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PROGRAM 
8:30 - 10:00 Registrácia  
10:00 - 10:45 Fedor Čiampor Využitie molekulárnych metód v hydro-

biológii 
10:45 - 11:00 Lucia Sochuliaková Vplyv ľudskej činnosti na spoločenstvá 

Popradského plesa za ostatných 200 
rokov: paleolimnologická analýza 
subfosílnych rozsievok 

11:00 - 11:15 Jaroslav Stoklasa Perloočky Popradského plesa – predbežné 
výsledky 

11:15 - 11:30 Marta Illyová Diversity and distribution of planktonic 
crustaceans in the small standing waters 
in Slovakia 

11:30 - 11:45 Marta Veselská Bentické spoločenstvá malých alpínskych 
pliesok – dokážu prežiť zimu doma? 

12:00 - 13:00 Obed  
13:00 - 13:15 Tomáš Derka Expedícia TEPUY-2015 

13:15 - 13:30 Matej Hradský Longitudinálne a sezónne zmeny 
v množstve potravných zdrojov ben-
tických bezstavovcov rieky Hron 

13:30 - 13:45 Vladimíra Dekanová Plasticita životných cyklov podeniek 
(Ephemeroptera) rieky Hron 

13:45 - 14:00 Andrea Rúfusová Vplyv litológie povodia na štruktúru 
spoločenstiev podeniek, pošvatiek 
a potočníkov 

14:00 - 14:15 Jakub Cíbik Vplyv hate na štruktúrne vlastnosti spolo-
čenstva potočníkov (Trichoptera) 
v strednom toku rieky Váh 

14:15 - 14:30 Prestávka 
14:30 - 14:45 Ivana Handanovičová Vplyv vodnej nádrže Čierny Váh na 

spoločenstvá potočníkov (Trichoptera) 
14:45 - 15:00 Alica Hindáková Fototrofná mikroflóra studených mine-

rálnych prameňov NPP Mičinské 
travertíny na strednom Slovensku 

15:00 - 15:15 Katarína Gregušová Štruktúra spoločenstiev a životné stratégie 
makrozoobentosu krasových vyvieračiek 
Slovenska - predstavenie projektu 

15:15 - 15:30 Andrea Kušnírová Bentická fauna krasových prameňov 
Západných Karpát – prvé výstupy 

15:30 - 15:45 Matej Žiak Plecoptera Slovaca 

15:45 - ... Spoločenský večer 
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Využitie molekulárnych metód v hydrobiológii  
(plenárna prednáška) 

Fedor Čiampor 

(Botanický ústav SAV, Bratislava) 

Používanie molekulárnych dát v biologickom výskume (teda aj v 
hydrobiológii) už nie je žiadnou novinkou. Zatiaľ čo pôvodne sa využívali 
dáta získané analýzou proteínov, v súčasnosti jednoznačne dominujú 
nukleové kyseliny. Molekulárne dáta sa využívajú hlavne na riešenie 
taxonomických, faunistických, evolučných a ekologických (populačných) 
otázok. Metodických prístupov je viacero. Štandardne sa používajú 
fragmentové analýzy, analýzy sekvencií kratších fragmentov DNA, 
moderným trendom, hlavne s nástupom sekvenátorov novej generácie, je 
analýza veľkých objemov dát na úrovni celého genómu. Stále však platí, že 
ani tie najmodernejšie molekulárne štúdie sa nezaobídu bez poznatkov 
získaných klasickými metódami, ako je terénny výskum, štúdium morfológie, 
ekológie druhov a spoločenstiev, či analýza faktorov prostredia. 
Genetický výskum vodných živočíchov bol podporený grantovou agentúrou 
VEGA, projekt č. 2/0101/16.  
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Vplyv ľudskej činnosti na spoločenstvá Popradského plesa za 
ostatných 200 rokov: paleolimnologická analýza subfosílnych 
rozsievok 

Lucia Sochuliaková, Ladislav Hamerlík, Peter Bitušík 

(Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici) 

