Rezervácia Rhinluch, Nemecko (Foto: Zuzana Čiamporová-Zaťovičová)

VÝBOR INFORMUJE

Zápis z Valného zhromaždenia SLS konaného dňa 24. februára
2010 na ÚZ SAV v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program Valného zhromaždenia:
1.
Privítanie a otvorenie
2.
Schválenie programu
3.
Voľba mandátovej komisie
4.
Voľba volebnej komisie
5.
Správa o činnosti SLS za uplynulé obdobie
6.
Správa o hospodárení za uplynulé obdobie
7.
Správa revíznej komisie
8.
Diskusia
9.
Voľba nového výboru
10.
Voľba novej revíznej komisie
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11.
12.
13.

Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

1.

Valné zhromaždenie zahájil predseda, prof. Peter Bitušík. V zmysle Stanov
SLS bolo Valné zhromaždenie prerušené na 30 minút z dôvodu menej ako
polovičnej prítomnosti členov SLS a nebolo uznášania schopné. Počas
prerušenia slávnostného zasadania odznel referát Igora Hudeca: Súčasný
stav poznania fauny perloočiek Slovenska alebo od taxonómie k ekológii.
2. Po prerušení sa konalo riadne VZ SLS v zmysle stanov. Program VZ bol
jednohlasne schválený.
3. Prebehla voľba mandátovej komisie, zvolení členovia: Dr. Makovinská,
prof. Krno.
4. Prebehla voľba volebnej komisie, zvolení členovia: Ing. Čejka, Mgr.
Pekárik.
5. Správu za uplynulé funkčné obdobie (2007-2009) predniesol predseda
SLS, prof. Bitušík.
6. Správu o hospodárení SLS za uplynulé funkčné obdobie (2007-2009)
predniesla hospodárka SLS, Dr. Štefková.
7. Správu revíznej komisie predniesla Dr. Tirjaková.
8. Diskusia:
•
Dr. Bulánková informovala o súčasnom stave v IAD, o blížiacej sa
konferencii IAD, ktorá by sa mala konať na Slovensku. Okrem toho
informovala o nutnosti delegovať národného reprezentanta na
nasledovné funkčné obdobie.
•
Dr. Vranovský vyzdvihol grafickú, obsahovú a jazykovú úroveň
periodika Limnologický spravodajca.
•
Prof. Hindák navrhol, aby boli pre publikovanie odborných článkov
v Limnologickom spravodajcovi vypracované redakčné smernice.
9. Voľby do výboru SLS:
•
Celkový počet prítomných:
18
•
Počet platných hlasovacích lístkov:
37
•
Zvolený výbor SLS (počet hlasov):
Bitušík Peter
32
Čiamporová-Zaťovičová Zuzana
30
Štefková Elena
30
Illyová Marta
23
Beracko Pavol
22
Svitok Marek
20
Tirjaková Eva
19
10. Voľby do revíznej komisie:
Trnková
18
Novikmec
18
11. Rôzne:
•
Dr. Štefková predniesla návrh prof. Hindáka na udelenie čestného
členstva v SLS Dr. Vlaste Onderíkovej, CSc. a prof. Jánovi Baricovi.
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•
•
•
•

Valné zhromaždenie jednohlasne odhlasovalo udelenie čestného
členstva pre navrhnutých členov SLS.
Dr. Makovinská informovala o určovacom kurze pre začiatočníkov,
ktorý sa pre veľký záujem uskutoční 24.-26. marca 2010.
Prítomní členovia SLS schválili uznesenie z Valného zhromaždenia,
ktoré za mandátovú komisiu predniesla Dr. Makovinská. Odsúhlasené
znenie uznesenia je prílohou tejto zápisnice.
Valné zhromaždenie uzavrel prof. Bitušík.
Marta ILLYOVÁ

UZNESENIE:
Valné zhromaždenie SLS na zasadnutí dňa 24. februára 2010 na ÚZ SAV
v Bratislave
schválilo:
1. Správu o činnosti SLS za uplynulé obdobie
2. Správu o hospodárení za uplynulé obdobie
3. Správu revíznej komisie
4. Čestné členstvo v SLS členom Dr. Onderíkovej a prof. Baricovi
5. Udelenie absolutória odstupujúcemu výboru SLS
6. Valné zhromaždenie zvolilo členov výboru SLS a členov revíznej
komisie na ďalšie funkčné obdobie
vzalo na vedomie:
1. Informáciu o činnosti národného reprezentanta IAD; o potrebe voľby
národného reprezentanta na nasledujúce funkčné obdobie
Jarmila MAKOVINSKÁ
SPRÁVA O ČINNOSTI SLS PRI SAV ZA ROKY 2007 – 2009
Výbor
- pracoval v zložení: P. Bitušík (predseda), M. Illyová (podpredseda),
K. Trnková (tajomník), E. Štefková (hospodár), Z. Čiamporová-Zaťovičová
(redakcia Limnologického spravodajcu, www stránka), M. Novikmec, T. Derka
(vedecká činnosť), E. Tirjaková, L. Hamerlík (revízna komisia)
- za toto obdobie sa výbor zišiel 5x: 22.3.2007, 8.12.2007, 16.12.2008,
8.9.2009, 25.1.2010
Členská základňa
- k tomuto dátumu má členská základňa 74 členov, zaznamenaný výrazný
pokles za tri roky (v 2006 bolo 101 členov)
Vzdelávanie a výchova
• kurzy
Hydrobiologické kurzy: 21.-25.5.2007; 10.-12.6.2008 (VÚVH, Bratislava);
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-

