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výsledky výskumu predniesla L. Sochuliaková (PríF UK): Paleolimnologická
rekonštrukcia zmien spoločenstiev rozsievok ako reakcia na introdukciu rýb do
Vyšného Račkovho plesa: predbežné výsledky, za autorský kolektív
(Sochuliaková, L., Štillová, V., Hamerlík, L., Wojewódka, M., Bitušík, P.). Získané výsledky potvrdzujú zmeny spoločenstiev rozsievok v dávnej minulosti.
Zástupcovia rodu Fragilaria s.l. dominujúce v spodných vrstvách boli nahradené rodom Achnanthes s.l., ktoré indikujú zvýšenie transparentnosti vodného
stĺpca a zvýšenie dostupnosti bentických habitatov. Kompletizáciou dátového
spracovania vzoriek budú autori schopní špecifikovať obdobia, kedy
introdukované ryby ovplyvňovali biotu študovaného jazera.
V prírode existujú rôzne spôsoby spolužitia fototrofných mikroorganizmov a húb. Okrem „klasického“ symbiotického vzťahu fotobionta
a mykobionta – lichenizovaných húb, môžu cyanobaktérie a riasy spolunažívať
aj s inými hubami. A. Hindáková v prednáške: Spolužitie cyanobaktérií a rias s
hubami, nielen v symbióze s lišajníkmi dokumentovala populácie siníc z rodu
Kamptonema žijúce na vreckatej hube z čeľade Geoglossaceae. Vlákna
cyanobaktérie boli charakteristické bizarným tvarom a štruktúrou fialových
buniek, lasovitými zoskupeniami vlákien v subkultúrach, ako aj schopnosťou
tvorby sieťovitých štruktúr nad plodnicou huby. Viaceré zbery materiálu
z obdobných biotopov ukázali, že sieťovité zoskupenia pozostávajú nielen
z vlákien cyanobaktérií z rodu Kamptonema, ale aj z rodov Phormidium
a Microcoleus, v subdominancii s Leptolyngbya, Pseudanabaena ap.
Do diskusií k uvedeným prednáškam sa zapájali pracovníci z VÚVH,
ÚZ SR, z PríF UK, BÚ CBRB, ako aj bývalí pracovníci SAV a súkromné osoby.
Seminár ukončili informácie o plánovaných konferenciách, medzinárodných
sympóziách a seminároch, kurzoch doma i v zahraničí, plán podujatí v tomto
roku a informácie o novej odbornej literatúre.
Alica HINDÁKOVÁ (CBRB SAV)
ODBORNÉ PRÍSPEVKY

Korbikula ázijská (Corbicula fluminea) na Slovensku – šírenie,
biológia a vplyv na biotu
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Na Slovensku sa v súčasnosti vyskytuje 82 druhov vodných mäkkýšov, z toho
je 9 druhov (11 %) nepôvodných. Jedným z ekologicky najviac problematických
druhov je invazívny lastúrnik korbikula ázijská (Corbicula fluminea).
Pôvodný areál a šírenie
Korbikula ázijská pochádza z oblasti juhovýchodnej Číny, Kórey, juhovýchodného Ruska a povodia rieky Ussuri (Aguirre & Poss 1999). Po prvý raz
bola mimo svojho areálu zistená v 20. rokoch 20. storočia v Spojených štátoch
amerických v ústí rieky Columbia, na mieste dnes zaniknutej obce Knappton
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v štáte Washington (Counts 1986). Dostala sa sem pravdepodobne
prostredníctvom ázijských prisťahovalcov ako súčasť ich jedálnička, možný je
aj prenos z akváriových kultúr. Z oblastí introdukcie sa ďalej šíri napr. prostredníctvom rybárov, ktorí ju používajú ako návnadu, iným spôsobom môže byť
šírenie výsadkami prostredníctvom vodných vtákov. Pediveligerové larválne
štádiá (veľké 0,2 mm), príp. juvenily sa dokážu prichytiť na ich nohy, prípadne
priamo na perie a nechať sa tak pasívne transportovať desiatky až stovky
kilometrov. Bežný je aj transport juvenilných štádií prichytených na trupoch lodí.
Zo Severnej Ameriky doputovala korbikula okolo roku 1980 do
juhozápadnej Európy lodnou dopravou (pravdepodobne v balastnej vode),
odkiaľ sa postupne šírila na severovýchod a východ (Mouthon 1981). Koncom
80. rokov sa objavila v Rýne, pričom do Dunaja sa dostala cez kanál RýnMohan-Dunaj. V Českej republike bola po prvý raz zistená v r. 1999 (Beran
2000), kam prenikla cez Labe z Nemecka. Z okolitých krajín je doteraz známa
aj z Rakúska (Fischer & Schultz 1999), Maďarska (Csányi 1999) a Poľska
(Łabęcka et al. 2005). Na Slovensku bola po prvý raz zaznamenaná v Dunaji
pri Kováčove v auguste roku 1999 (Šteffek et al. 2002), teda rok po tom, čo sa
objavila v Rakúsku a Maďarsku (cit. vyššie).
Korbikula sa v súčasnosti vyskytuje na Slovensku v podstate v celom
prúdivom úseku Dunaja, najmä od rakúsko-slovenskej hranice po Čunovo a od
Sapu po Štúrovo. Preniká aj do Malého Dunaja, dolných úsekov dunajských
prítokov (Morava, Váh, Hron, Ipeľ), niekoľko lokalít je známych aj z oblasti siete
odvodňovacích kanálov na Podunajskej nížine (Čejka 2019). Korbikula sa
vďaka svojej biológii šíri veľmi rýchlo, pričom vytvára, najmä v Dunaji, masové
populácie.
Okrem korbikuly ázijskej sa v Európe šíri ďalší zástupca tohto rodu,
v súčasnosti označovaný ako Corbicula fluminalis, prípadne Corbicula cf.
fluminalis. Jej taxonomické zaradenie je predmetom diskusií, druhový status je
zatiaľ nejasný.