Prezentované sú výsledky analýzy subfosílnych rozsievok Popradského 
plesa v rámci širšie koncipovaného paleolimnologického projektu, ktorého 
cieľom bolo, okrem iného, aj sledovanie rozsahu zmien vyvolaných 
narastajúcim turistickým ruchom na pozadí dlhodobej prirodzenej 
dynamiky vývoja jazera. Na analýzu bol použitý sediment (34,5 cm) 
odobraný v máji 2013 pomocou Kajakovho odberáka. Chronológia 
sedimentačného jadra bola meraná rádioaktívnym  izotopmi 210Pb a 137Cs. 
Analýzy zahŕňajú vrstvy do hĺbky 10 cm, ktoré zodpovedajú  roku 1811, teda 
cca 200 rokov. Toto obdobie bolo rozdelené na 4 fázy, ktoré  korešpondujú s 
ľudskými aktivitami v okolí jazera. Spoločne bolo identifikovaných 124 
druhov rozsievok, s prevažným zastúpením penátnych typov. V početnosti 
viac ako 5% sa vyskytovalo 19 druhov. Väčšina dominantných druhov bola 
oligotrafentná. Najpočetnejšie oligo-mesotrafentné druhy boli 
Psammothidium subatomoides, Fragilaria nanana, Fragilaria gracilis. K 
významným zmenám v zoskupení spoločenstva rozsievok došlo súčasne so 
zmenami dvoch ďalších skupín paleoindikátorov: Cladocera a 
Chironomidae. Spoločenstvá vykazovali najvýraznejšie zmeny v období, 
ktoré je späté s výstavbou chaty pri plese a následne organickým 
znečistením plesa. Samotné dominantné druhy rozsievok však na 
výraznejšie zvýšenie trofie plesa nepoukázali. Najviditeľnejšie zmeny boli 
zaznamenané v prípade tychoplanktonických, acidofilných taxónov 
Aulacoseira alpigena, Aulacoseira lirata. 
Paleolimnologický výskum jazier Slovenska je podporovaný grantovou 
agentúrou VEGA, projekt č. 1/0664/15.  
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Perloočky Popradského plesa – predbežné výsledky 

Jaroslav Stoklasa, Ladislav Hamerlík, Peter Bitušík 

(Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici) 

Vzorky sedimentu Popradského plesa boli odobraté sedimentačným valcom 
v máji 2013. Analýza perloočiek bola zameraná na prvých 10 cm sedimentu 
rozdelených do 0,5 cm vrstiev. Spodná časť krátkeho sedimentu bola 
pomocou Pb210 datovaná do roku ~1814. Spolu bolo determinovaných 11 
taxónov perloočiek, najpočetnejšími boli taxóny Acroperus harpae a Alona 
affinis. Druhové bohatstvo bolo relatívne vyrovnané. Sledované obdobie 
bolo na základe historicko-antropických súvislostí  rozdelené do 4 fáz: (1) 
fáza pred rozvojom turizmu, (2) fáza rozvoja turizmu pred výstavbou chaty, 
(3) fáza eutrofizácie a (4) post-eutrofizačná fáza. Najmarkantnejšia zmena v 
spoločenstve perloočiek bola zaznamenaná v období výstavby chaty. Od 
tohto momentu začali v spoločenstve dominovať druhy preferujúce skôr 
eutrofné vody, naopak, vymizli druhy, ktoré dovtedy boli v spoločenstve 
bežné (Chydorus sphaericus a Alonopsis elongata). V analýze nebolo možné 
dobre zachytiť druh Holopedium gibberum, nakoľko tento druh veľmi slabo 
fosilizuje. Jeho výskyt je však od roku 1960 v Popradskom plese nielen 
potvrdený, ale druh je považovaný za veľmi početný. 
Paleolimnologický výskum jazier Slovenska je podporovaný grantovou 
agentúrou VEGA, projekt č. 1/0664/15.  



 

LIMNO.SPRAV. Roč. 10, Suppl.1/2016 
 

6 

Diversity and distribution of planktonic crustaceans in the small 
standing waters in Slovakia 

Marta Illyová1, Marek Svitok2, Milan Novikmec2 

(1Botanický ústav SAV, Bratislava; 2Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo 
Zvolene) 