-

Training on hydrobiology (including intercalibration of methods), 18.-22.
6.2007, Slovak National Water Reference Laboratory, VÚVH, Bratislava,
Environmental Institute, Koš;
Determinační kurz exuvií kukel pakomárů, 14.-15.11.2007, Výzkumný
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Brno, pod záštitou MŽP ČR;
Determinační kurz makrozoobentosu: Chironomidae a Hirudinidae, 9.-11.9.
2008, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Brno, pod
záštitou MŽP ČR + Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy Univerzity.
prednášky
Núria Bonada Caparrós (Department of Ecology, University of Barcelona,
Španielsko): Singularity of aquatic macroinvertebrate communities in
mediterranean climate ecosystems
Cesc Múrria I Farnós (Department of Biology and Animal Ecology,
University of Granada, Španielsko): Tracking present and past processes
in stream macroinvertebrates of Mediterranean regions: from molecular to
community patterns (2.6.2008 Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty
UK Bratislava)
semináre
Algologické a limnologické semináre – celkovo 6 (2x do roka, tradične na
jar a na jeseň); 22.3.2007: pri príležitosti životného jubilea prof. RNDr.
Františka Hindáka, DrSc.; 16.12.2007: „Hydrobiológia rieky Moravy", so
zahraničnou účasťou českých kolegov a generálneho sekretára IAD Dr. H.
Kutzenbergera (propagácia činnosti IAD); ostatné: 13.3.2008, 4.12.2008
(posledný v starom Botanickom ústave), 2.4.2009, 3.9.2009
Jarný limnologický seminár – celkovo 2: Biologická stanica PríF UK Jurský
Šúr; 3.5.2007: svojou neformálnosťou bol príležitosťou na prezentovanie
sa najmä mladých limnológov (diplomantov, doktorandov) a konfrontáciu
ich výsledkov s poznatkami starších kolegov; 24.4.2008: venovaný Dr. M.
Vranovskému, prvý limnologický krst publikácie „Limnology of streams in
the Poloniny National Park (East Carpathians, Slovakia)“; 16.4.2009:
neuskutočnil sa
školstvo
projekt AQUAWIS (Voda prameň života a poznania): projekt
environmentálneho vzdelávania pre učiteľov a žiakov vo veku 14-18 rokov
zameraný na ekológiu tečúcich vôd, realizovaný v niekoľkých etapách
v roku 2009;
v rokoch 2007-2009 obhájených 18 bakalárskych, cca 42 diplomových,
3 rigorózne a 6 dizertačných prác s limnologickou tematikou na
pracoviskách: PríF UK Bratislava, FPV UMB Banská Bystrica, FEE TU
Zvolen, FHPV PU Prešov a PríF UPJŠ Košice
2 inauguračné pokračovania a 1 habilitácia

Účasť členov SLS na medzinárodných podujatiach
- Horské národné parky a biosférické rezervácie: trvalá udržateľnosť a
manažment, Stará Lesná, 16.-19.6.2007
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- I-sza Konferencja Sekcii Dipterologicznej PT Entomol, pt. „Biologia
i Systematyka muchówek”. 1.-3.6.2007, Przedborz, Poland
- SEFS-5 5th Symposium for European Freshwater Sciences, 8.-13.7.2007,
Palermo, Italy
- Ento07-International Symposium Aquatic Insects: challenges to populations
and national Meeting of RES, 16.-18.7.2007, Edinburgh, Škótsko
- 19. seminár českých a slovenských dipterológov, 5.-7.9.2007; Dubová pri
Modre
- 48. pracovná konferencia Českej algologickej spoločnosti, 10.-14.9.2007,
Nivnice na Morave
- Aquatic Biodiveristy International Conference, 4.-7.10.2007, Sibiu, Rumunsko
- Říční krajina 2007, 17.10.2007, Olomouc, ČR
- Science in the Carpathians (S4C) – Strategy Development and Networking
Workshop, 27.-28.5.2008, Krakow, Poland
- 3rd European Pond Conservation Network Workshop, 14.-16.5.2008, Valencia,
Spain
- International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera 2008, 8.14.6.2008, Stuttgart, Nemecko
- 3rd International Simuliidae Symposium, 9.-12.9.2008, Vilnius, Litva
- 49. pracovná konferencia Českej algologickej spoločnosti, 8.-11.9.2008,
Rožmberk nad Vltavou
- FLAM 2009, 13th International meeting on the Biology and Pathogenicity of
Free-living Amoebae, 17.-21.5.2009, Tenerife
- The Balfour-Browne Club meeting – Slovakia 2009, 5.-8.6.2009 (organizovaný
slovenskými členmi Balfour-Browne klubu)
- 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej
spoločnosti, 22.-26.6.2009, Třeboň, ČR
th
- SEFS-6 6 Symposium for European Freshwater Sciences, 17.-21.8.2009,
Sibiu, Rumunsko
- 2nd European Congress of Conservation Biology, september 2009, Praha, ČR
- 13th Euroepan Congress of Ichtyology, september 2009, Klaipeda, Litva
Účasť členov SLS na expedíciách v zahraničí
- Delta Dunaja 2008, Venezuela a Bolívia 2009, Ekvádor 2009; Grónsko 2009;
Sibír 2009
IAD
- po VZ SLS vo februári 2007 sa národným reprezentantom Slovenska v IAD
stala E. Bulánková: vyriešenie dlhoročného problému
- o aktivitách IAD pravidelne informuje Limnologický spravodajca v rubrike IAD
servis
- 23.-24.4.2009: stretnutie predstaviteľov IAD v Bratislave; plánuje sa
uskutočnenie 39. konferencie IAD v Bratislave
- výkonné obdobie končí v 2011: potreba vybrať nového reprezentanta, do júna
t.r. oznámiť na VZ IAD v Drážďanoch
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Publikačné aktivity SLS
- v súvislosti s hydrobiologickými kurzami v 2007 a 2008 boli tradične vydané
dva Zborníky z hydrobiologického kurzu
- v roku 2009 zadaná do tlače práca: Mišíková Elexová E., Ščerbáková S.,
Lešťáková M. & Haviar M. (Eds): Bentické bezstavovce tečúcich vôd Slovenska:
zoznam taxónov zaznamenaných v rámci monitoringu v období rokov 2003-2008.
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
Informovanosť členskej základne
•
Limnologický spravodajca – prvé číslo v 2007 bolo prvým od udelenia
ISSN čísla 1337-2971 Národnou agentúrou ISSN; v súvislosti s tým, ako aj so
vznikom novej rubriky venovanej odborným príspevkom, došlo k úprave
číslovania časopisu (1. ročník, číslo 1/2007), ako aj číslovania strán (najmä
kvôli možnosti citovania publikovaných príspevkov). Zachovala sa pravidelnosť
vydávania 2 čísla ročne; redakciu vedie Zuzana Čiamporová-Zaťovičová;
spravodajca sa stal bohatším na informácie a zvýšila sa jeho grafická úroveň.
•
Web stránka SLS – v posledných rokoch bola vynovená, funguje
v slovenskom a anglickom jazyku, priebežne je aktualizovaná a prináša všetky
relevantné informácie o SLS a jej aktivitách; stále zostáva priestor na jej
vylepšovanie (adresa http://www.sls.sav.sk/).
Spolupráca členov SLS
ťažko oddeliť ako samostatný bod, keďže sa premieta v jednotlivých
spomenutých aktivitách; možno spomenúť spoločné projekty: okrem tých, ktoré
sú podporované domácimi grantovými agentúrami aj projekty v rámci
finančného mechanizmu EHP, All Taxa Biodiversity Inventory and Monitoring
(inventarizácia druhového bohatstva Gemera a Slovenského krasu); resp.
spoločné publikácie.
Peter BITUŠÍK
HOSPODÁRENIE SLS ZA OBDOBIE ROKOV 2007 – 2009
2007
Príjmy spoločnosti v roku 2007:
Príspevok Rady vedeckých spoločností
Členské príspevky
Finančné zdroje celkom

