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zotavovaním z acidifika ného stresu. Nálezy druhov Paratanytarsus austriacus
v Prostrednom Sivom a Vyšnom Sesterskom plese, resp. nález acidosenzitívneho druhu Micropsectra radialis v Batizovskom. plese môžu by
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 i vodných tokov
svojou nápadnos ou pritiahnu pozornos nielen výskumníka, ale aj nejedného
laika. Sú preto vhodným objektom jednak praktickej ochrany („vlajkové“
a „dáždnikové“ druhy), jednak výskumu. Larvy (najády) vážok sú sú as ou
bentického spolo enstva stojatých a te úcich vôd. Ako výlu né predátory loviaLIMNO.SPRAV. Ro . 5, 2/2011
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ce vodné bezstavovce pomocou unikátneho chytacieho orgánu – masky
(vznikla premenou spodnej pery, labium) sa nachádzajú na najvyšších
úrovniach trofických re azcov. Úzko sú viazané na bohatú litorálnu, submerznú
a natantnú vegetáciu. Dospelce patria k najlepším a najobratnejším letcom
v živo íšnej ríši, živia sa tiež dravo. Menej typickým biotopom je lesné
prostredie a lesné potô iky vážok rodu Cordulegaster (Hanel & Zelený 2000;
Dolný & Bárta 2008; Holuša 2009).
Druhové zloženie spolo enstiev lariev vážok bolo intenzívne
študované v piatich vybraných banskoštiavnických tajchoch: ervená stud a,
Malá Vodárenská nádrž, Bakomi, Krechsengrund a Vindšachta. Odchyt lariev
sa uskuto oval od apríla do novembra 2010 v 2 až 3 týžd ových intervaloch
smýkaním hydrobiologickou sie kou po dne a litorálnej vegetácii. U dostato ne
po etného druhu Aeshna cyanea v Malej vodárenskej nádrži bol
rekonštruovaný životný cyklus. Pre doplnenie druhového zloženia spoloenstiev vážok bol v auguste 2010 uskuto nený jednorázový odchyt dospelcov
pomocou entomologickej stie ky na Ve kej a Malej Vodárenskej nádrži
a ervenej studni.
Za celé sledované obdobie bolo získaných 1374 lariev vážok
patriacich k 12 druhom. Pri odchyte dospelcov bolo chytených 7 druhov, pri om
3 z nich neboli zaznamenané v larválnom štádiu. V nádrži ervená stud a sa
najhojnejšie vyskytovali Ischnura pumilio, Cordulia aenea a Coenagrion puella.
Spolo enstvo lariev vážok tohto tajchu bolo druhovo najbohatšie (12 zistených
druhov). Druh Aeshna cyanea jednozna ne dominoval v Malej vodárenskej
nádrži. Najdôležitejšími druhmi tajchu Bakomi boli Platycnemis pennipes,
Enallagma cyathigerum a Ischnura pumilio. Po et získaných lariev na tajchoch
Krechsengrund a Vindšachta bol ve mi 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 po as augustového odchytu.
Dostato ný po et nachádzaných lariev Aeshna cyanea v Malej
Vodárenskej nádrži po as celej sezóny umožnil rekonštruova životný cyklus

Obr. 1. Životný cyklus druhu Aeshna cyanea v tajchu Malá vodárenská nádrž. Zastúpenie
instarov pre odberové dátumy je zobrazené ako histogram relatívnych po etností.
Prerušovaná iara reprezentuje odhadované oddelenie generácií. V zátvorkách sú
uvedené po ty jedincov vo vzorkách a prítomnos exúvií je ozna ená hviezdi kou (*).
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tohto druhu (Obr. 1). Na základe d žky zadnej krídlovej pošvy a šírky hlavy bolo
možné odlíši pä štádií. Štádium F4 zah a nieko ko alej morfologicky
neodlíšite ných štádií, štádium F0 je posledný larválny instar pred vyletením.
Ukazuje sa, že druh má v Malej Vodárenskej nádrži semivoltínny životný
cyklus. Jedince novej generácie pre kávajú zimné obdobie v štádiu vají ka.
V letnom období sa z nich liahnu najády, ktoré v štádiu F3 pre kávajú
nadchádzajúcu zimu a vylietavajú v letnom období tretieho roka. Tieto výsledky
korešpondujú so zisteniami autorov Ferreras-Romera & Puchol-Caballero
(1995) v Španielsku. Práce alších autorov (Robert 1958; Corbet 1959; Norling
1984; Heidemann & Seidenbusch 1993; Goretti et al. 2001) ukázali, že d žka
vývinu tohto druhu môže trva od 1 do 4 rokov a je ovplyv ovaná viacerými
vonkajšími abiotickými a biotickými faktormi (Corbet 1999).
Výsledky stru ne prezentované v tomto príspevku sú výsledkom
doterajšieho štúdia realizovaného v rámci závere nej bakalárskej práce.
Výskum kontinuálne pokra uje a veríme, že prinesie alšie nové poznatky
o spolo enstvách vážok banskoštiavnických nádrží a ich životných cykloch.
Po akovanie
Dovo ujeme si vyslovi po akovanie Stanislavovi Davidovi za poskytnutie
viacerých titulov odonatologickej literatúry a vypracovanie posudku na
bakalársku prácu s množstvom užito ných a podnetných postrehov.
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