In this study we related pond cladoceran and copepod communities to 
various environmental variables via structural model. Study covered a wide 
range of ponds: arms, isolated oxbows, temporary water bodies/marches, 
antropogenic waters (fishponds, water reservoirs, gravel-pits) and tarns. The 
studied ponds were located from lowland to mountain zones across the 
complex gradient of different geographical an ecological conditions. For 
analyses, detailed characteristics of soil and water chemistry was supplied 
by data on ponds morpholofy and GIS-derived data on chatchment (land 
use, climate). In total, 52 Cladocera and 41 Copepoda species were found in 
the 82 ponds. Among these, three invaders, Daphnia ambigua, Pleuroxus 
denticulatus and Eurytemora velox, were recorded. Species Chydorus 
sphaericus dominated (42%) in small ponds, Bosmina longirostris reached 
higher dominancy (27%) in larger water bodies. The highest diversity was 
recorded in temporary water bodies/marches and the lowest in tarns. The 
relatively high number of species was supported by oxbows and arms. 
Mantal path analysis confirmed a direct impact of pond morphology and 
climate, and indirect impact of chemistry and land use, on the planktonic 
crustacean community. This study was supported by VEGA 2/0113/13 and 
APVV-0059-11. 
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Bentické spoločenstvá malých alpínskych pliesok – dokážu prežiť 
zimu doma? 

Marta Veselská1, Milan Novikmec1, Ladislav Hamerlík2, Zuzana 
Matúšová1, Marek Svitok1 

(1Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene; 2Fakulta prírodných vied, 
UMB v Banskej Bystrici) 

Vysokohorské plieska sú intenzívne študované najmä ako ekosystémy 
využiteľné pri hodnotení vplyvu environmentálnych zmien na vysokohorské 
ekosystémy. Kvôli ich malej veľkosti a hĺbke (často menej ako 1m) je 
dôležitým faktorom ovplyvňujúcim bentické spoločenstvá týchto 
ekosystémov extrémny teplotný režim a dĺžka trvania ľadovej pokrývky. 
Charakter a trvanie ľadovej pokrývky v zimnom období má vplyv na 
limnologické podmienky pliesok a môže výrazne ovplyvniť diverzitu 
makrozoobentosu. Predmetom nášho výskumu bola skupina 
vysokotatranských pliesok situovaných nad hornou hranicou lesa, s 
potenciálom úplne premŕzať v zimnom období. Našim cieľom bolo zistiť, či 
sú ich bentické spoločenstvá schopné celoročne prežívať, alebo sú nimi 
plieska využívané len sezónne. Spod ľadovej pokrývky sme 9. júna 2015 
odobrali vzorky makrozoobentosu z troch pliesok. Získané výsledky boli 
porovnané s údajmi získanými z leta predošlého roku (23. júla 2014) z 
rovnakých lokalít. Hoci bol v jarnom období zaznamenaný pokles v počte 
taxónov na jednotlivých lokalitách, väčšina taxónov bola schopná prečkať 
zimné premrznutie, pravdepodobne penetráciou do hlbších častí sedimentu 
dna. 
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Expedícia TEPUY-2015 

Tomáš Derka, Tomáš Lánczos 

(Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) 

V čase od 2.11.2015 do 15.12.2015 sa vo Venezuele uskutočnila 
multidisciplinárna geologicko-zoologická expedícia pracovníkov 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Preskúmali sme stolové 
hory Akopán, Kukenán a Roraima v juhovýchodnej časti Venezuely a okolie 
hory Cerro Autana v juhozápadnej Venezuele. Táto expedícia nadviazala na 
predošlé expedície uskutočnené pracovníkmi PriF UK v rokoch 2007 a 2009, 
ako aj spoločné hydrobiologické expedície s kolegami z Fakulty ekológie a 
environmentalistiky TU vo Zvolene a z Ústavu zoológie SAV. Výsledkom 
predchádzajúcich expedícií boli, okrem speleologických objavov, nové 
hypotézy o vzniku kvarcitových jaskýň na stolových horách, o vzniku 
stolových hôr, nové biogeografické poznatky o vodnej biote oblasti a opisy 
mnohých taxónov vodného hmyzu a mäkkýšov. Ťažiskovou témou 
expedície bol geologický a geochemický terénny výskum, ktorý bol 
zameraný najmä na vysvetlenie genézy jaskynných fenoménov a 
samotného vzniku stolových hôr, na základe terénnych meraní 
charakteristík geologických fenoménov a ich dokumentovaní a odberu 
vzoriek horninového materiálu a vody. Časť kapacity geochemického tímu 
sa tiež venovala odberu vzoriek biologického materiálu (larvy vodného 
hmyzu, nárasty, časti suchozemských rastlín), ktoré budú použité na 
hodnotenie trofických vzťahov na základe analýz stabilných izotopov C a N 
(hodnôt δ15N a δ13C). Biologický tím sa zameral najmä na odber vzoriek 
vodných, pôdnych a jaskynných bezstavovcov. Cieľom bolo získať materiál, 
ktorý prinesie nové poznatky o faune skúmaných stolových hôr a ich okolia. 
Materiál bude použitý aj na molekulárne analýzy, ktoré by mali pomôcť pri 
objasnení ekologicko-evolučných procesov formujúcich biotu stolových 
hôr. Výskum bol podporený grantom APVV-14-2076. 
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Longitudinálne a sezónne zmeny v množstve potravných 
zdrojov bentických bezstavovcov rieky Hron 