9 000.- Sk
10 100.- Sk
19 100.- Sk

Čerpanie:
Limnologický spravodajca
Prevádzka spoločnosti
Valné zhromaždenie
Semináre
IAD
Celkové náklady
Stav k 31.12.2007:

7 000.- Sk
12 075.- Sk
19 075.- Sk
4 000.8 633,50
1 330.1 970.2 014.17 947,50

Stav účtu SLS: 2 086.- Sk
Stav v pokladni: 8 237.- Sk
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2008
Príjmy spoločnosti v roku 2008:
Príspevok Rady vedeckých spoločností
Členské príspevky
Finančné zdroje celkom

8 000.- Sk
10 500.- Sk
18 500.- Sk

Čerpanie:
Limnologický spravodajca
Prevádzka spoločnosti
IAD
Seminár – Jurský Šúr
Celkové náklady
Stav k 31.12.2008:

5 000.- Sk
7 750.- Sk
12 750.- Sk
6 503.4 855,50
4 397.1 382.17 137,50

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

Stav účtu SLS: 4493,53 Sk (149,16 EUR)
Stav v pokladni:
89,00 Sk (2,95 EUR)

2009
Príjmy spoločnosti v roku 2009:
Príspevok Rady vedeckých spoločností
Členské príspevky
Finančné zdroje celkom
Čerpanie:
Limnologický spravodajca
Prevádzka spoločnosti
Semináre
Celkové náklady
Stav k 31.12.2009:

265.- EUR
400.- EUR
665.- EUR
239,86
157,17
70,30
467,33

Stav účtu SLS:
Stav v pokladni:

EUR
EUR
EUR
EUR

165.- EUR
218.- EUR
383.- EUR
7226,02 Sk
4734,90 Sk
2117,85 Sk
14 078,77 Sk

49,65 EUR
29,42 EUR

Členská základňa
2007
2008
2009
2010

101 členov (20 vylúčených za dlhodobé neplatenie členského)
79 členov
79 členov
75 členov (4 členovia vylúčení za dlhodobé neplatenie členského)
Elena ŠTEFKOVÁ

SPRÁVA O REVÍZII HOSPODÁRENIA S PROSTRIEDKAMI SLS ZA ROKY
2007-2009
Revízna komisia v zložení RNDr. Eva Tirjaková, CSc. a Ing. Ladislav Hamerlík,
PhD. vykonala revíziu hospodárenia s prostriedkami SLS za obdobie rokov
2007-2009. Zamerala sa na kontrolu účtovných dokladov a čerpanie
prostriedkov na jednotlivé akcie SLS.
Revízna komisia konštatuje, že účtovné doklady sú v poriadku,
účtovníctvo je vedené v súlade s predpismi o hospodárení platnými pre
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vedecké spoločnosti. Nezistilo sa žiadne nezákonné narábanie s financiami
SLS. Na základe zistených skutočností revízna komisia navrhuje
odstupujúcemu výboru SLS udeliť absolutórium.
V Bratislave, 23. februára 2010

Eva TIRJAKOVÁ, Ladislav HAMERLÍK

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 24. februára 2010
na ÚZ SAV v Bratislave
Prítomní: Bitušík, Štefková, Illyová, Trnková, Beracko, Tirjaková, Novikmec
Ospravedlnení: Čiamporová-Zaťovičová, Svitok
Program:
Na programe výboru bol jediný bod: rozdelenie funkcií novým členom výboru.
Výbor sa uzniesol na nasledovnom rozdelení funkcií:
•
Predseda: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB,
Banská Bystrica
•
Podpredseda: RNDr. Marta Illyová, PhD., Ústav zoológie SAV, Bratislava
•
Tajomník: RNDr. Eva Tirjaková, CSc., Prírodovedecká fakulta UK,
Bratislava
•
Hospodár: RNDr. Elena Štefková, PhD., Ústav zoológie SAV, Bratislava
•
Šéfredaktor a výkonný redaktor Limnologického spravodajcu, www
stránka: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Ústav zoológie
SAV, Bratislava
•
Vedecká činnosť: RNDr. Pavel Beracko, PhD., Prírodovedecká fakulta UK,
Bratislava; Ing. Marek Svitok, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU,
Zvolen
•
Revízna komisia: Ing. Katarína Trnková, RÚVZ, Banská Bystrica; Ing.
Milan Novikmec, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen
Marta ILLYOVÁ

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 15. júna 2010 na
ÚZ SAV v Bratislave
Prítomní: Bitušík, Štefková, Illyová, Čiamporová-Zaťovičová, Bulánková
Ospravedlnení: Tirjaková, Beracko, Svitok
Program:
1.
Príprava medzinárodnej konferencie SLS a ČLS
2.
Príprava medzinárodnej konferencie IAD
3.
Schválenie nových členov SLS
4.
Rôzne
1.

2.

Príprava medzinárodnej konferencie SLS a ČLS:
predbežne bol navrhnutý organizačný výbor v zložení: Bitušík,
Štefková, Čiamporová-Zaťovičová, Illyová, Tirjaková
termín konania - jún 2012
Príprava medzinárodnej konferencie IAD:
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-

3.

