začal 
v roce 1965 pětiletý Mezinárodní biologický program (IBP), jehož nosným 
tématem byla produkční biologie vod. Ačkoliv pro sekundární produkci 
existovala mezinárodní metodická příručka, Zelinka a Marvan upravili některé 
postupy pro odhad produkce dominantních druhů zoobentosu a tak mohl být 
produkčně vyhodnocen jeden z beskydských pstruhových potoků jako první 
model svého druhu v rámci IBP (práce dodnes citovaná). 

Toto zahřívací kolo úspěšného výzkumu evokovalo sérii výzkumných 
prací, jejichž témata (sekundární produkce ve znečištěném pstruhovém toku 
a dále v toku před a po výstavbě přehrady) byla součástí dalšího 
mezinárodního programu Člověk a biosféra (MaB) a také aktuálních domácích 
problémů tzv. minimálních průtoků, kdy měly být navrženy ekologické limity pro 
přežití stávajících říčních společenstev. Z tohoto období pochází nejvíce jeho 
publikací včetně dvojích skript Aplikované hydrobiologie a metodických návodů. 

Pracovní nadšení, překonávání překážek a permanentní invence 
Miloše Zelinku neopouštěly ani v období politické krize (nebyl nikdy politicky 
organizován) a nelibosti stranických funkcionářů, kdy většina členů týmu byla 
nějak „postižena“. Miloš nikdy nepovažoval svoji práci za povinnost a před 
funkcionářskou šikanou se chránil trvalým štítem klidného a vyrovnaného 
rodinného zázemí a osobních zálib (rybaření, zahrádkaření, péče o vnuky). 
Vždy měl čím konkrétně dokázat, že stojí nad věcí a nedá se vyvézt z míry. 
Kromě náruživého rybaření byl více let trenérem a vedoucím reprezentativního 
oddílu sportovního rybářství, s nímž vybojoval mnoho předních kovů 
v domácím i mezinárodním prostředí. Tak jako přistupoval k řešení odborných 
problémů s pokorou, tak v osobním životě se nevyvyšoval nad ostatní, dovedl 
přijmout kritiku i obhájit svoje postoje. Na svém kontě má bezpočet odborných 
a populárních publikací a článků, ale protože si nevedl žádnou registraci, 
nemůžeme se dodnes dopídit jejich počtu. Vychoval řadu žáků a velkou frontu 
by vytvořili ti, kteří k němu jezdívali na rady a konzultace z celé republiky. 

Přestože během svého plného života vykonával mnoho činností a 
funkcí, měl v nich úspěchy s celospolečenským dopadem, byl nositelem 
několika vyznamenání, ocenění, medailí a dalších forem hodnocení (za odboj, 
sport a pracovní výsledky), zůstal skromným a nenáročným člověkem. Jako 
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takový zvolil odchod do důchodu před možnou habilitací (1990). Tak zahájil 
třetí, zcela svobodnou etapu svého života – rybaření. Odešel Člověk, dílo jako 
výzva k dalšímu konání zůstává. Je jen na živých, jak s ním naloží. 

František KUBÍČEK 
 

KRONIKA 

 

The 18th International Symposium on Chironomidae, Norway 

Čo môže mladému začínajúcemu pakomárológovi spôsobiť väčšiu radosť, ako 
keď ho na najväčšej pakomárologickej konferencii potľapká po pleci Peter 
Langton s povzbudivým: „Good Job!”. 

Torbjørn Ekrem, Elisabeth Stur & Kaare Aagaard pod zastrešením 
Nórskej technicko-prírodovedeckej univerzity zorganizovali toto sympózium 
(http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/chironomidae-symposium) v nádhernom 
prímorskom Trondheime v Nórsku (4.-6. júla 2011). Trojdňové prednášky 
pokryli problematiku pakomárov komplexne: od taxonómie, cez ekológiu, 
molekulárnu biológiu a toxikológiu až po paleoekológiu. Práve v tejto oblasti bol 
cenou Thienemanna tentokrát ocenený Oliver Heiri za svoj prínos v oblasti 
výskumu klimatických zmien. Po jeho prednáške “Traces of past environments 
in the chemical composition of chironomid remains: stable isotopes in 
chironomid palaeoecology” bolo každému jasné, že pakomáre si zaslúžia náš 
obdiv aj po smrti. 

Postkonferenčná exkurzia do UNESCO mesta Roros a Sylane 
mountains bola 
úžasným zakončením 
sympózia. Každý mal 
možnosť zaloviť si 
v priezračnej rieke 
Gaula a rozšíriť si 
zbierku pakomárov 
o nové exúviá. Ani 
v posledný deň 
konferencie polárny 
deň neumožnil vyspať 
sa pred odletom 
domov, a tak sa nikdy 
nekončiace rozhovory 
o pakomároch skon-
čili až ráno. 

Ďalšia možnosť stretnúť všetkých, ktorých táto skupina hmyzu 
fascinuje, bude v Českých Budějoviciach v roku 2014! 

Jarmila LEŠKOVÁ 
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Limnologický seminár Jurský Šur 2011 

Štvrtý ročník Limnologického seminára Jurský Šúr 2011 sa uskutočnil 5. mája 
2011 v priestoroch Biologickej stanice UK v Jurskom Šúri. Podobne, ako po 
minulé ročníky sa seminár tešil bohatej účasti, pričom možno s radosťou 
konštatovať, že počet účastníkov každým rokom rastie. Tento rok bolo 
zaregistrovaných až 49 účastníkov. 

Celý seminár sa niesol tradične v neformálnom, ale zároveň odbornom 
duchu. V rámci tejto akcie bolo odprezentovaných 14 príspevkov z rôznych 
oblastí limnológie. Tematicky boli prednášky rozdelené do štyroch blokov. Prvý 
blok prednášok bol vo všeobecnosti venovaný lentickým biotopom a ich 
obyvateľom. V druhom bloku boli zaradené príspevky týkajúce sa jednotlivých 
skupín vodných bezstavovcov povodia Hrona a Ipľa, s dôrazom na ich 
autekologické a bioindikačné charakteristiky. V rámci tretieho bloku prednášok 
boli prezentované predbežné výsledky výskumu vysokohorských vodných 
ekosystémov. Prednášky v poslednom bloku sa venovali paleolimnológii 
zaniknutého jazera Švancenberk a reprodukčným charakteristikám invázneho 
druhu ryby hrúzovec sieťovaný. Zaujímavým spestrením konca programu 
seminára bola určite populárno-náučná prednáška „Za krás(k)ami Brazílie“. 
Tradične, ako po minulé roky, nechýbal dobrý obedňajší guláš, vínko 
a neviazaná zábava do neskorých večerných hodín ☺. 

Pavel BERACKO 

EFFS 

SEFS7 a stretnutie EFFS, Girona, 2011 

Či chceme alebo nie, čas letí. Rýchlo. V poradí už siedme SEFS (SEFS7 – 7th 
Symposium for European Freshwater Sciences) je minulosťou a viacerí z nás 
sa zamýšľajú akým spôsobom (ak vôbec) by sa dostali na to ďalšie. Tohtoročné 
sympózium sa konalo v katalánskej Girone v pomerne príjemnom kongresovom 
objekte Auditorium Conference Centre Girona. Hlavné motto kongresu (lebo 
nejaké vždy byť musí): „Freshwater ecosystems - Challenges between 
conservation and management under global change“ pokrývalo najširšie možné  
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spektrum limnologických tém. Prezentované príspevky zaradené do desiatich 
hlavných okruhov boli denne doplnené dvoma plenárnymi prednáškami, 
študentskými workshopmi a obvyklými terénnymi exkurziami. Veľký počet 
účastníkov, veľký počet prednášok a veľký počet tematických sekcií nútili 
účastníkov pobehovať s programom v ruke a hľadať tú „svoju“ prednáškovú 
miestnosť. Jednoducho inak to nejde, človek si musí stanoviť priority 
a spoliehať sa na dodržiavanie časového programu, čo tento rok celkom 
fungovalo. 

Slovensko reprezentovalo deväť účastníkov s dvoma prednáškami 
a šiestimi postermi (názvy príspevkov ako aj celý program je stále dostupný na 
www.sefs2011.com), čo je vzhľadom na veľkosť „limnologickej obce“ pomerne 
slušná účasť. Na rozdiel od iných krajín však v slovenskej výprave úplne 
absentovali študenti, pre ktorých by bola účasť na takomto podujatí úžasnou 
motiváciou. Sympózium bolo po odbornej stránke na výbornej úrovni, viacero 
prednášok bolo mimoriadne inšpiratívnych. Priamo v akcii bolo možné vidieť 
viaceré špičky európskej a svetovej limnológie. Bohužiaľ, tohto ročníka sa už 
nezúčastnil vynikajúci odborník a propagátor hydrobiológie Björn Malmqvist zo 
Švédska, ktorému bola venovaná špeciálna sekcia in memoriam. 

Ako to už býva zvykom, v rámci SEFS sa konalo aj stretnutie 
European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) združujúcej európske 
limnologické spoločnosti. Okrem nového predsedu EFFS Luigiho Naselli-
Floress z Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia boli prítomní 
zástupcovia členských organizácií z Veľkej Británie (Mike Dobson - Freshwater 
Biological Association), Francúzska (Maria Leitão - Association Française de 
Limnologie), Španielska a Portugalska (Antonio Camacho - Asociación Ibérica 
de Limnología), Nemecka (Elisabeth Meyer - Deutsche Gesellschaft für 
Limnologie), Rumunska (Geta Rişnoveanu - Societatea Română de Ecologia), 
Rakúska (Maria Leichtfried - Verein Österreichischer Limnologen), Českej 
republiky (Jaroslav Vrba - Česká Limnologická Společnost) a Slovenska (Marek 
Svitok - Slovenská Limnologická Spoločnosť). Ako pozorovatelia sa zúčastnili 
zástupcovia zo Švajčiarska (Sandrine Angélibert), ktoré zvažuje vstup do EFFS 
a Turecka (Meriç Albay a Reyhan Akcaalan). 

Na úvod stretnutia predseda stručne zhodnotil najdôležitejšiu zmenu, 
ktorá sa udiala od posledného stretnutia v roku 2009 a síce rozšírenie EFFS 
o českých, slovenských a tureckých limnológov. Z nasledujúcej diskusie 
vyplynula potreba ďalšieho rozširovania EFFS. V tomto zmysle bol predseda 
poverený kontaktovať Švédsku a Fínsku limnologickú spoločnosť a povzbudiť 
ich k vstupu do federácie. 