Matej Hradský, Milan Novikmec, Marek Svitok 

(Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene) 

Poznanie kvantity potravných zdrojov je dôležitou súčasťou štúdií životných 
cyklov a produkcie vodných bezstavovcov. V rokoch 2005 – 2006 boli na 
troch lokalitách na rieke Hron v mesačných intervaloch odoberané vzorky 
základných typov potravy bentických bezstavovcov. Naša štúdia sa 
zaoberala 1) stanovením množstva hrubého a jemného bentického 
organického materiálu na lokalitách Vaľkovňa, Beňuš a Kamenica nad 
Hronom 2) stanovením množstva perifytónu 3) stanovením množstva 
transportovaného organického materiálu na rovnakých lokalitách. 
Hodnotené boli sezónne zmeny v množstve potravných zdrojov na 
jednotlivých lokalitách a takisto pozdĺžne (longitudinálne) zmeny v ich 
množstve. 
 

 
 
Plasticita životných cyklov podeniek (Ephemeroptera) rieky 
Hron 

Vladimíra Dekanová, Matej Hradský, Barbora Reduciendo 
Klementová, Marek Svitok 

(Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene) 

Vlastnosti prostredia akými sú teplota, kvalita a kvantita potravy priamo 
ovplyvňujú množstvo charakteristík životného cyklu ektotermných 
organizmov čoho výsledkom je vnútrodruhová variabilita populačnej 
dynamiky. Práca je venovaná porovnaniu rozdielov v populačných 
charakteristikách dominantných druhov podeniek (Ephemeroptera) žijúcich 
v odlišných podmienkach prostredia. Na dvoch lokalitách rieky Hron (Beňuš 
a Vaľkovňa) sme stanovili denzitu, biomasu, voltinizmus, rýchlosť rastu, a 
sekundárnu produkciu populácii 5 druhov podeniek (Ephemerella ignita, 
Ephemerella mucronata, Rhithrogena semicolorata, Epeorus assimilis). 
Rozdiely v populačnej dynamike druhov sú diskutované na pozadí rozdielov 
v teplote a množstve potravy predstavovanej jemným organickým 
materiálom a nárastmi rias. 
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Vplyv litológie povodia na štruktúru spoločenstiev podeniek, 
pošvatiek a potočníkov 

Andrea Rúfusová, Jaroslava Materňáková, Tomáš Lánczos, Iľja Krno 

(Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) 