Obr. 1. Súčasné globálne rozšírenie korbikuly ázijskej (Corbicula fluminea). Zdroj:
gbif.org (2019).
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Obr. 2. Súčasné rozšírenie korbikuly ázijskej (Corbicula fluminea) na území Českej a
Slovenskej republiky (Horsák et al. 2019).

Opis
Schránka korbikuly ázijskej je v rámci slovenskej malakofauny natoľko špecifická, že by si ju nemal so schránkou iných druhov pomýliť ani laik. Vyznačuje
sa najmä výrazným rebrovaním na povrchu lastúr a špecifickým ozubením
zámku (Obr. 3 a 4), ktoré je charakteristické skôr pre morské druhy lastúrnikov.
Lastúry majú trojuholníkový tvar, vzhľadom k veľkosti sú hrubostenné, a dorastajú do veľkosti 35 mm (Obr. 3). Farebne sú lastúry pomerne premenlivé,
najčastejšie v rôznych svetlejších odtieňoch hnedej až hnedozelenej, zriedkavejšie sú lastúry sfarbené do tmavohneda až čierna.

Obr. 3. Vonkajšia a vnútorná strana ľavej lastúry (foto autor).
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Obr. 4. Pravá a ľavá zámková časť lastúr (foto A. F. Sartori).