Ďalším bodom stretnutia bola voľba krajiny a roku konania ďalšieho 
SEFS. Vzhľadom na to, že dvojročná perióda, v ktorej sa SEFS koná, koliduje 
v roku 2013 s konferenciou International Society of Limnology (SIL, 4.-9. august 
2013, Budapešť) bolo možným riešením tejto otázky buď posunutie SEFS 
o rok, alebo zmena periodicity na trojročnú tak, aby sa dve veľké limnologické 
konferencie nekonali v rovnakom roku. Zástupcovia limno-spoločností sa zhodli 
na tom, že SEFS definuje samú seba najmä ako príležitosť pre mladých 
vedcov, ktorí môžu využívať jej služby počas časovo limitovaného doktorand- 



 

LIMNO.SPRAV. Roč. 5, 2/2011 
 

37

ského štúdia (v priemere 3 roky), a preto je vhodné zachovať dvojročnú 
periodicitu konania konferencie a konkurenčne nižšiu cenu voči SIL. 
Dohodnutým riešením bez kompromisov voči SIL je, že najbližšia konferencia 
SEFS sa uskutoční dva mesiace pred konferenciou SIL v Nemecku (máj 2013, 
Münster). 

V diskusii 
k ďalšiemu bodu, ktorým 
bolo zviditeľnenie EFFS 
a SEFS na internete, 
poverili delegáti predsedu 
EFFS na oslovenie veľkých 
vydavateľstiev (Springer, 
Wiley-Blackwell, Elsevier 
atď.) so žiadosťou 
o príspevok na tvorbu 
a udržiavanie vlastnej web 
stránky. Súčasná verzia 
(http://effsonline.org), ktorú 
zadarmo hostuje 
a spravuje Freshwater 

Biological Association, nie je veľmi navštevovaná a atraktívna. 
Na záver stretnutia referovala Núria Bonada z mládežníckej frakcie 

Asociación Ibérica de Limnología (Jóvenes AIL) o ich aktivitách (pravidelné 
stretnutia študentov limnológie Španielska a Portugalska, kurzy, výmena 
informácií atď.) a vyzvala na vytvorenie spoločnej európskej platformy 
zameranej na prácu so študentmi po vzore North American Benthological 
Society. Detailnejšie informácie je možné nájsť na web stránke EFFS uvedenej 
vyššie. 

Akýkoľvek kongres v zahraničí ponúka okrem odborného programu aj 
možnosť spoznať usporiadajúcu krajinu a jej kultúru. Priamo v Girone sme 
mohli navštíviť (poniektorí aj priamo obývať) peknú a zaujímavú historickú časť 
mesta, počas voľných dní nechýbala návšteva blízkeho pobrežia, či prehliadka 
Barcelony alebo Figueres. 

Tešíme sa na ďalší kongres! 
Milan NOVIKMEC & Marek SVITOK 

ODBORNÉ PRÍSPEVKY 

Pakomáre (Chironomidae: Diptera) hornooravských a tatranských 
rašelinísk 

Silvia KAPUSTOVÁ 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina 
e-mail: silvia.kapustova@gmail.com 

Štruktúra a druhové zloženie makrozoobentosu zhromaždeného v rašelinných 
šlenkoch často uniká pozornosti limnológov. V súvislosti so záujmom o ko-

Historické centrum Girony (foto: M. Svitok) 
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merčné využívanie rašelinísk, najmä ťažbu rašeliny a zásahov do hydrológie 
krajiny, patria tieto jedinečné lokality k najohrozenejším biotopom. Zánik 
rašelinísk predstavuje nenahraditeľnú stratu z hľadiska biologickej diverzity. 
Larvy pakomárov tvoria významnú súčasť vodných ekosystémov rašelinísk 
a ako súčasť bentickej makrofauny môžu spoľahlivo poukazovať na kvalitu 
habitatu. 

Materiál a metodika 
Podkladom pre spracovanie príspevku bol materiál lariev pakomárov odobraný z troch 
typov rašelinných šlenkov rôzneho veku v piatich oravských rašeliniskách (NPR Klinské 
rašelinisko, NPR Spálený Grúnik, Menzdrovka, NPR Sosnina, PR Rudné) a v troch 
tatranských rašeliniskách v tesnej blízkosti plies (Kolová dolina, Nižné Žabie pleso, 
Kvetnica). Materiál bol získaný kruhovou sieťkou (priemer 20 cm, veľkosť ôk 0.2 mm) 
z dna a hladiny jazierok, tzv. rašelinných šlenkov, od mája do septembra v rokoch 2005 
a 2009. Získaný materiál bol v teréne uložený do PVC fliaš a fixovaný 4% formalínom, 
v laboratóriu spracovaný pomocou lupy a mikroskopu. 

Výsledky a diskusia 
V oravských rašelinných šlenkoch sme zaznamenali 14 taxónov Chironomidae 
a v tatranských rašeliniskách 5 taxónov. Larvy pakomárov sú často 
dominantnou zložkou spoločenstiev rašelinísk. Zistené taxonomické zloženie 
určite nie je úplné. V spoločenstve pakomárov Klinského rašeliniska a Sosniny 
je značný podiel druhov z podčeľade Tanypodinae, larvy sú dravé a na tento 
jav poukazuje aj Wrubleski (1987). Na lokalitách boli prítomné druhy 
Monopelopia sp., Procladius (Holotanypus) sp., Psectrotanypus varius, 
a Zavrelimyia sp. Taxóny Tanypodinae úplne absentovali v tatranských 
rašeliniskách, kde bola druhová diverzita lariev pakomárov veľmi nízka. 
Psectrocladius (Mesopsectrocladius) sp. má najvyššiu abundanciu v lokalitách 
s nízkym pH a jeho výskyt bol zaznamenaný v Klinskom rašelinisku, v Rudnom 
a v Nižnom Žabom plese s pH 3,17-5,66. Druh Monopelopia tenuicalcar bol 
u nás nájdený aj v iných typoch rašelinísk a z našich údajov je zrejmé, že je 
schopný znášať nízke pH. Spoločný výskyt lariev Psectrocladius psilopterus 
group bol zistený v oravskom rašelinisku Rudné a v tatranskom rašelinisku 
v Kolovej doline. 

Larvy rodu Chironomus spp. obľubujú stojaté rašelinné vody, živia sa 
detritom, a preto nie je prekvapením, že mali dominantné zastúpenie najmä 
v oravských rašeliniskách, predovšetkým v lokalite Spálený Grúnik, kde sa 
často vyskytovali spolu s druhom z rodu Endochironomus sp. Druhy 
Chironomus annularius v Spálenom Grúniku a Chironomus pseudothummi 
zaznamenali Bitušík & Langton (1994). 

Chironomus spp. sa vyskytoval vo všetkých rašeliniskách, okrem 
Menzdrovky, čo dokazuje že mu vyhovuje kyslé prostredie rašelinných šlenkov. 
Vysoký počet lariev Chironomus spp. v rašelinisku Rudné poukazuje na to, že 
sú to druhy veľmi odolné voči nízkemu pH a dokážu prežívať v degradovanom 
rašelinisku, v ktorom je do značnej miery narušený hydrologický režim. 

Mikroklimatické pozorovania poukazujú na to, že rašelinisko sa líši 
oproti svojmu okoliu najmä tepelnými pomermi vzduchu a pôdy. Povrch raše- 
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liniska sa cez deň zohrieva a v noci rýchlo stráca teplo vyžarovaním. Preto nad 
týmito biotopmi vznikajú oveľa väčšie tepelné výkyvy ako v okolitých porastoch. 
Špeciálna mikroklíma podmieňuje existenciu, aj keď na pohľad často 
chudobnej, ale zato veľmi špecifickej a vzácnej fauny vodných bezstavovcov. 

Rašelinné ekosystémy zohrávajú významnú úlohu v prírode, v krajine 
a v ekonomike. Ich záchrana a uchovanie má byť preto prioritou. 

Literatúra 

BITUŠÍK, P. & LANGTON, P.H. 1994. Further new records of chironomids (Diptera: 
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Úvod do determinácie našich hrachoviek (Pisidium) 

Tomáš ČEJKA 

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 
e-mail: tomas.cejka@savba.sk 

Hrachovky (rod Pisidium, tr. Bivalvia, čeľ. Sphaeriidae) predstavujú početnú 
a ekologicky dôležitú skupinu organizmov, ktorá často dominuje napr. 
v bentických spoločenstvách pramenísk, rybníkov a niektorých typov mokradí 
(Korniushin & Glaubrecht 2002). Hrachovky sú naše najmenšie lastúrniky (2 – 
11 mm). V Európe je tento rod zastúpený 21 druhmi (Ložek 1956; Heard 1977), 
na území Slovenska je v súčasnosti známych 14 druhov (Horsák 2001). 

Determinácia hrachoviek je založená na morfológii lastúr – na ich 
veľkosti, tvare, povrchových štruktúrach a najmä stavbe zámku (pozri nižšie). 
Až na výnimky (napr. Pisidium amnicum) je pre začiatočníkov determinácia 
našich hrachoviek vzhľadom k variabilite a minucióznosti morfologických 
znakov pomerne zložitá a vyžaduje značné skúsenosti. Špecialista dokáže 
často určiť dospelé jedince len na základe vonkajších znakov na lastúrach. 
Neskúsení začiatočníci musia použiť pre spoľahlivé určenie znaky na zámkovej 
lište lastúr. Ku správnej determinácii je vždy lepšie sledovať kombináciu 
rôznych určovacích znakov, lebo žiadne znaky nemusia byť také výrazné, aby 
za všetkých okolností poskytli neomylný prostriedok k determinácii (Heard 
1979; Mácha 1996). 