Štruktúra spoločenstva bentických bezstavovcov je výsledkom pôsobenia 
environmentálnych faktorov, ktoré sa menia na regionálnej i lokálnej úrovni. 
Litológia (horninové zloženie) a tektonické pomery patria medzi hlavné 
faktory, ktoré ovplyvňujú geomorfológiu a hydrológiu povodia, proces 
tvorby riečnych sedimentov a tým aj morfológiu dna tokov a chemické 
zloženie vody. Prostredníctvom chemického zloženia vody litológia 
ovplyvňuje kvalitu a množstvo potravy a priamo pôsobí na organizmy v 
procese osmoregulácie. Prostredníctvom hydrologických podmienok a 
teploty vody tiež nepriamo ovplyvňuje rast a vývin organizmov a ako 
habitat pôsobí na spoločenstvá prevažne bentickej fauny a rýb. Rozdiely v 
litológii povodí môžu byť navyše i zdrojom chybných interpretácií vplyvov 
iných faktorov (napr. antropickej činnosti).  
Prác ktoré sa bližšie zaoberajú vplyvom litológie na štruktúru spoločenstiev 
bentických bezstavovcov je napriek vyššie uvedeným skutočnostiam málo. 
V našej práci sme sa preto rozhodli testovať vplyv litológie povodia na 
štruktúru spoločenstiev podeniek, pošvatiek a potočníkov (EPT) a bližšie 
objasniť, do akej miery ju môže ovplyvňovať. Podľa predbežných výsledkov 
sme zistili, že toky s odlišnou litológiou povodia sa významne odlišujú 
chemickým zložením vody, charakterom substrátu, množstvom organickej a 
anorganickej hmoty a hydrologickými podmienkami. Zaznamenali sme tiež 
signifikantný rozdiel v štruktúre  spoločenstiev EPT, hoci rozdiely v 
hodnotách alfa diverzity sa nepreukázali ako významné. V práci sme sa tiež 
orientovali na indikačné taxóny a faktory prostredia, ktoré podmieňujú ich 
výskyt v závislosti od litológie povodia. 
Výskum bol podporený grantovou agentúrou VEGA, projekt č. 1/0119/16. 
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Vplyv hate na štruktúrne vlastnosti spoločenstva potočníkov 
(Trichoptera) v strednom toku rieky Váh 

Jakub Cíbik, Tomáš Navara 

(Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) 

V práci sme skúmali spoločenstvá potočníkov (Trichoptera) na dvoch 
lokalitách na rieke Váh. Lokalita L1 sa nachádzala v prúdivom úseku nad 
vodnou nádržou Nosice, L2 3 km pod priehradou na úseku ovplyvnenom 
troma haťami, ktoré výrazne spomalili prúd. Druhové spektrum sa medzi 
lokalitami výrazne odlišovalo. Na L1 dominovali reofilné filtrátory z rodu 
Hydropsyche. Na L2 dominovali druhy Ecnomus tenellus, Tinodes waeneri a 
Neureclipsis bimaculata, ktoré sa na L1 nevyskytovali vôbec. Napriek vyššej 
saprobite a výraznejším hydromorfologickým zmenám toku sme na L2 
zaznamenali vyššiu druhovú diverzitu. 
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Vplyv vodnej nádrže Čierny Váh na spoločenstvá potočníkov 
(Trichoptera) 

Ivana Handanovičová, Tomáš Derka, Tomáš Navara, Igor Kokavec  

(Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) 

Diplomová práca skúma vplyv prečerpávacej vodnej nádrže Čierny Váh na 
štrukturálne a  funkčné vlastnosti spoločenstiev potočníkov. Spoločenstvá 
potočníkov boli sledované na štyroch lokalitách. Referenčná lokalita sa 
nachádzala nad priehradou, dve lokality na Čiernom Váhu 300 m a 8 km pod 
priehradou a jedna na Váhu pod sútokom s Bielym Váhom 12 km pod 
priehradou. Kvantitatívne odbery vzoriek boli uskutočnené v mesačných 
intervaloch počas rokov 2012 a 2013. Celkovo bolo determinovaných 10 939 
lariev potočníkov. Na referenčnej lokalite je dominantným druhom 
Ecclisopteryx dalecarlica, pričom na lokalite bezprostredne pod priehradou a 
na nasledujúcej lokalite je dominantným druhom Hydropsyche incognita. Na 
lokalite na Váhu je opäť dominantným druhom Ecclisopteryx dalecarlica. 
Zloženie taxocenóz potočníkov sa z hľadiska potravných gíld mení. Na 
referenčnej lokalite dominujú spásače-zoškrabávače, zatiaľ čo pod pasívne 
filtrátory a predátory, a to napriek veľkému množstvu nárastov, ktoré 
predstavujú potenciálny zdroj potravy pre zoškrabávače. Na lokalite Váh 1 je 
komplex potravných gíld najpodobnejší lokalite nad priehradou. Z hľadiska 
rozšírenia v pozdĺžnej zonácii toku, pod priehradou výrazne kleslo 
zastúpenie druhov preferujúcich krenál, hypokrenál, epiritrál a epipotamál, 
pričom stúpa počet druhov preferujúcich metaritrál a hyporitrál. Životné 
cykly boli stanovené pre druhy E. dalecarlica, Hydropsyche siltalai a 
Sericostoma flavicorne/personatum. Všetky druhy vykazujú univoltínny 
životný cyklus. Na lokalitách pod priehradou trvá liahnutie a vylietavanie 
imág počas celého roka, pričom životné cykly môžu byť posunuté približne 
o jeden mesiac. To je pravdepodobne spôsobené zmenami teploty pod 
priehradou. Produkcia spoločenstiev potočníkov bola na lokalitách pod 
priehradou vyššia ako nad priehradou z dôvodu vysokej abundancie druhu 
Hydropsyche incognita. 
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Fototrofná mikroflóra studených minerálnych prameňov NPP 
Mičinské travertíny na strednom Slovensku 