Biológia a ekológia
Korbikula ázijská je simultánny hermafrodit, ktorý je schopný samooplodnenia.
Spermie sa uvoľnia do vody, pričom ich iný jedinec zachytí v žiabrovom
aparáte, kde potom prebieha ďalší vývoj. Larvy sú neskôr vypudené vylučovacím sifónom do vodného stĺpca. Rozmnožovanie sa môže opakovať viac
razy do roka, podmienkou je však teplota vody vyššia ako 15 °C (Rajagopal et
al. 2000), pre uvoľnenie lariev musí mať voda viac ako 16 °C (Sousa et al.
2008). Maximálna populačná hustota C. fluminea sa môže pohybovať od
10 000 do 20 000 jedincov na meter štvorcový, pričom jediná mušľa môže
uvoľňovať v priemere 400 juvenilov denne a až 70 000 ročne (PNNL 2003).
Reprodukčný vrchol pripadá v strednej Európe na máj/jún a potom september.
Jesenný reprodukčný vrchol je kratší ako prvý a percentuálny podiel
rozmnožujúcich sa jedincov je v tomto období oveľa nižší. Frekvencia
rozmnožovania pozitívne koreluje s obsahom chlorofylu vo vode (Rajagopal et
al. 2000).
Stanovištné nároky
Korbikula ázijská je prúdomilný (reofilný) druh, preferuje však plytšie, pomalšie
prúdiace úseky, silno prúdivým úsekom a väčším hĺbkam sa vyhýba.
Uprednostňuje piesčitý až štrkopiesčitý substrát a prostredie s dostatkom
kyslíka, v nižšej hustote sa vyskytuje aj na bahnitom substráte (Schmidlin &
Baur 2007). Vyhľadáva oligotrofné až eutrofné toky, znáša teplotu vody od 2 do
34 °C. Vyhýba se výrazne eutrofizovaným vodám (Aguirre & Poss 1999).
Plusy a mínusy výskytu korbikuly ázijskej na našom území
Plusy:
•
Korbikula slúži ako potrava pre viaceré druhy živočíchov: raky, ryby (najmä
pre ostriežotvaré), vtáky (najmä zúbkozobce, čajky a i.) a cicavce (ondatra,
nutria).
•
Jej schránky slúžia ako substrát a úkryt pre viaceré druhy živočíchov
(bližšie pozri Crooks 2002; Gutiérrez et al. 2003).
•
Ako výkonný filtrátor dokáže redukovať eutrofizačné procesy (Phelps 1994;
McMahon 2002); vďaka filtrácii zvyšuje priehľadnosť vody, takže môže
podporovať rozvoj submerzných makrofytov (Phelps 1994).
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•

Slúži ako bioindikátor v rámci ekotoxikologických štúdií (pozri napr.
Cataldo et al. 2001).

Mínusy:
•
Korbikuly môžu byť pri vysokých populačných hustotách potravnými
konkurentmi pre pôvodné lastúrniky a iné živočíchy, ktoré sa živia filtráciou
potravy zo sedimentu (Sousa et al. 2008).
•
Korbikuly konkurujú priestorovo najmä veľkým lastúrnikom (čeľ.
Unionidae), ktoré preferujú podobný substrát (Schmidlin & Baur 2007).
•
Filtračnými mechanizmami korbikúl môžu byť zachytené spermie a juvenilné štádiá pôvodných lastúrnikov (Unionidae, Sphaeriidae) (Yeager et al.
1994; Hakenkamp & Palmer 1999).
•
Korbikuly môžu byť významnými vektormi parazitov a patogénov.
•
Populácie s extrémnymi populačnými hustotami vylučujú veľké množstvo
dusíkatých látok, ktoré podporujú predovšetkým rast rias a makrofytov
(Sousa et al. 2008).

Obr. 5. Náplavy schránok na pravom brehu zdrže vodného diela Gabčíkovo pri
Bratislave. Medzi schránkami jednoznačne dominuje korbikula ázijská, miestami
2
dosahovala hustota schránok > 10 000 ind./m . Kodominantnými sprievodnými druhmi
boli Theodoxus fluviatilis, Potamopyrgus antipodarum a Lithoglyphus naticoides (foto
autor).
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•
•

•

Hromadné, najmä letné úhyny, spôsobujú uvoľnenie veľkého množstva
toxických látok, čo môže mať katastrofálne následky na kvalitu vody.
Schránky odumretých jedincov môžu meniť povrchovú štruktúru sedimentu
z mäkkého piesočnatého na pevný substrát a tým vytvoriť podmienky pre
nežiadúce druhy (napr. Dreissena polymorpha).
Premnoženie korbikúl znižuje prietoky v kanalizačných prípojkách a odberných potrubiach v nízkoprietokových oblastiach. Pri veľkých počtoch sa
môže upchať úzkorozchodné potrubie kondenzátorov, tepelných výmenníkov elektrární, potrubí vodných elektrární a zavlažovacích systémov
(Sousa et al. 2008).
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Ako je všeobecne známe, larvy potočníkov predstavujú významnú skupinu
v rámci spoločenstiev bentických organizmov. Cieľom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na konkrétny druh potočníka z čeľade Glossosomatidae, ktorým
je Agapetus laniger (Pictet, 1834). Určujúcim znakom larvy sú svetlé škvrny,
resp. pásy na frontoklypeu a po stranách hlavovej kapsuly (Waringer & Graf
2011) (Obr. 1). Imága sa determinujú podľa tvaru pohlavných príveskov
(Malicky 2004). Larva je typická tým, že si, podobne ako ostatné druhy tejto če-
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