Príprava lastúr na determináciu 
Niekedy stačí od seba oddeliť lastúry obyčajnou žiletkou, schránky nechať 
vyschnúť a pozorovať stavbu zámku (zámok je časť schránky lastúrnikov, 
pomocou ktorej sú obidve lastúry spojené; na zámku sú druhovo špecifické 
štruktúry, tzv. zuby). Často sa však stáva, že v oblasti zámku zostanú časti 
tkanív, ktoré znemožňujú úplný pohľad na morfologické znaky. Vtedy treba 
lastúry povariť v slabom roztoku hydroxidu sodného, čím sa zlikvidujú všetky 
organické časti (niekedy stačí lastúrky len zaliať horúcim roztokom NaOH).  
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Možno použiť aj hydroxid draselný (KOH), ale treba rátať s tým, že je menej 
účinný. 

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

Praktické poznámky 

Odlíšenie od juvenilov rodu Sphaerium 
Z čeľade Sphaeriidae sa okrem hrachoviek na Slovensku vyskytujú ešte kôstky 
(rody Sphaerium a Musculium). Je úplne bežné, že sa vyskytujú spoločne s 
hrachovkami a pre neskúseného determinátora môžu byť od seba na 
nerozoznanie (Horsák 2003). Juvenilné jedince rodu Sphaerium sa najviac 
podobajú na dospelé jedince hrachovky P. pseudosphaerium. Pretože druhy 
rodu Sphaerium dorastajú do niekoľkonásobne väčšej veľkosti než väčšina 
hrachoviek, sú ich juvenilné štádiá výrazne ploché. Ďalej sa vyznačujú 
vrcholom, ktorý ústi do nápadného hrotu (Obr. 2); zámková lišta je medzi 
bočnými zubmi takmer rovná. Pre odlíšenie od P. pseudosphaerium je dôležité 
aj uhlovité zakrivenie „c3“ zubu (Obr. 2). Juvenilné jedince rodu Musculium si 
možno kvôli ich lesku najľahšie zameniť s lesklými druhmi hrachoviek, 
najčastejšie s P. nitidum. Tejto zámene nahráva aj ryhovanie pod hladkou 
plochou embryonálnej lastúrky (Obr. 2). (Horsák 2003). Vzhľadom k tomu, že 
druhy rodu Musculium dorastajú do niekoľkonásobnej veľkosti, je hladká plocha 
takisto niekoľkokrát väčšia než u mladých jedincov P. nitidum. Embryonálne 
lastúrky (Obr. 2) pri rode Musculium tvoria v dospelosti nápadne odsadené 
vrcholy. Preto majú embryonálne lastúrky tupý uhol zovretia (Obr. 2, pohľad 
zdola), čím sa líšia od všetkých hrachoviek (Horsák 2003). Vzhľadom k hojnosti  

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

 
Inkrustácia lastúr 
Na povrchu bývajú lastúry často inkrustované nánosmi oxidov železa alebo 
nárastami rias. Miera inkrustácie závisí na fyzikálnych a chemických 
podmienkach prostredia, najmä na type substrátu a rýchlosti prúdenia vody 
(Ladle & Baron 1969). Pred určovaním ich treba mechanicky odstrániť, napr. 
preparačnou ihlou alebo entomologickým špendlíkom, aby sme odhalili dôležité 
určovacie znaky (napr. vrcholové lišty hrachoviek P. henslowanum, P. supinum 
či P. moitessierianum). 

Poďakovanie 
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre 
projekt: Vývoj a aplikácia inovatívneho diagnostického postupu pre molekulárnu 
identifikáciu živočíchov (ITMS 26240220049), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 
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Obr. 2. Determinačné a diferenciačné znaky na juvenilných lastúrach druhov 
Musculium lacustre a Sphaerium corneum (podľa Horsáka 2003).
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Zoskupenia pakomárov (Diptera, Chironomidae) vysokotatranských 
jazier: štruktúra a časové zmeny 

Kristína IAROŠOVÁ 

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica, 974 01 
e-mail: krekricka@gmail.com 

Prezentované výsledky boli súčasťou diplomovej práce (Iarošová 2010), ktorá 
bola spracovaná v rámci projektu VEGA 1/4334/07 „Planktonické a bentické 
spoločenstvá v období zmien antropickej záťaže na ekosystémy tatranských 
jazier" (2007-2009). Cieľom práce bolo i) vytvoriť aktuálnu klasifikáciu 
sledovaných plies na základe Chironomidae, ii) zistiť kvalitatívnu štruktúru 
zoskupení pakomárov v tatranských plesách, iii) porovnať získané biologické 
údaje so staršími výsledkami a zistiť stav biologickej obnovy acidifikovaných 
jazier. 

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

Exúviá boli získavané z hladiny pomocou siete (200 μm), ktorá bola pripevnená 
na 1,5 m dlhú tyč. Z veľkých plies sa materiál odoberal len z náveterných častí brehov, 
kde boli exúviá akumulované, v prípade malých plies sa pri získavaní materiálu 
obchádzalo celé pleso. Materiál zachytený v sieťke bol umiestnený do označených 
polyetylénových 100 ml fliaš a konzervovaný 4% formalínom. V laboratóriu boli všetky  
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kukly exúvií vytriedené pod stereomikroskopom (7–40x) a montované do trvalých 
mikroskopických preparátov. Na determináciu bol použitý svetelný mikroskop (40–400x) 
a determinačné kľúče: Wiederholm (1983), Langton (1991), Ekrem (2004), Stur & Ekrem 
(2006). 

Na porovnanie druhového zloženia spoločenstiev študovaných jazier v rokoch 
2007–2009 sa použilo nemetrické mnohorozmerné škálovanie (NMDS, Kruskal 1964) 
a ako miera nepodobnosti bol použitý Sørensenov index (Sørensen 1948). Pri hľadaní 
konfigurácie s najmenším stresom bol proces reštartovaný 1000–krát a výsledná 
konfigurácia bola otočená tak, aby prvá os reprezentovala najväčšiu časť variability. 

Zmeny v štruktúre spoločenstiev medzi rokmi 2000 a  2007–2009 boli 
analyzované s využitím permutačného prístupu k mnohorozmernej analýze variancie 
(perMANOVA; Anderson 2001). Biologické dáta boli zosumarizované v matici 
pozostávajúcej zo 44 druhov a 24 vzoriek z 12 plies (NTem, VTem, NTer, VeZb, Bati, 
Lado, PrSiv, Pust, Star, VSat a Slav) reprezentujúcich 2 odberové obdobia (2000 
a 2007–2009). Aj v tomto prípade bola podobnosť vyjadrená pomocou Sørensenovho 
indexu. Analyzovaný model bol analogický analýze variancie s opakovaným meraním 
a testoval vplyv času (odberového obdobia) na celkové druhové zloženie jazier. Hodnoty 
pravdepodobnosti boli vypočítané na základe 9999 permutácií pôvodných údajov. 

Výsledky a diskusia 
Celkovo bolo zozbieraných 4 946 exúvií pakomárov, ktoré boli identifikované do 
44 taxónov patriacich do 5 podčeľadí: Tanypodinae (3 taxóny), Diamesinae 
(4 druhy), Prodiamesinae (1 druh), Orthocladinae (24 taxónov) a Chironominae 
(13 taxónov). 

Obr. 1. Ordinačný graf NMDS zobrazujúci podobnosť zoskupení pakomárov 
študovaných jazier (vľavo) a centroidy frekventovaných druhov s výskytom vo viac ako 
2 plesách (vpravo). Pri zobrazení bolo použité tzv. half-change škálovanie, kde 
jednotková zmena na osi zodpovedá polovičnej zmene v zložení spoločenstva. Druhy 
sú do ordinačného priestoru premietnuté na základe váženého priemerovania (Oksanen 
et al. 2008). 
Vysvetlivky skratiek: brysub - Bryophaenocladius subvernalis, corarc - Corynoneura 
arctica/scutellata, hetmar - Heterotrissocladius marcidus, macneb - Macropelopia 
nebulosa, micrad - Micropsectra radialis, paraus - Paratanytarsus austriacus, protat - 
Procladius “tatrensis“, pseniv - Pseudodiamesa arctica, pseoct - Psectrocladius 
octomaculatus, tanbat - Tanytarsus bathophilus, tangre - Tanytarsus gregarius, zaltat - 
Zalutschia tatrica, zavspe - Zavrelimyia sp.
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Výskum v rokoch 2007–2009 doplnil zoznam doteraz zistených 
pakomárov v tatranských plesách (Bitušík 2004) o ďalšie druhy: Acricotopus 
lucens (pliesko nad Vyšným Sesterským plesom), Cricotopus curtus 
(Sedielkove pliesko), Cricotopus tibialis (Prostredné Sivé a Studené pleso), 
Limnophyes cf. edwardsi (Vyšné Spišské pleso), Limnophyes cf. paludis 
(Prostredné Sivé pleso), Metriocnemus eurynotus (Vyšné Furkotské pleso), 
Tokunagaia cf. tonollii (Prostredné Sivé pleso). Pri niektorých je však potrebná 
detailnejšia determinácia na základe imága. 

Analýzou NMDS bola vcelku zreteľne vyčlenená skupina jazier s 
výskytom Pseudodiamesa nivosa (VZbP, Modr, Voli, VyZb, VTer, Bati, Bara), 
resp. so spoločným výskytom P. nivosa a Micropsectra radialis (mPus, Lado, 
Okru, VWah) (Obr. 1. vľavo, modrá elipsa). 

V podstate sa podarilo identifikovať aj skupinu acidifikovaných plies: 
Slavkovské, Vyšné Satanie, Vyšné Sesterské, pliesko nad Vyšným Sesterským 
plesom, Starolesnianske s indikačnými druhmi Zalutschia tatrica a Tanytarsus 
gregarius (Obr. 1. vľavo, červená elipsa). 

Zvyšné plesá sú v ordinačnom priestore umiestnené medzi obidvomi 
vyššie uvedenými skupinami. Pre ich zoskupenia pakomárov je charakteristická 
prítomnosť Procladius „tatrensis“, Macropelopia nebulosa, Zavrelimyia sp., 
Bryophaenocladius subvernalis, Corynoneura arctica/scutellata, Hetero-
trissocladius marcidus, Paratanytarsus austriacus a Tanytarsus bathophilus. 
Plesá sú umiestnené na gradiente, ktorý vytvára všeobecná prítomnosť 
P.“tatrensis“ v plesách umiestnených v ordinačnom priestore vyššie a naopak, 
stúpajúci význam P. austriacus v plesách umiestnených nižšie. V plesách VFur, 
MBat, VySp bolo zaznamenaných len 2-5 druhov, vždy však bol prítomný P. 
austriacus (Obr. 1., vpravo, zelená elipsa). 