4.

predbežne bol navrhnutý organizačný výbor v zložení: Bulánková,
Beracko, Svitok, Bitušík
zároveň budú o výpomoc pri organizovaní konferencie požiadaní
pracovníci VÚVH
termín konania - jeseň 2012
Výbor schválil tri nové členky SLS, Kristína Iarošová a Renáta Gelienová z
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Daniela Kalaninová z PríF UK
v Bratislave.
Rôzne: Dr. Štefková informovala výbor o stretnutí s prof. Baricom, ktorému
spolu s prof. Hindákom odovzdali dekrét čestného členstva Slovenskej
limnologickej spoločnosti.
Marta ILLYOVÁ

OSOBNÉ SPRÁVY

Za Pavlom Devánom
6. júna 2010 uplynul rok odvtedy, čo nás navždy opustil významný
slovenský podenkár, hydrobiológ, ochranár a nesmierne všestranný
prírodovedec Pavel Deván. Mal som česť byť jeho kamarátom
a spolupracovníkom celých 23 rokov. Spoznal som ho ako gymnazista niekedy
v roku 1986. Paľo Deván mi prvýkrát ukázal čo žije v potoku pod kameňom, od
neho som prvýkrát počul názvy zvierat ako Perla, Ecdyonurus, Baetis,
Gammarus, Hydropsyche... Paľo Deván ma inšpiroval k štúdiu na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a ako konzultant diplomovej práce
priviedol k štúdiu podeniek, ktorým sa venujem dodnes.
Pavel Deván sa začal zaoberať podenkami ako diplomant Dr. Evy
Ertlovej na Zoologickom ústave Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Pôvodne sa mal venovať nálevníkom. Práca s nálevníkmi je však veľmi
namáhavá na zrak, a keďže mu od detstva chýbalo jedno oko, musel sa
venovať niečomu väčšiemu. Skúšal aj pakomáre (Chironomidae), na ktoré bola
jeho školiteľka odborníčka, ale narazil na rovnaký problém. Nakoniec na návrh
školiteľky zakotvil pri podenkách (Ephemeroptera). Tie sú predsa len väčšie
a príprava mikroskopických preparátov toľko nezaťažuje zrak. Prvé práce
publikoval z oblasti Tatier, kde sa zapojil do komplexného hydrobiologického
výskumu povodia rieky Belá, ktorý koordinoval Ústav rybárstva a hydrobiológie
pod vedením Dr. Milana Ertla. Diplomovú prácu úspešne obhájil v roku 1979.
V poslednom ročníku štúdia pracoval pol
roka ako zoológ na VÚVH Bratislava (1.
polrok 1979 - 1/2 úväzok), ale v Bratislave
neostal. Od 1.7.1979 až do konca života
pracoval v ochrane prírody (Okresná
pamiatková správa Trenčín, KÚŠPSOP
Bratislava, pracovisko Trenčín a Správa
CHKO Biele Karpaty - tu od 1.1.1987),
naposledy vo funkcii zoológa so zameraním
na bezstavovce.
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V začiatkoch, ale aj neskôr spolupracoval s Iľjom Krnom, vtedy
mladým asistentom na Zoologickom ústave Prírodovedeckej fakulty UK, dnes
profesorom na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty UK. Spolu publikovali
prácu, kde u nás po prvýkrát zaznamenali Baetis melanonyx Pictet, 1843 a
Caenis beskidensis Sowa, 1973 (Krno & Deván 1982). Výsledky z Belej
publikoval samostatne v dvoch prácach (Deván 1982, 1984). V spolupráci s
Ladislavom Mucinom (Deván & Mucina 1986) uverejnil v prestížnom
medzinárodnom časopise Hydrobiologia prácu venovanú spoločenstvám
podeniek Belej. Výsledkom koketovania s jaskyniarstvom a s trenčianskymi
jaskyniarmi bola práca o drifte vodných bezstavovcoch v Brestovskej jaskyni
v Roháčoch (Deván 1985). Z Tatier sa vrátil naspäť ku koreňom a ďalšie roky
práce zasvätil skúmaniu makrozoobentosu, ale predovšetkým podeniek rieky
Myjava. Makrozoobentos regulovanej časti horného toku Myjavy študoval
a publikoval spolu so svojou školiteľkou (Deván & Ertlová 1984). Spoločenstvá
a autekológia podeniek horného toku Myjavy boli témou jeho kandidátskej
dizertačnej práce, ktorú po úspešnej obhajobe v roku 1989 po častiach
publikoval (Deván 1992a; 1993a,c,d; 1994). Keďže bol nesmierne pracovitý,
okrem práce profesionálneho ochranára, stíhal aj faunistický a ekologický
výskum podeniek po celom Slovensku. Spracoval podenky v rámci štúdia
sezónnej dynamiky a produkcie hydrozoocenózy hyporitrálu Turca (Krno et al.
1991). Deván & Krno (1996) vyhodnotili v rámci komplexnej hydrobiologickej
štúdie povodia Turca spoločenstvá podeniek. Venovali sa aj autekológii, kde
analyzovali vzťahy jednotlivých druhov k rôznym typom substrátu a vyhodnotili
produkciu u 14 druhov. Pavel Deván zaznamenal viacero ďalších nových
druhov podeniek pre faunu Slovenska. Samostatne publikoval nálezy Baetis
beskidensis Sowa, 1972, Baetis liebenaue Keffermüller, 1974, Baetis
subalpinus Bengtsson, 1917, Rhithrogena carpatoalpina Klonowska,
Olechowska, Sartori et Weichselbaumer, 1987 a Ecdyonurus cf. zelleri (Deván
1991). Spolu so svojim žiakom a nasledovníkom Tomášom Derkom publikoval
Cloeon praetextum Bengtsson, 1914, Ecdyonurus cf. austriacus, Electrogena
ujhelyi (Sowa, 1981) a Rhithrogena austriaca Sowa et Weichselbaumer, 1988
(Derka & Deván 1999).
Pavel Deván publikoval aj množstvo prác faunistického, resp.
faunisticko-ekologického charakteru. Patria k nim práce o podenkách Tríbča
a Pohronského Inovca (Deván 1989), Východných Karpát (Deván 1992b),
potoka Sikenica (Deván 1993b), Hornej Nitry a Vtáčnika (Deván 1993e).
Spracoval faunu podeniek južnej časti Malých Karpát (Deván 1995a), južného
Pohronia a Poiplia (Deván 1996a) a prispel k poznaniu podeniek Štiavnických
vrchov (Deván 1996b). V Považskom Inovci spracoval podenky potoka Chotina
a Trebichavského potoka (Deván et al. 1986), Hôrčanského potoka (Deván
1995b) a Svinice (Deván et al. 2004), v Strážovských vrchoch Manínskeho
potoka a niekoľkých ďalších lokalít (Ertlová et al. 1983), potoka v Havránkovej
doline a potoka Machnáč (Deván 2005a). V ďalších prácach sa venoval
podenkám Bielych Karpát (Deván 1997a,b, 1999a,c 2000a, 2002) a nížinných
vôd (Deván 1999b, 2000b, 2001b,c). Spracoval aj červený zoznam podeniek
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Slovenska (Deván 2001a). Okrem odborných prác publikoval aj mnohé
popularizačné články venované problémom ochrany prírody.
Pavel Deván sa nezmazateľne zapísal do histórie hydrobiologického
a najmä efemeropterologického výskumu na Slovensku. Jeho meno ostane
navždy zapísané aj v mene podenky Massartella devani z venezuelskej
stolovej hory Roraima (Derka 2002). Pavel Deván je pochovaný na
evanjelickom cintoríne v Adamovských Kochanovciach neďaleko Trenčína.
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Tomáš DERKA