Alica Hindáková, František Hindák 

(Botanický ústav SAV, Bratislave) 

Fototrofná mikroflóra studených minerálnych prameňoch NPP Mičinské 
travertíny na strednom Slovensku bola svojim zložením odlišná od 
mikroflóry termálnych vôd na našom území (Sivá Brada, Gánovce, Močiar, 
Kováčová).  
Cyanobaktérie osídľovali ponorené kamene alebo splývali na povrchu 
travertínových kráterov. Našli sa viaceré zaujímavé chrookokálne druhy, 
napr. Chroococcidiopsis thermalis, Cyanosarcina thermalis a tiež nostokálne 
druhy, napr. Anabaena subcylindrica, Nodularia sphaerocarpa a Trichormus 
thermalis. Najčastejšie však boli oscilatoriálne druhy, napr. Phormidium 
beggiatoiforme, Ph. tergestinum, Geitlerinema acutissimus, G. amphibium, G. 
cf. lemmermannii a G. splendidum.  
Z rias sa podrobnejsie študovali iba rozsievky. Našli sa bohaté populácie 
druhov Navicula wiesneri, Pinnularia ferrophila, P. brebissonii, P. 
appendiculata, Caloneis thermalis, C. fontinalis a Cymbella lange–bertalotii. 
Rozsievky Epithemia argus, Eunotia paludosa, Rhopalodia operculata, 
Pinnularia appendiculata a P. brebissonii sa vyskytovali najmä medzi machmi 
alebo subaericky v blízkosti minerálneho prameňa. Nové pre flóru Slovenska 
sú druhy Caloneis thermalis (Grunow) Krammer, Chamaepinnularia 
krookiformis (Krammer) Lange–Bertalot & Krammer, Navicula wiesneri 
Lange–Bertalot a Pinnularia ferrophila Krammer.  
Riasy z iných skupín boli zriedkavejšie, napr. zo Xanthophyceae to boli 
zástupcovia rodu Tribonema, zo zelených rias predstavitelia rodov 
Podohedra, Stichococcus, Microspora a iné.  
Z algologického hľadiska Mičínske travertíny predstavujú veľmi cenné 
stanovištia so špecifickou a vzácnou fototrofnou mikroflórou, o čom svedčia 
aj štyri nové druhy rozsievok pre územie Slovenska. 
Práca sa vypracovala v rámci projektu VEGA 2/0060/15. 
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Štruktúra spoločenstiev a životné stratégie makrozoobentosu 
krasových vyvieračiek Slovenska - predstavenie projektu 

Katarína Gregušová, Tomáš Derka, Pavel Beracko, Alexandra 
Roganská, Andrea Rúfusová 

(Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) 