Analýza nevyčlenila skupinu veľkých subalpínskych plies, 
reprezentovanú Nižným a Vyšným Temnosmrečinským plesom, ktorá bola 
jednoznačne identifikovaná na základe materiálu z roku 2000 (Bitušík et al. 
2006). Zatiaľ čo taxonomické zloženie VTem bolo veľmi podobné nižšie 
položeným alpínskym plesám (VeSp, VeZB, MZab), NTem je umiestnené 
v odľahlej pozícii. Celkovo bolo v oboch plesách zaznamenaných málo druhov 
a buď v jednom, alebo druhom plese absentovali indikačné druhy 
subalpínskych plies: Microtendipes chloris, Cricotopus perniger. Pozícia 
Nižného Satanieho plesa v ordinačnom priestore bola spôsobená tým, že 
v tomto plese bol zaznamenaný len 1 taxón – Corynoneura arctica/ scutellata.  

Pri hodnotení zmien v štruktúre zoskupení medzi rokmi 2000 a 
2007/09 vstupovalo do analýzy NMDS len 10 plies. Celkovo bolo v nich v roku 
2000 zaznamenaných viac druhov ako v rokoch 2007/09. Neboli však zistené 
žiadne výrazné kvalitatívne posuny (pseudo-F = 2,1; p = 0,064), pričom zmeny 
v čase vysvetľovali len veľmi nízke percento variability v matici podobnosti 
(3,4%). Tento záver však nemožno interpretovať ako stabilitu spoločenstiev 
v čase, ale skôr ako dôsledok veľkej heterogenity údajov, resp. absencie 
spoločného trendu vo všetkých plesách. 

Osobitná pozornosť bola venovaná taxonomickému zloženiu predtým 
acidifikovaných plies, u ktorých sa predpokladali zmeny v súvislosti s ich 
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zotavovaním z acidifikačného stresu. Nálezy druhov Paratanytarsus austriacus 
v Prostrednom Sivom a Vyšnom Sesterskom plese, resp. nález acido-
senzitívneho druhu Micropsectra radialis v Batizovskom. plese môžu byť 
považované za signál prebiehajúceho procesu biologického zotavovania. Na 
druhej strane Slavkovské, Vyšné Satanie a Starolesnianske pleso nevykazovali 
žiadne zmeny indikujúce ich zotavovanie sa z acidifikácie. 
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Dospelé vážky (Odonata) lietajúce okolo vodných nádrží či vodných tokov 
svojou nápadnosťou pritiahnu pozornosť nielen výskumníka, ale aj nejedného 
laika. Sú preto vhodným objektom jednak praktickej ochrany („vlajkové“ 
a „dáždnikové“ druhy), jednak výskumu. Larvy (najády) vážok sú súčasťou 
bentického spoločenstva stojatých a tečúcich vôd. Ako výlučné predátory lovia- 
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ce vodné bezstavovce pomocou unikátneho chytacieho orgánu – masky 
(vznikla premenou spodnej pery, labium) sa nachádzajú na najvyšších 
úrovniach trofických reťazcov. Úzko sú viazané na bohatú litorálnu, submerznú 
a natantnú vegetáciu. Dospelce patria k najlepším a najobratnejším letcom 
v živočíšnej ríši, živia sa tiež dravo. Menej typickým biotopom je lesné 
prostredie a lesné potôčiky vážok rodu Cordulegaster (Hanel & Zelený 2000; 
Dolný & Bárta 2008; Holuša 2009). 

Druhové zloženie spoločenstiev lariev vážok bolo intenzívne 
študované v piatich vybraných banskoštiavnických tajchoch: Červená studňa, 
Malá Vodárenská nádrž, Bakomi, Krechsengrund a Vindšachta. Odchyt lariev 
sa uskutočňoval od apríla do novembra 2010 v 2 až 3 týždňových intervaloch 
smýkaním hydrobiologickou sieťkou po dne a litorálnej vegetácii. U dostatočne 
početného druhu Aeshna cyanea v Malej vodárenskej nádrži bol 
rekonštruovaný životný cyklus. Pre doplnenie druhového zloženia spolo-
čenstiev vážok bol v auguste 2010 uskutočnený jednorázový odchyt dospelcov 
pomocou entomologickej stieťky na Veľkej a Malej Vodárenskej nádrži 
a Červenej studni. 

Za celé sledované obdobie bolo získaných 1374 lariev vážok 
patriacich k 12 druhom. Pri odchyte dospelcov bolo chytených 7 druhov, pričom 
3 z nich neboli zaznamenané v larválnom štádiu. V nádrži Červená studňa sa 
najhojnejšie vyskytovali Ischnura pumilio, Cordulia aenea a Coenagrion puella. 
Spoločenstvo lariev vážok tohto tajchu bolo druhovo najbohatšie (12 zistených 
druhov). Druh Aeshna cyanea jednoznačne dominoval v Malej vodárenskej 
nádrži. Najdôležitejšími druhmi tajchu Bakomi boli Platycnemis pennipes, 
Enallagma cyathigerum a Ischnura pumilio. Počet získaných lariev na tajchoch 
Krechsengrund a Vindšachta bol veľmi nízky a v nádržiach boli zistené len 2, 
resp. 1 druh. Všetky zaznamenané druhy sa u nás vyskytujú bežne (napr. 
David 1985, 1986, 1991; Straka 1990), zriedkavejším je len druh Lestes virens, 
zaznamenaný iba v štádiu imága počas augustového odchytu. 

Dostatočný počet nachádzaných lariev Aeshna cyanea v Malej 
Vodárenskej nádrži počas celej sezóny umožnil rekonštruovať životný cyklus  

Obr. 1. Životný cyklus druhu Aeshna cyanea v tajchu Malá vodárenská nádrž. Zastúpenie 
instarov pre odberové dátumy je zobrazené ako histogram relatívnych početností. 
Prerušovaná čiara reprezentuje odhadované oddelenie generácií. V zátvorkách sú 
uvedené počty jedincov vo vzorkách a prítomnosť exúvií je označená hviezdičkou (*). 
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tohto druhu (Obr. 1). Na základe dĺžky zadnej krídlovej pošvy a šírky hlavy bolo 
možné odlíšiť päť štádií. Štádium F4 zahŕňa niekoľko ďalej morfologicky 
neodlíšiteľných štádií, štádium F0 je posledný larválny instar pred vyletením. 
Ukazuje sa, že druh má v Malej Vodárenskej nádrži semivoltínny životný 
cyklus. Jedince novej generácie prečkávajú zimné obdobie v štádiu vajíčka. 
V letnom období sa z nich liahnu najády, ktoré v štádiu F3 prečkávajú 
nadchádzajúcu zimu a vylietavajú v letnom období tretieho roka. Tieto výsledky 
korešpondujú so zisteniami autorov Ferreras-Romera & Puchol-Caballero 
(1995) v Španielsku. Práce ďalších autorov (Robert 1958; Corbet 1959; Norling 
1984; Heidemann & Seidenbusch 1993; Goretti et al. 2001) ukázali, že dĺžka 
vývinu tohto druhu môže trvať od 1 do 4 rokov a je ovplyvňovaná viacerými 
vonkajšími abiotickými a biotickými faktormi (Corbet 1999). 

Výsledky stručne prezentované v tomto príspevku sú výsledkom 
doterajšieho štúdia realizovaného v rámci záverečnej bakalárskej práce. 
Výskum kontinuálne pokračuje a veríme, že prinesie ďalšie nové poznatky 
o spoločenstvách vážok banskoštiavnických nádrží a ich životných cykloch. 
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Úvod 
V 70-tych rokoch 20. storočia objavila Jankovská (1976) na mieste dnešného 
rybníka Švarcenberk jazerné sedimenty z obdobia konca pleistocénu a začiatku 
holocénu. Ako sa ukázalo, sedimenty vznikali na mieste voľakedajšieho jazera, 
ktoré bolo nazvané podľa dnešného rybníka rovnako. Jazero vzniklo pred viac 
ako 16 tisíc rokmi po skončení posledného zaľadnenia a definitívne zaniklo 
približne pred 5 tisíc rokmi v období neskorého atlantiku. 

Hrubá vrstva jazerných sedimentov je dobrým predpokladom pre 
zachovanie zvyškov rozmanitých organizmov, ktoré sa dlhodobo ukladali do 
akéhosi „prírodného archívu“. Ich analýzou sa môžeme dozvedieť mnoho 
informácií o vývoji jazera a okolitej prírody. Takéto rozsiahle jazerné 
sedimentárne záznamy sú u nás, i v oblasti strednej Európy, nie bežným 
fenoménom. Preto sa v 90-tych rokoch minulého storočia začal rozbiehať 
unikátny výskum tohto zaniknutého jazera, vrátane biostratigrafických štúdií 
(Pokorný 2000). Svoje svedectvo už vydali zvyšky peľu a makrofosílnych 
rastlinných zvyškov (Pokorný & Jankovská 2000; Pokorný 2001, 2002). 
Špecifické paleopalynologické nálezy, zvyšky uhlíkov a objavy kamenných 
a drevených artefaktov pri bioarcheologickom výskume odhalili tiež ľudské 
osídlenie okolia jazera počas skorého a stredného holocénu. Krajina v okolí 
jazera Švarcenberk mohla byť pre mezolitického človeka veľmi atraktívna 
a ukázalo sa, že ľudské aktivity mali na vývoj jazera a okolitej vegetácie značný 
vplyv (Pokorný 1999; Pokorný et al. 2008; Pokorný et al. 2010). V predloženom 
príspevku sú stručne zhrnuté prvé informácie, ktoré nám o vývoji 
paleospoločenstiev pakomárov počas niekoľkotisícročnej existencie tohto 
jazera „vydali“ doteraz spracované sedimenty. 