K životnému jubileu RNDr. Vlasty Onderíkovej, CSc.
V auguste t.r. sa dožíva osemdesiatin, ešte stále v obdivuhodnej
aktivite, známa slovenská hydrobiologička Dr. Vlasta Onderíková, CSc.
Jubilantka celú svoju profesionálnu časť života zasvätila štúdiu živej zložky
vodných ekosystémov so zameraním na možnosti praktického využitia
získaných poznatkov vo vodnom hospodárstve. Najväčšia časť širokej
výskumnej palety Dr. Onderíkovej sa zameriavala na poznanie, ale aj
ovplyvňovanie a podľa možnosti riadenie procesov prebiehajúcich vo
vodárenských nádržiach, úpravniach pitných vôd, čistiarňach odpadových vôd
a najmä v poslednom období aj v chladiacich systémoch atómových elektrární.
Dr. Vlasta Onderíková, CSc, rod. Roštárová sa narodila 28. augusta
1930 v obci Staré Hory, kde boli jej rodičia učiteľmi. Stredoškolské štúdium
absolvovala na Reálnom gymnáziu v Dolnom Kubíne. V r. 1948-1952 študovala
biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončila
rigoróznymi skúškami a obhájením dizertačnej práce Rybnikárstvo na
Slovensku a využitie ryžovísk pre chov kapra. Vedeckú hodnosť kandidát vied
získala r. 1988 obhájením kandidátskej dizertačnej práce Oživenie vody kon-
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covej nádrže v čistiarni odpadových vôd n. p. Slovnaft s dôrazom na makrozoobentos.
Počas svojej vedecko-výskumnej kariéry prešla Dr. Onderíková
viacerými pracoviskami. V r. 1952-1956 a 1975-1976 pracovala vo Výskumnom
ústave vodohospodárskom, v r. 1956-1958 v Biologickom ústave SAV, v r.
1967-1975 vo Vodorozvoji, v r. 1976-1990 v Hydroconsulte, v r. 1991-1992
v Ústave zoológie a ekosozológie SAV a v r. 1992-2005 v Hydrotechnológii
s.r.o.
Diapazón záujmov a problémov, ktoré riešila naša jubilantka, je veľmi
široký: v prvých rokoch to bola potrava kapra na ryžových poliach, vhodnosť
odpadových vôd konopárenských, ale tiež dunajskej vody na závlahy, biozložka
ekosystému a kvalita vody Oravskej priehrady, hodnotenie kvality vody malých
vodných nádrží, makrozoobentos ramien Dunaja aj využitie vegetácie mokradí
na čistenie komunálnych odpadových vôd. V ďalších rokoch sa venovala najmä
prognózam kvality vody mnohých novovybudovaných vodárenských nádrží na
Slovensku, bola zodpovednou riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou mnohých
výskumných úloh týkajúcich sa napr. vplyvu kvality vody Dunaja na zdroje
podzemnej pitnej vody dôsledkom infiltrácie. Zaoberala sa riešením otázok
kvality povrchových a podzemných vôd na ich rôznostranné využitie, napr.
problémom prieniku organizmov do upravenej pitnej vody, posudzovaním
vplyvu koagulantov na oživenie upravovanej vody, využitím makrofýt na
dočisťovanie odpadových vôd. V súvislosti s projektom sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros
pripravila
jubilantka
literárny
prehľad
prác
o predpokladanom vplyve výstavby a prevádzky SVD G-M na životné
prostredie. Riešila úlohy, ktoré priniesli poznatky umožňujúce zvýšenie efektu
úpravy pitnej vody a čistenia odpadových vôd, tiež vôd využívaných na
rekreáciu a chladiacich vôd v atómových elektrárňach. Zostavila Atlas
organizmov v aktivačnej nádrži MChB ČOV Slovnaft, n.p. (1988), o ktorý bol
v praxi značný záujem. Po spustení vodného diela Gabčíkovo do prevádzky
bola Dr. Onderíková poverená zodpovednosťou za vypracovanie optimálneho
návrhu monitoringu vplyvu VD Gabčíkovo na biotu podzemných a povrchových
vôd priľahlej oblasti a sama sledovala bioindikátory kvality vody Hrušovskej
zdrže. V tejto súvislosti publikovala Atlas vodných organizmov zdrže Hrušov
(1995). Bola zodpovednou riešiteľkou úloh zameraných na odstránenie
problémov s výskytom nežiaducich organizmov, tiež kalov a biofilmov
v zdrojoch pitnej vody aj v jej rozvodných systémoch a navrhla preventívne
opatrenia. Na oboznámenie s možnosťami riešenia týchto problémov
publikovala príručku Ochrana kvality vody vo vodárenských nádržiach pred
rozvojom vodného kvetu. Viac než desať rokov sledovala sezónne zmeny
oživenia vody a účinok aplikácie biocidných látok v chladiacich okruhoch
atómovej elektrárne v Mochovciach.
Popri výskumnej činnosti Dr. Onderíkovej nie sú zanedbateľné jej
pedagogické aktivity. Postgraduálnym študentom Stavebnej fakulty SVŠT
prednášala aplikovanú hydrobiológiu, podieľala sa na výuke hydrobiologických
pracovníkov vodohospodárskych pracovísk. K tomuto účelu vypracovala
Metodické osnovy vzdelávania hydrobiológov vo vodohospodárskej praxi,
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Učebné texty z hydrobiológie pre pracovníkov Vodární a kanalizácií, Príručku
pre pracovníkov v technologických laboratóriách Atómovej elektrárne o. z.
Mochovce a niekoľko ďalších príručiek. Vyučovala na základných školách
v Bratislave (1964-1967), ale prednášala aj na alžírskej univerzite ľ École
nationale polytechnique (1982-1983).
Výsledky svojej mnohostrannej vedecko-výskumnej
činnosti
publikovala Dr. Onderíková vo vedeckých a odborných periodikách, príručkách,
ale najmä v zborníkoch z konferencií, kongresov a seminárov, na ktorých
prednášala. Počet titulov presahuje číslo 120.
Jubilantka ani v súčasnosti nezaháľa. Okrem iného napr. naďalej
venuje pozornosť oživeniu a kvalite vody v chladiacich okruhoch elektrárne
v Mochovciach. Pri príležitosti životného jubilea želáme Dr. Onderíkovej dobré
zdravie, potešenie z výsledkov práce na poznávaní, využívaní a zlepšovaní
kvality našich vôd a pri odovzdávaní poznatkov a skúseností ďalšej generácii
pracovníkov vodného hospodárstva.
Marian VRANOVSKÝ