Krasové vyvieračky sú ekosystém so špecifickým teplotným režimom, ktorý 
ovplyvňuje štrukturálne a funkčné zloženie spoločenstiev ako aj životné 
stratégie vodných bezstavovcov. Náš aktuálne prebiehajúci projekt má za 
úlohu štúdium štruktúry a dynamiky spoločenstiev makrozoobentosu v 
krasových prameňoch. Jedným z hlavných cieľov projektu je určiť faktory 
ovplyvňujúce taxonomické zloženie spoločenstiev vodných bezstavovcov v 
krasových vyvieračkách. V prvej fáze projektu preto vzorkujeme 
spoločenstvá makrozoobentosu vyvieračiek v krasových územiach na celom 
Slovensku a meriame relevantné ekologické faktory. Snažíme sa tieto 
spoločenstvá klasifikovať na základe ich taxonomickej štruktúry. 
Predpokladáme, že štruktúru spoločenstiev determinujú nielen aktuálne 
ekologické faktory, ale aj charakter priľahlých tokov, ktoré slúžia ako 
migračné trasy, resp. bariéry pre obyvateľov vyvieračiek. Keďže krasové 
vyvieračky sú relatívne izolované ekosystémy, predpokladáme, že významný 
vplyv na aktuálnu štruktúru spoločenstiev mali aj historické faktory, najmä 
pleistocénne klimatické oscilácie. Ďalším cieľom projektu je charakterizovať 
adaptácie rozličných taxónov makrozoobentosu v podmienkach stabilnej 
teploty, predovšetkým ich vývinové cykly a populačné charakteristiky (CPI, 
sekundárna produkcia). V tokoch so stálou teplotou (tropické toky, krasové 
vyvieračky) sú typické asynchrónne vývinové cykly s prekrývajúcimi sa 
generáciami, pri ktorých je stanovenie dĺžky vývinového cyklu (CPI - cohort 
production interval) náročné, často až nemožné.  Preto súčasťou nášho 
projektu je aj in situ experiment, na základe ktorého chceme overovať 
hodnoty CPI u vybraných druhov a porovnávať ich s už publikovanými 
dátami. 
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Bentická fauna krasových prameňov Západných Karpát – prvé 
výstupy 

Andrea Kušnírová, Pavel Beracko, Tomáš Derka, Eva Bulánková, Ján 
Kodada, Tomáš Navara 

(Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave) 

Krasové pramene sú z viacerých hľadísk považované za špecifické habitáty, 
vyznačujúce sa hlavne nízkymi výkyvmi teploty a vysokou stabilitou 
chemického zloženia vody počas roka. Práve pre tieto špecifické 
charakteristiky sú považované za refúgia mnohých vzácnych druhov fauny a 
flóry. Cieľom práce je charakterizovať taxonomické a funkčné zloženie 
spoločenstiev makrozoobentosu prameňov krasových území Slovenska. V 
rámci tejto štúdie bolo ovzorkovaných celkovo 36 krasových vyvieračiek v 
Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Strážovských vrchoch, Veľkej Fatre, 
Chočských vrchoch, Nízkych, Vysokých, Západných a Belianskych Tatrách. 
Na základe taxonomického zloženia sme vyčlenili päť signifikantne 
odlišných skupín pramenných taxocenóz, ktorých rozdielnosti sú 
determinované gradientom teploty vody a nadmorskej výšky prameňa. Na 
základe vybraných ekologických vlastností taxónov sme determinovali 
sedem skupín pramenných spoločenstiev, kde ich diverzifikácia nebola 
podmienená ani jedným analyzovaným gradientom prostredia. Teplota 
vody a nadmorská výška sa taktiež neukázali ako signifikantné prediktory 
druhovej pestrosti a funkčnej diverzity pramenných spoločenstiev bentickej 
fauny.   
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Plecoptera Slovaca 

Matej Žiak 

(SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa) 

Online atlas pošvatiek Slovenska, ktorý je zverejnený na 
www.plecopteraslovaca.eu, je zostavený z viac  ako 9000 údajov o výskyte 
pošvatiek na území Slovenskej republiky. Táto web stránka ponúka  aktuálny 
výskyt druhov spomínanej skupiny hmyzu, ktorý bol zaznamenaný od 50 
rokov minulého storočia až po súčasnosť. Rozšírenie druhov je veľmi presne 
spracované a zobrazené v mapách na googlemaps platforme. Okrem toho je 
tu možné nájsť aj historické údaje o výskyte dnes už vyhynutých druhoch. 
Ku každému druhu z našej fauny je spracované presné štatistické 
vyhodnotenie vzťahu k nadmorskej výšky, rádu toku, geologickému profilu, 
veľkosti povodia a k longitudinálnej zonácii. Online atlas Plecoptera Slovaca 
ponúka snáď ako prvý verejne dostupné, ucelené a prehľadné informácie o 
rozšírení našej  a z časti i stredoeurópskej fauny pošvatiek, ktoré môžu 
poslúžiť na ďalší limnologický výskum, výuku a popularizáciu vedy. 
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