Larvy pakomárov (Diptera: Chironomidae) obývajú všetky typy vôd 
a sú veľmi hojné tiež v stojatých vodách. Keďže ich hlavové kapsuly sú odolné 
voči mikrobiálnemu rozkladu, zachovávajú sa v dostatočnom množstve 
v jazerných sedimentoch. Na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien 
v zložení ich paleospoločenstiev („tanatocenóz“, t.j. súborov odumretých 
zvyškov lariev pakomárov nájdených vo vzorkách sedimentov; je zložená zo 
zvyškov lariev, ktoré tvorili pôvodné spoločenstvo – biocenózu a tiež zo 
zvyškov, ktoré sem boli po odumretí prenesené z iných spoločenstiev) môžeme 
rekonštruovať historický vývoj jazera, vplyv klímy, zmeny pH, trofie, salinity, 
vodnej hladiny a pod. Užitočný úvod do problematiky využitia pakomárov 
v paleokológii podáva Walker (1987). 
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Charakteristika jazera 

Jazero Švarcenberk vzniklo pred viac ako 16 tisíc rokmi po skončení posledného 
zaľadnenia. Už proces jeho vzniku je zaujímavý a nie celkom zvyčajný. Pri nízkych 
teplotách v období glaciálu sa na našom území tvorili trvalo zamrznuté pôdy – 
permafrost. Artézska voda, ktorá sa pozdĺž tektonického zlomu tlačila pod permafrost, 
mrzla a vytvárala šošovku podzemného ľadu. Tak vznikali kopcovité útvary známe aj 
dnešným Eskimákom, nazývané pingá. Po oteplení na konci zaľadnenia sa permafrost 
a ľadová šošovka roztopili a na mieste pinga vzniklo jazero. Jazero Švarcenberk sa 
nachádzalo v katastri dnešnej obce Ponědrážka (Třeboňská panva; 49°9’N, 14°42’E) 
v nadmorskej výške 412 m. Najväčšia dĺžka jazera bola 1400 m, najväčšia šírka 400 m. 
Vodná plocha mala rozlohu 0,51 km2, jazero dosahovalo najväčšiu hĺbku do 10 m. 
Veľkosť povodia bola približne 5 km2 a jazero malo spojenie s riekou Lužnice (Pokorný et 
al. 2008). 

Spracovanie vzoriek a analýza údajov 

Sedimenty pre štúdium biostratigrafie pakomárov boli odobraté v júni 1999 pomocou 
piestovej sondy s priemerom 5 cm. Získaný valec sedimentov dlhý 760 cm bol narezaný 
na 10 cm vrstvy. Vek niektorých vrstiev bol určovaný pomocou izotopu uhlíka 14C. Pre 
štúdium subfosílnych pakomárov boli sedimenty štandardne laboratórne spracované 
(defragmentácia a filtrácia sedimentov, separácia hlavových kapsúl) a ich nájdené zvyšky 
boli montované do trvalých mikroskopických preparátov (Walker & Paterson 1985; Brooks 
et al. 2007). Pre determináciu pakomárov boli použité príručky Fittkau & Roback (1983), 
Rieradevall & Brooks (2001) a Brooks et al. (2007). Počet nájdených zvyškov bol 
prepočítaný na 10 g suchého sedimentu. Niektoré taxóny boli zaradené do ekologických 
skupín podľa vzťahu k teplote, trofii jazera a batymetrickej distribúcii. Vymedzenie 
stratigrafických zón bolo urobené na základe výsledkov zhlukovej analýzy CONISS 
(Grimm 1987) a trajektória vývoja paleospoločenstiev bola rekonštruovaná pomocou 
korešpondenčnej analýzy (CA) v programe C2 (Juggins 2010). 

Stratigrafia pakomárov a rekonštrukcia vývoja jazera 
V doteraz analyzovaných 19 vzorkách sedimentov, rozmiestnených viac-menej 
pravidelne v celom profile, bolo nájdených 4157 hlavových zvyškov lariev 
pakomárov. Identifikovať sa podarilo 39 taxónov zvyčajne na úroveň rodu (30), 
niektoré aj na úroveň skupiny druhov (9). Dominantnými taxónmi boli 
Corynocera ambigua, Chironomus, Polypedilum, Microtendipes, Tanytarsus 
lugens a Tanytarsus sp. (Obr. 1). Na základe zmien v tanatocenózach 
pakomárov a pomocou zhlukovej analýzy boli vo vývoji jazera Švarcenberk 
vyčlenené tri zóny (Obr. 2). Najstaršia zóna, označená ako SVAR-1, 
zodpovedala obdobiu neskorého pleniglaciálu (16.000–13.000 rokov BP). 
Zóna SVAR-2 zahŕňala obdobia allerødu/böllingu (13.000–11.000 BP) 
a mladšieho dryasu (11-000–10.000 rokov BP). Najmladšia zóna, SVAR-3, 
spadala už do obdobia skorého holocénu (preboreál a boreál, 10.000–8.000 
rokov BP). Ako vidno na Obr. 3, vzorky sedimentov boli pomocou 
korešpondenčnej analýzy rozmiestnené v ordinačnom priestore tak, že ich 
môžeme zoskupiť do troch dobre definovaných skupín, zodpovedajúcich 
jednotlivým obdobiam kvartéru. Zároveň si môžeme urobiť predstavu o tom, 
ako sa menilo zloženie tanatocenóz pakomárov vo vzorkách a teda v čase. 

V období pleniglaciálu tanatocenózu pakomárov tvorili najmä 
oligotrofné a/alebo chladnomilné pakomáre (Obr. 2), akými sú Procladius,  
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Corynocera ambigua, C. oliveri, Paratanytarsus austriacus, či Tanytarsus 
lugens. Z ďalších sa hojne vyskytovali Chironomus a Microtendipes pedellus. 
Toto paleospoločenstvo teda indikovalo iniciálne štádium vzniku a vývoja jazera 
Švarcenberk, relatívne nízke teploty a nízku produktivitu nádrže. V okolí jazera 
sa nachádzala bylinná pionierska vegetácia s trávami a zakrpatené kry, 
v okolitej otvorenej krajine boli rozptýlené borovice (Pinus). V pionierskej vodnej 
vegetácii dominovali zástupcovia rias skupiny Charophyta, neskôr došlo 
k rozvoju submerzných a natantných rastlín (Pokorný 2001). 

V staršej časti zóny SVAR-2, zodpovedajúcej obdobiu allerødu/ 
böllingu, v tanatocenóze stále dominovali pakomáre poukazujúce na oligotrofné 
podmienky a nízke teploty (C. ambigua), avšak už sa zvýšilo aj zastúpenie 
taxónov indikujúcich nárast teploty a mezo– až eutrofné podmienky v jazere 
(Chironomus, Cladopelma lateralis, Polypedilum) (Obr. 2) v súvislosti s náhlym 
klimatickým oteplením na začiatku tejto periódy. Ako ukázala paleopaly-
nologická štúdia, v okolí Švarcenberka sa šíril borovicovobrezový les a v litoráli 
jazera rástla hustá submerzná a natantná vegetácia (Pokorný 2001). 

V období mladšieho dryasu (mladšia časť zóny SVAR-2) pomerné 
zastúpenie pakomárov poukazujúcich na nižšie teploty a oligotrofné podmienky 
opätovne vzrástlo, zatiaľ čo početnosť teplomilných a eutrofných taxónov klesla  

Obr. 1. Larvy pakomárov Corynocera ambigua sa vyskytujú v chladných oligotrofných 
vodách (a); larvy Chironomus plumosus indikujú teplé, eutrofné nádrže (b); larvy 
pakomárov rodov Tanypus (c) a Cryptochironomus (d) obývajú litorálnu zónu teplých, 
eutrofných jazier; mikroskop NIKON Eclipse 50i, foto kamera MOTICAM 2300, zväčšenie 
380 pri (a), (b) a (d), pri 760 (c).
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(Obr. 2). Tanatocenózu pakomárov tvorili najmä Microtendipes pedellus, 
Polypedilum, C. ambigua a T. lugens. Tento vývoj mohol poukazovať na 
drsnejšie klimatické pomery v mladšom dryase a na pokles produktivity jazera. 
Nízke teploty vyvolali tiež zmeny rastlinných spoločenstiev. Z rekonštrukcie 
vegetácie sa dozvedáme, že v okolí jazera sa nachádzali otvorené 
borovicovobrezové lesy, šírila sa bylinná vegetácia, zakrpatené kry a borievka 
(Juniperus) (Pokorný 2001). 

Od začiatku holocénu došlo k výraznému otepleniu. Pre vývoj 
spoločenstiev pakomárov to znamenalo nárast relatívnej početnosti 
teplomilných a eutrofných taxónov v sedimentoch zóny SVAR-3. Na druhej 
strane chladnomilné a oligotrofné taxóny z týchto vrstiev vymizli takmer úplne 
(Obr. 2). Zloženie tanatocenózy, v ktorej dominovali Chironomus, Einfeldia 
a Glyptotendipes, poukazovalo na nárast produktivity jazera a zvýšenie 
organickej akumulácie. Zmenám klímy zodpovedal aj vývoj vegetácie v okolí 
jazera (Pokorný 2001). Borovicovobrezové lesy boli postupne nahrádzané 
zmiešanými dubinami. Vegetáciu jazera tvorili najmä druhy Najas marina 
a Trapa natans a vývoj rastlinných spoločenstiev bol výrazne ovplyvňovaný 
aktivitami mezolitických lovcov a zberačov (Pokorný et al. 2010). 