So smútkom...
V prvej polovici roku 2010 navždy opustili po ťažkej chorobe naše vody dvaja
významní československí limnológovia, RNDr. Juraj Holčík, CSc. († 16. mája
2010) vo veku 76 rokov a RNDr. Jaroslav Hrbáček († 16. júla 2010) vo veku
89 rokov.
ODBORNÉ PRÍSPEVKY I.

Vírnik Rhinoglena fertöensis (Varga 1929) s trvalými vajíčkami –
prvý nález na Slovensku
Marta ILLYOVÁ1 & František HINDÁK2
1

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, SR
e-mail: marta.illyova@savba.sk
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Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
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Abstract
Rotifer Rhinoglena fertöensis (Varga, 1929) with markedly developed setiferous
oval egg in the body, was found in the vernal plankton of a small hypertrophic
water reservoir at Modra (W Slovakia) in 2010. This is the first record of the
species in the territory of Slovakia.
Z rodu Rhinoglena (Ehrenberg, 1853) sa na území Slovenska môžu
potenciálne vyskytovať dva druhy známe zo strednej Európy, a to R. frontalis
(Ehrenberg, 1853) a R. fertöensis. Prvý z nich má v rámci Európy pomerne
veľké rozšírenie. Bartoš (1959) uvádza Nemecko, Anglicko, Belgicko, Írsko,
Švajčiarsko, Poľsko, bývalý Sovietsky zväz a bol zaznamenaný v okolí Slaného
v Čechách. Druh je uvedený aj v zozname zraniteľných (vulnerable, VU)
vírnikov s výskytom v Českej republike (Devetter 2005). Druhý vírnik sa doteraz
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Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3
Obr. 1-2. Eutrofná vodná nádrž v Modre; Obr. 3. samička s trvalým vajíčkom vo vnútri
tela; Obr. 4. detail vajíčka pri zväčšení 1000x (Foto: F. Hindák)

uvádza z Neziderského jazera (Fertö-tó, Neusiedler See), kde ho po prvýkrát
zaznamenal Varga, podľa ktorého dostal druhové meno (Varga 1929, cf. Bartoš
1959). Odvtedy bol výskyt druhu v Neziderskom jazere identifikovaný viacerými
autormi. Napríklad Herzig (1980) kvantitatívne skúmal populácie druhu
R. fertöensis v priebehu desiatich rokov. Vírnik bol zaznamenaný aj v slaných
vodách stredného Nemecka (Koste 1978). Už Bartoš (1959) predpokladal jeho
skoré rozšírenie aj na území Slovenska, avšak doposiaľ nebol jeho výskyt
zaznamenaný.
Rhinoglena fertöensis (Varga 1929)
Skúmaný materiál: Vzorky s nálezom druhu boli odobraté z malej
sladkovodnej nádrže situovanej v intraviláne Modry (48°18'55.28"N,
17°19'2.4"E). Protipožiarna nádrž leží v nadmorskej výške 144 m, jej plocha je
0,55 ha a maximálna hĺbka pri vysokom stave hladiny vody je 2 m (Obr. 1).
Pohyblivé dospelé jedince s vajíčkami (Obr. 3) sme našli vo vzorkách z mediálu
dňa 7.4.2010, teplota vody 9 °C a pH 9,35. Vírniky sa vyskytovali aj
v marcových vzorkách, ale bez vajíčok, a pri teplote 4,74 °C a pH 9,22.
V májovom odbere sa vírnik, ani jeho trvalé vajíčka už nevyskytovali.
Popis druhu: Telo je vakovité, po stranách rovnako široké, vzadu vybieha do
krátkej nohy trojuholníkového tvaru. Chrbtová strana hlavy vybieha do
zreteľného rypáčika, ktorý je na prednom okraji rovný a má dve bezfarebné
očné škvrny. Telo je sklovito priezračné. Samičky sú amiktické, živorodé,
dosahujú veľkosť 300–500 μm.
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Trvalé vajíčko je oválneho až vajcovitého tvaru, po celom povrchu
pokryté krátkymi, ale výraznými tyčinkovitými výrastkami. Vajíčko je vždy jedno,
veľké do 60 x 70 μm. Povrchové výrastky sú dlhé 8–10 µm, na báze široké 4–5
µm, na apexe zašpicatené (Obr. 3-4). Vajíčka sa uvoľňujú do vody po zahynutí
vírnika. Klíčenie vajíčka sme nepozorovali.
Podobnosť s inými druhmi: Druh je možné zameniť s Rhinoglena frontalis,
rozdiely sú v červenej očnej škvrne, výrazne zúženej prvej tretine tela
a v oválnom tvare trvalého vajíčka, u R. frontalis je tvar vajíčka guľovitý.
Biológia: Oligostenotermný druh, vo vodnom prostredí žije od jesene do jari,
optimálna teplota vody je 3–8 °C, môže sa vyskytovať aj do 15 °C (Koste
1978). Žije v pelagiále malých a plytkých jazier (Herzig 1980, cf. RuttnerKolisko 1974). Vyskytuje sa aj v slaných vodách s nízkou salinitou (Herzig
1980).
My sme druh zistili v hypereutrofnej vodnej nádrži spolu s druhmi
Brachionus calyciflorus, Cephalodella gibba, Polyarthra sp., Keratella quadrata,
Alona rectangula a Cyclops vicinus. Vo fytoplanktóne výrazne prevládali zelené
koloniálne riasy Golenkiniopsis longiseta a pikoplanktónové cyanobaktérie
Aphanocapsa delicatissima (Hindák & Hindáková 2010).
Poďakovanie
Práca bola financovaná z projektov APVV 0566-07 a VEGA 0130.
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ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO SEMINÁRA V J. ŠÚRI (2010)
Spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera)
a potočníkov (Trichoptera) rieky Bystrá (Horná Orava) v priebehu
dvoch desaťročí
Jaroslav STOKLASA
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, FEE TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53
Zvolen; e-mail: jaroslav.stoklasa@gmail.com