Aj keď sú doterajšie prezentované výsledky zatiaľ len predbežné, 
poukazujú na to, ako sa tanatocenózy pakomárov vyvíjali od konca posledného 
zaľadnenia až do obdobia stredného holocénu. Už teraz sme zvedaví, o čom  

Obr. 3. Ordinačný diagram (CA) ukazuje trajektóriu vývoja spoločenstiev pakomárov v jazere 
Švarcenberk v období približne od 16.000 rokov BP do 6.500 rokov BP. Centroidy vzoriek sú 
spojené trajektóriou vzhľadom na ich usporiadanie v časovom rade. Skratky taxónov: Monp = 
Monopelopia, Proc = Procladius, Chir = Chironomus, Clad lat = Cladopelma lateralis, Cryp = 
Cryptochironomus, Dicr = Dicrotendipes, Endo = Endochironomus, Glyp = Glyptotendipes, Mict = 
Microtendipes, Poly = Polypedilum, Clat man = Cladotanytarsus mancus, Cory amb = 
Corynocera ambigua, Cory oli = Corynocera oliveri, Part = Paratanytarsus, Tany lug = Tanytarsus 
lugens, Tany men = Tanytarsus mendax, Tany = Tanytarsus, Cric = Cricotopus, Euki = 
Eukiefferiella. Skratky období kvartéru: Pl = pleniglaciál, Al/B/YD = Allerød/Bölling/mladší dryas, 
H = holocén. 
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budú vypovedať vzorky, ktoré budú spracovávané v ďalších rokoch. 
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ABSTRAKTY príspevkov z Limnologického seminára v J. Šúri, 2011: 

Malé toky pretekajúce cez územie TANAPu, modelový príklad pre 
posudzovanie vplyvu mikroklimatických zmien na vodnú biotu 

Iľja KRNO
1, Tomáš LÁNCZOS

2, Ferdinand ŠPORKA
3 & Pavel BERACKO

1 
1 Katedra ekológie, PríFUK, Mlynská dolina, B2, Bratislava 
2 Katedra geochémie PríFUK, Mlynská dolina, G, Bratislava 
3 Ústav zoológie SAV, Dúbravska cesta 9, Bratislava 
e-mail: krno@fns.uniba.sk 

Cieľom projektu VEGA2/0059/09 s názvom „Formovanie vodnej a príbrežnej 
bioty v horských ekosystémoch v podmienkach klimatických zmien a ich 
katastrofických prejavov“ bolo: (i) zistiť druhové zloženie ekosystémov malých 
horských a vysokohorských tokov, zhodnotiť súčasný dopad GKZ na extrémne 
citlivé alpínske biotopy; (ii) nájsť všeobecné trendy vo formovaní spoločenstiev 
akvatických organizmov a vybraných terestrických živočíchov v príbrežnej 
zóne, ako aj prípadnú koincidenciu týchto trendov medzi akvatickými 
a terestrickými organizmami; (iii) vytypovať vhodné indikačné druhy (indikátory 
klimatických zmien); (iv) navrhnúť prvotný model odhadu teplotných 
a cenotických pomerov v altitudinálnom gradiente študovaných tokov, ako aj 
príbrežnej zóny. 

Pre splnenie cieľov bolo vybraných niekoľko skupín tokov 
reprezentujúcich: a) extrémne biotopy – paranivál: Zelený potok v doline 
Zeleného plesa, vysychajúci Tichý potok; b) prirodzené toky s odlišným 
teplotným režimom: Tomanov potok a potok v Javorovom žľabe v Tomanovej 
doline; c) toky v území postihnutom veternou kalamitou rôznej vodnatosti: Belá, 
Biely Váh, Poprad, Batizovský potok, Hromadná Voda, Velický potok, 
Slavkovský potok; d) nenarušené toky – referenčné voči postihnutým veternou 
kalamitou: Veľký Šum, Poprad a Tichý potok. 

Celkový bolo vybraných 18 lokalít, z nich sa podrobne sledovalo 14. 
Z predbežných vyhodnotení sa potvrdili vo vegetačnom období vyššie teploty 
vody u tokov pretekajúcich v odlesnenom území postihnutom veternou 
kalamitou v porovnaní s referenčnými tokmi. 

Vo vybraných tokoch sa taktiež sledovalo chemické zloženie vôd. 
Súčasne s odberom vzoriek boli stanovené pH, merná elektrická vodivosť, 
kyselinová a zásadová neutralizačná kapacita (KNK4,5 a ZNK8,3). Odobratá 
voda bola hneď po odbere prefiltrovaná cez mikrofilter s okom 0.45µm 
a následne boli ešte v deň odberu stanovené Si, Fe, Mn, P-PO4

3-, Ca2+, Mg2+, 
Mn2+, Al3+, N-NO3

-, SO4
2-, Cl- a CHSK. Chemická analýza bola realizovaná 

použitím kufríkového kolorimetra Spectroquant ® Multy. 
Najvýznamnejším faktorom tvorby chemického zloženia vody 

vybraných tokov sú evidentne interakcie voda-hornina, hlavne rozpúšťanie 
karbonátových a alumosilikátových minerálov. Tieto dva typy rozpúšťacích 
reakcií spôsobujú najvýraznejšie rozdiely v celkovom charaktere chemického 
zloženia vzoriek vôd. 
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Rozpúšťanie 
karbonátov sa 
najmarkantnejšie 

prejavuje v prí-
pade vzoriek 
z Tomanovho po-
toka, potoka 
v Javorovom žľa-
be, v Tichom 
potoku a v men-
šej miere aj 
v toku Belej, a to 
napriek tomu že 
v podloží veľkej 
časti povodia 
Tomanovho po-
toka a v Javoro-

vom žľabe sa nachádzajú spodnotriasové kremence a v podloží povodia 
Tichého potoka a Belej magmatity, konkrétne granodiority až granity (Nemčok 
et al. 1993). Podľa všetkého sú tieto toky napájané vodami, ktorých chemické 
zloženie sa vyvíja najmä v procese podpovrchového odtoku v suťových 
kužeľoch a fluviálnych, resp. fluvioglaciálnych sedimentoch, ktoré sú z veľkej 
časti budované z materiálu nadložných mezozoických vápencov a dolomitov. 
Karbonátové minerály sú v porovnaní s alumosilikátmi rozpustnejšie 
a intenzívnejšie neutralizujú pH zrážok, čo sa prejavuje vyššimi hodnotami pH 
(7,5-8,4) a mernej elektrickej vodivosti (60-187 µS.cm-1). Typické sú zvýšené 
koncentrácie HCO3

- (nad 80 mg.l-1) a Ca2+ (14-34 mg.l-1). 
Aj keď v podloží miest odberu vzoriek z tokov Poprad, Batizovský 

potok, Hromadná voda, Velický potok a Slavkovský potok sa nachádzaju 
paleogénne sedimenty hutianskeho a zubereckého súvrstvia (vápnité ílovce 
a pieskovce), väčšia časť ich povodia je budovaná magmatickými horninami, 
namä tonalitmi, granitmi až granodioritmi (Nemčok et al. 1993). Podložie miesta 
odberu vzoriek z toku Veľkého Šumu, ako aj Zeleného potoka, je tvorené 
magmatitmi. Keďže rozpustnosť alumosilikátových minerálov je nižšia a menej 
intenzívne neutralizujú pH zrážok ako je to v prípade karbonátových minerálov, 
tak aj hodnoty pH sú nižšie (6,5-7,59), podobne aj hodnoty mernej elektrickej 
vodivosti (16-27 µS.cm-1). Typické koncentrácie HCO3- sú pod 10 mg.l-1, 
koncentrácie Ca2+ do 8 mg.l-1. Typické sú zvýšené koncentrácie Si (2,5-4,3 
mg.l-1) oproti koncentráciám Si vo vodách ovplyvnených rozpúšťaním 
karbonátov (0,6-1,5 mg.l-1). Výnimku tvoria vzorky vôd zo Zeleného potoka, kde 
koncentrácie Si dosahujú iba 0,6-0,8 mg.l-1, čo je spôsobené malou plochou 
povodia nad odbernými miestami, keďže rozpúšťanie alumosilikátov je za 
daných podmienok kineticky kontrolovaný proces. 

Na modelovej skupine pošvatiek sme zaznamenali, v nadväznosti na 
vyššie uvedený gradient environmentálnych zmien, výrazné premeny v štruk- 
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túre taxocenóz a hodnotách ekologických metrík pošvatiek, ktoré 
korešpondovali s riečnym kontinuom, teplotným režimom bystrín (najmä počas 
vegetačnej sezóny), so stabilitou koryta, vplyvom jazier, vysýchaním, 
vypálením a predovšetkým s ovplyvnením povodia víchricou. Teplotný režim 
výrazne ovplyvnil vývin najmä letných druhov pošvatiek, zároveň do 
sekundárne otvorených povodí prenikali mezo- a eurytermné druhy pošvatiek. 
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Reprodukčné parametre populácie hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora 
parva (Temminck a Schlegel, 1846) z extrémne narúšaného biotopu 

Kristína ŠVOLÍKOVÁ 

Katedra ekológie, PríFUK, Mlynská dolina, B2, Bratislava 
e-mail: kika.svolikova@gmail.com 

Hrúzovca sieťovaného (Pseudorasbora parva) môžeme považovať za jednu 
z najinváznejších rýb, schopnú rýchlo sa etablovať v novom prostredí, a to aj 
vďaka vysokej reprodukčnej kapacite. Tento výskum vznikol ako súčasť 
testovania hypotézy o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciále 
sladkovodných rýb. Skúmaná bola populácia z Číčovských rybníkov, ktoré 
predstavujú extrémne narúšaný biotop. V zmysle testovanej hypotézy bola 
overovaná predikcia, že študovaná populácia sa bude vyznačovať vyššou 
plodnosťou a menšími oocytmi ako populácie hrúzovca etablované dlhší čas 
(t.j. viac ako päť generácií) a prežívajúce v biotopoch bez výraznejších 
disturbancií. 

Materiál bol zbieraný od marca do októbra 2010 elektrickým 
agregátom a záťahovou sieťou. Skúmaná vzorka zahŕňala 603 jedincov, z toho 
276 samíc. Dĺžka tela samíc sa pohybovala v intervale 23,0–76,4 mm, 
hmotnosť medzi 0,20–8,34 g. Počet oocytov bol stanovený gravimetrickou 
metódou. Absolútny počet oocytov bol v rozmedzí 779–18972, relatívny počet 
oocytov v rozmedzí 1064–22655. Reálna absolútna plodnosť dosahovala 
hodnoty 42–4011 oocytov. Vypočítaná hodnota gonadosomatického indexu 
dosahovala 0,68–17,36 %. Zmeraný bol priemer 50 náhodne vybraných ikier, 
pohyboval sa v intervale 0,04–1,31 mm. U 82,61 % samíc bola zistená 
1 veľkostná skupina oocytov, u 17,39 % samíc 2 veľkostné skupiny oocytov. 
Jedince pohlavne dozrievali už pri dĺžke tela menšej ako 28 mm. Získané 
výsledky podporujú testovanú hypotézu, pretože skúmaná populácia sa 
vyznačovala vyššou plodnosťou a menšími oocytmi, ako dlhodobo etablovaná 
populácia žijúca v stabilnom biotope. 

Kľúčové slová: hrúzovec sieťovaný, reprodukčné parametre, narúšaný biotop, 
teória alternatívnych ontogenéz 
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„Species traits“ makrozoobentosu povodia horného toku Hrona 
a Hnilca 

Andrea RÚFUSOVÁ 

Katedra ekológie, PríFUK, Mlynská dolina, B2, Bratislava 
e-mail: andrea.rufusova@gmail.com 

Použitie všeobecných druhových vlastnosti organizmov – „species traits“ je 
potenciálnym riešením problematiky hľadania hodnotiacej metódy všeobecne 
aplikovateľnej na širokej priestorovej úrovni (Bournaud et al. 1992; Statzner et 
al. 1994). „Species traits“ indikujú ekologické funkcie organizmov a možno ich 
porovnávať i medzi rôznymi biogeografickými regiónmi, ktoré sa inak líšia 
taxonomickým zložením. Takéto funkčné hodnotenie je považované za jednu 
z metód s najväčším potenciálom pre biomonitoring a manažment bez 
geografického obmedzenia, najmä v identifikácii rôznych stresorov, spoľahlivý 
a odvodený na vhodných ekologických konceptoch. Mnoho tradičných 
taxonomicky založených hodnotení v tomto ohľade nevyhovelo (Menezes et al. 
2010). 

Našim cieľom bolo použiť spoločenstvá bentických bezstavovcov 
štyroch lokalít na slovenských riekach Hnilec (Pusté pole) a Hron (Vaľkovňa, 
Beňuš, Valaská) ako príklad využitia ekologických a biologických vlastností 
(„species traits“) na hodnotenie funkčného zloženia spoločenstiev (Dolédec et 
al. 1999; Usseglio-Polatera et al. 2001). Použili sme taktiež metódu hodnotenia 
ekologického stavu vôd – ASTERICS (Furse et al. 2006), vychádzajúcu 
z taxonomického zloženia spoločenstiev a porovnali sme jej výsledky 
s výsledkami funkčného hodnotenia. 

Výrazný rozdiel v charakterizovaní podmienok týmito odlišnými 
metódami sme zaznamenali na lokalite Valaská. Za objektívnejšie a lepšie 
vystihujúce skutočné podmienky v toku považujeme výsledky získané 
metódami vychádzajúcimi zo „species traits“ organizmov. Zaznamenali zmeny, 
ktoré sú pre riečne kontinuum prirodzené, no i také, ktoré nemožno vysvetľovať 
len na základe meniacich sa prirodzených environmentálnych podmienok. Tieto 
zmeny preto pripisujeme zvýšenému podielu organického znečistenia a ďalším 
antropogénnym disturbanciám. Zároveň si však uvedomujeme, že skúmané 
územie nebolo dostatočne veľké na to, aby sa preukázali prípadné ďalšie 
výhody resp. nevýhody tohto hodnotenia. Do budúcnosti odporúčame jeho 
použitie na celé povodie riek, ideálne i s prítokmi a záplavovým územím. 

Kľúčové slová: druhové vlastnosti, kvalita vody, netaxonomické hodnotenie, 
funkčné skupiny. 
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Dendrotelmy: neznáme vodné ostrovy v terestrickom mori 
strednej Európy 
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Problematike dendroteliem, drevín zadržiavajúcich vodu, sa po celom svete 
venuje relatívne veľká pozornosť, ale veľká väčšina výskumov bola robená 
v subtropickej a tropickej oblasti. V našich podmienkach sú dendrotelmy 
pomerne bežné vodné ostrovné mikrohabitaty, ktoré je možné nájsť v starších 
lesoch, v stromových alejach, alebo na samostatne stojacich stromoch. No 
doposiaľ im bola venovaná len nepatrná pozornosť. Vo výskume sme sa preto 
zamerali na fyzické prostredie a spoločenstvá bezstavovcov týchto extrémnych 
vodných habitatov s cieľom priniesť prvé komplexnejšie informácie o ich 
fyzikálno-chemických vlastnostiach, diverzite a vzťahu charakteristík prostredia 
k štruktúre spoločenstiev. 

Počas sezónnych odberov sme preskúmali dendrotelmy na drevinách 
Quercus spp., Fagus sylvatica, Fraxinus sp. Acer sp. Betula sp. a dokoca 
Cerasus sp. a Malus sp. Vo väčšine dendroteliem sa vyskytovali druhy 
Prionocyphon serricornis (P.W.J. Müller, 1821) (Scirtidae), Ochlerotatus 
geniculatus (Olivier, 1791) (Culicidae) a Metriocnemus cavicola Kieffer, 1921 
(Chironomidae). V dendrotelmách boli tiež nachádzané rôzne druhy 
dvojkrídlovcov z čeľadí Anisopodidae, Cecidomyiidae, Ceratopogonidae, 
Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Mycetobiidae, Pediciidae, Phoridae, 
Psychodidae, Scatopsidae, Stratiomyidae, Syrphidae, Tipulidae a  
Trichoceridae. Preferencia voči druhu dreviny bola pozorovaná u čeľade 
Stratiomyidae, ktorá sa vyskytovala len na bukoch a u čeľade  Pediciidae, ktorá 
bola zaznamenaná iba na duboch. Vzácnejšie boli v dendrotelmách nájdené aj 
Oligochaeta, najmä v neskorom lete a jeseni Cladocera a na jar Copepoda. 

Fyzikálno-chemické charakteristiky dendroteliem boli veľmi variabilné, 
či už v rámci rôznych druhov drevín, ale i v rámci dendroteliem na tých istých 
drevinách. Analýza získaných údajov, okrem iných výsledkov, potvrdila  
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závislosť hydrologického režimu dendroteliem od ich morfologických vlastností. 
Z pohľadu diverzity a štruktúry spoločenstva boli rozhodujúce fyzikálno-
chemické vlastnosti vody a hydrologický režim dendroteliem. 

Výskum extrémnych vodných biotopov je súčasťou grantu VEGA 
1/0529/09. 
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LIMNOLOGICKÉ PROJEKTY 

Medzinárodný projekt HUSK 0801/066 „Komplexný výskum mokradí 
v povodí rieky Ipeľ a vypracovanie zoznamov druhov a spoločenstiev“ 

Miroslav OČADLÍK, Milan NOVIKMEC & Marek SVITOK 

Katedra biológie a všeobecnej ekológie FEE TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 
Zvolen, ocadlik@vsld.tuzvo.sk 

V období marec 2010 až február 2011 prebiehali na území Slovenska 
a Maďarska práce na projekte komplexného výskumu mokradí v povodí rieky 
Ipeľ. Vedúcim partnerom cezhraničnej spolupráce bol za maďarskú stranu 
Národný park Bükk, zahraničným partnerom bola ŠOP SR. Poiplie predstavuje 
unikátne, pomerne zachovalé a ochranársky veľmi hodnotné územie. 
Zachovanie priaznivého stavu vodných biotopov horného a stredného Poiplia 
na oboch stranách hraníc je možné dosiahnuť iba úzkou spoluprácou oboch 
krajín. 

Medzinárodný projekt HUSK 0801/066 bol realizovaný za účelom 
ochrany prírodných spoločenstiev tečúcich vôd a mokradí v povodí rieky Ipeľ 
v zmysle Rámcovej smernice o vode a usmernení NATURA 2000, s cieľom 
zhodnotenia ich biodiverzity a vypracovania zoznamov chránených živočíšnych 
a rastlinných druhov. 

V rámci komplexného zhodnotenia mokradí bol realizovaný botanický 
výskum, hodnotené boli spoločenstvá vybraných skupín terestrických 
a akvatických bezstavovcov, obojživelníkov, rýb a plazov (Černecká et al. 2011; 
Urban 2011). Údaje boli získavané prácou v teréne a na niektorých lokalitách 
bolo pri monitoringu vegetácie použité hyperspektrálne letecké snímkovanie. 
Na základe zistených poznatkov o stave spoločenstiev boli identifikované 
nepriaznivé javy z hľadiska zachovania diverzity a navrhnuté spôsoby ich 
eliminácie a ďalšieho manažmentu mokradných biotopov. 

Jedným z čiast-
kových cieľov 
projektu bolo aj 

zhodnotenie 
spoločenstiev 

bentických orga-
nizmov, hodno-
tenie ekolo-
gického stavu 
vybraných lokalít 
v zmysle Rám-
covej smernice 
o vode a monito-
ring výskytu in-
váznych druhov 
vodných bezsta-
vovcov v povodí  Obr. 1. Umiestnenie sledovaných lokalít na území Slovenska
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Ipľa. Na území Slovenska bolo sledovaných celkovo 45 lokalít 
charakterizujúcich celý úsek slovenskej časti horného a stredného toku Ipľa, 
vybrané prítoky, lokality území NATURA 2000 a lokality s potenciálnym 
výskytom inváznych druhov (Obr. 1). 

Na výskume bentických bezstavovcov slovenskej časti sledovaného 
územia participovali pracovníci Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo 
Zvolene, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Ústavu zoológie SAV 
v Bratislave. Významnou mierou sa na spracovaní materiálu podieľali aj 
študenti FEE TU vo Zvolene (Novikmec et al. 2011; Očadlík et al. 2011a,b). 
Projekt bol výbornou príležitosťou nadviazania kontaktov s maďarskými 
kolegami. Aktivity v rámci projektu by mali vyústiť do spoločných publikácií a sú 
základom pre ďalšiu možnú spoluprácu. 
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Ipeľ River basin (Slovakia) - results of survey within the project HUSK0801/066. Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság természeti értékeinek kutatása I.: „Az Ipoly–vízgyűjtő vizes 
élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása” (HUSK0801/066), 
Konferenciakőtet, Felsőtárkány, 2011. 02. 10. -11., p. 17., ISBN 978-963-9817-25-8. 

OČADLÍK, M., SVITOK, M., NOVIKMEC, M., BERACKO, P., ČEJKA, T., ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Z., 
GAJDOŠOVÁ, I., KLEMENTOVÁ, B., MATÚŠOVÁ, Z. & ZAPRIHÁČOVÁ, A. 2011B. Hodnotenie 
ekologického stavu vodných tokov horného a stredného Poiplia. In: MARUŠKOVÁ, A. & 

VANEK, M. (eds.) Ekológia a environmentalistika. Zborník príspevkov doktorandov 8. 
ročníka Študentskej vedeckej konferencie. FEE TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 71-77, ISBN 
978-80-228-2242-8. 