Cieľom tejto štúdie bolo priniesť komplexnejšiu informáciu o vybraných
skupinách temporálneho hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera,
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ďalej len EPT) Hornej Oravy a analyzovať priestorové, sezónne a temporálne
zmeny v štruktúre spoločenstiev EPT v rozmedzí rokov 1987 a 2006.
Kvalitatívne vzorky boli odobraté na 4 lokalitách rieky Bystrá (Horná
Orava) počas roku 2006, pričom ich umiestnenie korešpondovalo s lokalitami,
ktoré boli v roku 1987 vzorkované pre analýzu makrozoobentosu prof. Krnom.
Spolu bolo získaných 2936 jedincov EPT určených do 48 druhov.
Najvyššia abundancia (1724 jedincov) bola zaznamenaná u pošvatiek
(Plecoptera), najnižšia (378 jedincov) u potočníkov (Trichoptera). Druhovo
najchudobnejšie (13 druhov) boli podenky (Ephemeroptera), naopak pošvatky
(Plecoptera) boli druhovo najbohatšie (19 druhov).
Z faunistického hľadiska je zaujímavý nález larvy potočníka
Pseudopsilopteryx zimmeri. Dosiaľ bolo zaznamenaných na území Slovenska
len niekoľko jedincov v štádiu imága, no nález larválneho štádia, najmä
z dôvodov nedostatku materiálu a determinačnej literatúry, nebol na našom
území uvedený.
Štruktúra spoločenstiev zodpovedala na všetkých lokalitách zóne
ritrálu. S výnimkou jednej lokality dominovali epiritrálové druhy nasledované
hypokrenálnymi elementami (najmä vo vyšších polohách hlavného toku a tiež
skúmaného prítoku), respektíve metaritrálovými elementami (v najnižšie
skúmanej časti toku). Hyporitrálové druhy boli výrazne subdominantné.
Dominantnou trofickou funkčnou skupinou bola gilda spásačov, nasledovaná
gildami zberačov a drvičov.
Z hľadiska variability zloženia spoločenstva bola najsilnejšia sezónna
zložka (leto vs. jeseň), nasledovaná variabilitou podmienenou dlhodobými
zmenami (1987 vs. 2006). Na rozdiel od temporálnej variability, neboli
priestorové zmeny v štruktúre spoločenstiev natoľko markantné. Pri porovnaní
dlhodobých zmien v zložení spoločenstva boli taxóny Perlodes intricatus,
Isoperla buresi, Chaetopteryx spp. a Wormaldia occipitalis zaznamenané iba
v roku 1987, zatiaľ čo taxóny Rhithrogena gr. loyolaea, Leuctra pusilla, L.
rosinae, Siphonoperla neglecta, Drusus biguttatus a Rhyacophila glareosa boli
zaznamenané výlučne v roku 2006. Z dlhodobého hľadiska možno považovať
skúmané spoločenstvo za relatívne stabilné.
Štúdia vznikla vďaka podpore grantu VEGA 1/0529/09.

Životné cykly a sekundárna produkcia pošvatiek (Plecoptera)
epiritrálu rieky Hron
Jaroslav STOKLASA
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, FEE TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53
Zvolen; e-mail: jaroslav.stoklasa@gmail.com

Práca sa zaoberá sekundárnou produkciou pošvatiek epiritrálu rieky Hron a
rekonštrukciou životných cyklov vybraných druhov. Cieľom bolo odhadnúť
sekundárnu produkciu vybraných druhov i celej taxocenózy, rekonštruovať
životné cykly vybraných taxónov, preskúmať vplyv teploty na rýchlosť rastu
lariev a analyzovať allometrické vzťahy medzi niektorými morfologickými
parametrami druhov.
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Kvantitatívne vzorky boli odoberané v priebehu rokov 2005 a 2006 na
lokalite Vaľkovňa.
Spolu bolo získaných 4023 jedincov určených do 16 druhov. Najvyššia
denzita bola zistená v zimných a jarných, najnižšia v letných mesiacoch.
Dominantným rodom bol rod Leuctra, ktorý výrazne vplýval na celkovú denzitu
pošvatiek.
Životné cykly druhov Nemoura flexuosa a Nemoura uncinata boli
univoltínne s emergenciou v jarných mesiacoch. Rod Protonemura bol
zastúpený diskontinuálne a v nie dostatočnej početnosti, preto nebolo možné
úplne rekonštruovať životné cykly druhov tohto rodu. Výnimkou bol druh
Protonemura praecox, ktorého emergencia sa dala odhadnúť na prelom
zimných a jarných mesiacov. Pre skupinu Leuctra prima group bola
charakteristická jarná až letná emergencia, pre skupinu Leuctra fusca group
skôr jesenná emergencia.
Ročná sekundárna produkcia taxocenózy pošvatiek bola 651,54 mg
-2 -1
-2
-1
DM.m .r , priemerná biomasa 134,92 mg DM.m a P/B 4,8 r . Najvyššia
ročná produkcia bola zaznamenaná pre rod Leuctra. Denná produkcia druhov
Nemoura flexuosa a N. uncinata dosahovala maximum v jesenných až zimných
mesiacoch.
Vplyv teploty na rast bol skúmaný pre druhy N. flexuosa a N. uncinata.
Závislosť rastu na teplote bola zjavná, ale štatisticky ju nebolo možné potvrdiť
kvôli nízkej sile testov.
Allometrická analýza odhalila silnú lineárnu závislosť u všetkých
skúmaných druhov s dostatočnou početnosťou. Práca uvádza allometrické
vzťahy medzi šírkou hlavy, dĺžkou tela a dĺžkou pravej prednej tíbie pre 11
taxónov.
Štúdia vznikla vďaka podpore grantu VEGA 1/0529/09.