URBAN, P. 2011. Amphibians (Lissamphibia) and Reptiles (Reptilia) in the upper catchtment area of the 
Ipeľ river. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természeti értékeinek kutatása I.: „Az Ipoly–
vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása” 
(HUSK0801/066), Konferenciakőtet, Felsőtárkány, 2011. 02. 10. -11., p. 11, ISBN 978-
963-9817-25-8. 

OBHÁJENÉ PRÁCE Z OBLASTI LIMNOLÓGIE 

V prvej polovici roka 2011 boli obhájené aj tieto študentské práce: 

 diplomové práce: 
ABDURAHIMOVÁ, I. 2011: Zmeny štruktúry makrofytnej vegetácie v antropicky 

modifikovanom ramene rieky Dunaj (Príf UK Bratislava) 
ADAMCOVÁ, L. 2011: Ekológia druhov čeľade Athericidae v podmienkach Slovenska (Príf 

UK Bratislava) 
BOLGÁROVÁ, B. 2011: Sezónna dynamika imág komárov (Diptera, Culicidae) nalietajúcich 

na UV pascu v inundačnom území Ipľa v blízkosti Šiah (Príf UK Bratislava) 
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BUČKULIAKOVÁ, S. 2011: Paleoekologická rekonštrukcia vývoja zaniknutého jazera 
Švarcenberk (Česká republika) v období mladšieho dryasu a boreálu (FEE TU 
Zvolen) 

JAVOROVÁ, Z. 2011: Zmeny v spoločenstvách komárov (Diptera, Culicidae) v inundačnom 
území povodia Moravy za posledných 10 rokov (Príf UK Bratislava) 

LEMPOCHNEROVÁ, D. 2011: Bentické spoločenstvá tatranských horských jazier v období 
zotavovania z acidifikačného stresu (FEE TU Zvolen) 

PUCOVSKÁ, D. 2011: Externá morfometria sumčeka čierneho Ameirus melas (Rafinesque, 
1820) (Príf UK Bratislava) 

ROJIK, F. 2011: Paleoekologická rekonštrukcia vývoja zaniknutého jazera Švarcenberk 
(Česká republika) v období neskorého pleistocénu (FEE TU Zvolen) 

RÚFUSOVÁ, A. 2011: „Species traits“ makrozoobentosu povodia horného toku Hrona 
a Hnilca (Príf UK Bratislava) 

ŠVOLÍKOVÁ, K. 2011: Reprodukčné parametre hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora 
parva (Temmnick a Schlegel, 1846) z extrémne narúšaného biotopu (Príf UK 
Bratislava) 

 bakalárske práce: 
GAJDOŠOVÁ, I. 2011: Spoločenstvá lariev vážok banskoštiavnických nádrží a životný 

cyklus druhu Aeshna cyanea (FEE TU Zvolen) 
KOKAVEC, I. 2011: Biologické prvky kvality – ich využitie a popularizácia pri hodnotení 

ekologického stavu povrchových vôd (Príf UK Bratislava) 
MATÚŠOVÁ, Z. 2011: Význam svetelného režimu, teploty vody a klimatických faktorov pre 

emergenciu podeniek Habroleptoides confusa a Rhithrogena carpatoalpina 
(FEE TU Zvolen) 

PARTLOVÁ, M. 2011: Využitie hydromorfológie pri hodnotení tečúcich vôd (Príf UK 
Bratislava) 

ŠÍPOVÁ, S. 2011: Súčasný stav poznania biológie a ekológie zástupcov podčeľade 
Anophelinae v podmienkach Slovenska vzhľadom na ich parazitologický 
význam (Príf UK Bratislava) 

ŠÚROVÁ, M. 2011: Súčasný stav biologických invázií na Slovensku (Príf UK Bratislava) 
TAKÁCSOVÁ, S. 2011: Vplyv ekologických faktorov na spoločenstvá podeniek 

(Ephemeroptera) vybraných tokov Vysokých Tatier (Príf UK Bratislava) 
TRNKOVÁ, I. 2011: Mikrodistribúcia podeniek (Ephemeroptera) vo vybraných tokoch 

Vysokých Tatier (Príf UK Bratislava) 

OZNAMY 

Noví členovia SLS: 
Ing. Marek ČILIAK, FEE TU Zvolen (Variabilný symbol 108); Mgr. Anna PREVAJOVÁ, NOÚ 
Klenová Bratislava (Variabilný symbol 109); Mgr. Lucia KRIŠTOFOVIČOVÁ, KE PríF UK 
Bratislava (Variabilný symbol 110); Mgr. Eva FARKAŠOVSKÁ, KE PríF UK Bratislava 
(Variabilný symbol 111); RNDr. Kvetoslava BOTTOVÁ, KE PríF UK Bratislava (Variabilný 
symbol 112); RNDr. Andrej ŠTANGLER, SVP š.p. laboratóriá Bratislava (Variabilný symbol 
113); Tomáš LÁNCZOS, PhD., Katedra geochémie PríF UK Bratislava (Variabilný symbol 
114); Bc. Lenka ADAMCOVÁ, KE PríF UK Bratislava (Variabilný symbol 115); Bc. Barbora 
KLEMENTOVÁ, FEE TU Zvolen (Variabilný symbol 116); Ing. Jozef OBOŇA, FEE TU Zvolen 
(Variabilný symbol 117); Ing. Miroslav OČADLÍK, FEE TU Zvolen (Variabilný symbol 118); 
Sabina TAKÁCSOVÁ, KE PríF UK Bratislava (Variabilný symbol 119); Ivana TRNKOVÁ, KE 
PríF UK Bratislava (Variabilný symbol 120); Bc. Ján HORVÁTH, KE PríF UK Bratislava 
(Variabilný symbol 121); Bc. Andrea RÚFUSOVÁ, KE PríF UK Bratislava (Variabilný 
symbol 122). 
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INFORMÁCIE O ČINNOSTI  IAD 

Na stránke: www.iad.gs je k dispozícii na stiahnutie pdf formát časopisu 
Danube News. Týka sa témy: Climate change – Temperature and light: two 
driving forces for aquatic biology. 
Téma je rozpracovaná v článkoch: 
Monika PRASCH, Wolfram MAUSER: GLOWA-Danube: Integrative techniques, 

scenarios and strategies for the future of water in the Upper Danube 
Basin 

Matthias HUSS: Melting glaciers: Is there an impact on the Danube hydrology? 
Johann WARINGER: The influence of temperature and light on aquatic insects 
Stefan SCHMUTZ, Carina MIELACH: Global warming affecting fish in the Danube 

River Basin 
Eva BULÁNKOVÁ 

 

KONFERENCIE – KURZY – SEMINÁRE 

„Ekologie 2011“ – 3. konferencia České společnosti pro ekologii 

Termín konania: 21. – 24. október 2011 
Miesto konania: Kostelec nad Černými lesy, Česká republika 

Konferencia pokrýva celú oblasť ekológie, od úrovne organizmov až po úroveň 
globálneho ekosystému. Cieľom konferencie je lepšie prepojenie ekologického 
výskumu (základného aj aplikovaného) v Českej republike a zvýšenie 
vzájomnej informovanosti o tom, čo sa v českej ekológii deje. Pozvaní sú 
študenti a bádatelia zo všetkých akademických inštitúcií, ako aj pracovníci 
štátnej správy a ochrany prírody a ďalší záujemcovia o modernú ekológiu. 
Konferencia sa bude špecificky venovať týmto oblastiam: (i) Ekológia 
organizmov a evolučná ekológia, (ii) Ekológia populácií a spoločenstiev, (iii) 
Ekosystémová ekológia, (iv) Makroekológia, biodiverzita a ekologická 
biogeografia, (v) Paleoekológia a historická ekológia, (vi) Ekológia súčastných 
zmien prírody a krajiny. Tentoraz konferenciu organizujú kolegovia 
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. 

Kontakt: Česká společnost pro ekologii o. s., Branišovská 31, 370 05 České 
Budějovice; e-mail: cspe@rf.jcu.cz 
Ďalšie informácie: www.cspe.cz a prihlasovanie na: www.cspe.cz/page.php?42 

 

Konferencia SINICE 2011 

Termín konania: 13. – 14. októbra 2011 
Miesto konania: Hotel SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava 
Organizátor: Scampo s.r.o., pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR 

Predmetom konferencie je stále aktuálna problematika premnoženia siníc 
(cyanobaktérií) vo vodách na Slovensku. Tieto mikroorganizmy významne  
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negatívne zasahujú do vodného hospodárstva. V poslednej dobe je významný 
najmä ich nadmerný výskyt v rekreačných jazerách a s tým súvisiaci zákaz 
kúpania. Sinice produkujú cyanotoxíny a silné alergény, ktoré sa dostávajú do 
vody. Kontakt s týmito látkami spôsobuje kožné alergie, zápaly očných 
spojiviek a iné ťažkosti. Pri požití kontaminovanej vody môžu nastať rôzne 
otravy. Vodné plochy s premnoženými sinicami sú nevhodné na hospodárske, 
vodárenské alebo rekreačné účely. 
Cieľom konferencie je iniciovať komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami, 
ktoré sa venujú danej problematike a hodnotiť výsledky doterajších aktivít 
v tejto oblasti. 

Učasť na konferencii je bezplatná. 
Prihlášky a bližšie informácie: info@sinice.sk; +421 905 249 568; SCAMPO 
s.r.o., Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica 

 
XVI. Limnologická konferencia 

Termín konania: 25. – 29. júna 2012 
Miesto konania: Hotel JUNIOR, Jasná, Demänovská dolina 

http://www.juniorjasna.com/ 
Organizátor: Slovenská limnologická spoločnosť a Česká limnologická 
společnost 

O podrobnostiach pripravovanej konferencie budú členovia informovaní 
mailom, ako aj na webovej stránke SLS  –  http://www.sls.sav.sk/ 

OZNAMY 

Členské 

Prosíme členov SLS, ktorí tak ešte neurobili, o uhradenie členského príspevku 
5 EUR na rok 2011 a prípadných nedoplatkov za rok 2010, na číslo účtu: 

0011491546 / 0900    (Slovenská sporiteľňa) 

Ako variabilný symbol uvádzajte svoje číslo (býva uvedené pred menom pri 
posielaní pošty), prípadne do poznámky meno člena, za ktorého sa členské 
hradí. 
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