Z červenej knihy našich mäkkýšov − kotúľka štíhla (Anisus
vorticulus)
Tomáš ČEJKA
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
e-mail: tomas.cejka@savba.sk

Podobne ako kolegovia v Českej republike, rád by som aj na Slovensku
nadviazal na kultový seriál o ohrozených a vzácnych druhoch mäkkýšov, ktorý
vychádzal v 70. a najmä v 80. rokoch 20. storočia v časopise Živa. Autorom bol
skvelý a neúnavný popularizátor malakozoológie − Vojen Ložek. Veľa údajov
v jeho článkoch platí aj dnes, podaktoré však treba v svetle súčasných
poznatkov doplniť, korigovať alebo spochybniť.
Prvý diel seriálu venujeme európsky významnému druhu vodného
ulitníka, ktorý vyžaduje sústavné mapovanie, výskum populačnej dynamiky
a autekológie. Pre tento prípad je užitočné uviesť opis determinačných znakov
na ulite, podľa ktorých je možné túto kotúľku spoľahlivo odlíšiť od podobných
druhov.
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Stručný opis
Kotúľka štíhla − Anisus vorticulus (Troschel, 1834) − má slovenské druhové
meno odvodené od veľmi tenkej (vlastne nízkej), necelý milimeter vysokej ulity,
pričom priemer ulity je 5 až 6 milimetrov. Päť až 5,5 závitov je husto vinutých,
na obidvoch stranách sú zreteľne klenuté a na obvode majú jednoduchý
otupený kýl, ktorý je posunutý takmer do stredu závitu, takže spodok ulity nie je
plochý. Farba ulity je priesvitne rohová, povrch je matný s jemnými
prírastkovými líniami (Obr. 1 a 3). V determinačnej literatúre sa zatiaľ vôbec
nevyskytuje jeden výrazný znak, podľa ktorého je možné odlíšiť aj juvenilné
štádiá kotúľký štíhlej od ulít kotúľky ploskej (Anisus vortex), a to, že okrem
prírastkových priečnych línií, sú na ulite aj veľmi jemné pozdĺžne línie, takže
vzniká akási šupinková štruktúra (Obr. 3).
Ako odlíšiť kotúľku štíhlu od podobných druhov
Na prvý pohľad sa dá kotúľka štíhla ľahko zameniť s ďalšími príslušníkmi rodu
Anisus, predovšetkým s kotúľkou ploskou (A. vortex), ktorá je podstatne
hojnejšia. Tá je v dospelosti väčšia (š. 8 až 10 mm) a máva až 7 závitov; jej
hlavným znakom je však výrazný ostrý kýl posunutý ku spodnej strane ulity,
ktorá je nápadne plochá vďaka tomu, že spodná strana závitov nie je takmer
vôbec klenutá. Ústie má preto oveľa nepravidelnejší tvar a jeho spodný okraj sa
napája priamo na kýl predposledného závitu (Obr. 2). Povrch ulity má len
priečne prírastkové línie, pozdĺžne absentujú. Tieto znaky sú zrejmé aj
u nedospelých jedincov, ktoré môžu mať rovnakú veľkosť ako dospelé kusy
kotúľky štíhlej. Ďalší zástupcovia rodu Anisus s. str. sa dajú odlíšiť ľahšie, lebo
nemajú po obvode závitov kýl a šírka závitov je len nepatrne väčšia ako výška.
Na záver treba dodať, že niektoré populácie kotúľký štíhlej môžu mať na kýle
navyše blanitý lem, ktorý nemá žiadny iný druh rodu Anisus.
Rozšírenie
Kotúľka štíhla je európsky až juhozápadosibírsky druh. Obýva roztrúsene
väčšinu Európy od severného Talianska až po južné Švédsko a stredným
pásmom Ruska siaha až na západnú Sibír. Na Slovensku vždy patrila
k vzácnym druhom, čo je dané nadmorskou výškou, substrátom a reliéfom
nášho územia. Väčší počet nálezísk spadá najmä do našich veľkých nížin –
Podunajskej, Borskej a Východoslovenskej. Z Moravy (ČR) je známy len z
ojedinelých nálezísk, v našom Potisí zatiaľ neboli zistené živé populácie
a v maďarskej časti sa objavuje ojedinele, navyše oveľa južnejšie. Maďarské
nálezy sa sústreďujú najmä do okoila Balatonu, Podunajska a južného Potisia
(Fehér & Gubányi 2001).
Rozšírenie v kvartéri: Ako dokazujú fosílne nálezy zo
staropleistocénnych vôd (Vyšné Ružbachy), kotúľka štíhla sa v kvartérnej
minulosti vyskytovala v kalcitrofných nádržiach. Lokalita pri Vyšných
Ružbachoch je pozoruhodná tým, že leží v horskej oblasti, kam v súčasnosti
táto kotúľka nepreniká. Rozšírenie kotúľky štíhlej sa na našom území viacmenej kryje s výskytom kotúľky kýlovej (Planorbis carinatus), takisto citlivej na
znečistenie prostredia. Tá však bola a je hojnejšia a mala aj väčší areál
vzhľadom k svojej schopnosti obývať aj stanovištia, ktorým sa kotúľka štíhla
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vyhýba. Je pravdepodobné, že kotúľka štíhla u nás nikdy nebola hojná, a to ani
v dobách, keď boli vody ešte čisté.
Bionómia
Stanovištné preferencie
Posledné prehľadové práce, najmä práca Glöera & Groha (2007), nepotvrdili
výrazné stanovištné preferencie, čo sa týka sedimentu, prítomnosti
a pokryvnosti makrofytov. Sediment toleruje kotúľka štíhla piesočnatý, ílovitý
alebo hlinitý (earthy) s nedefinovaným podielom organickej zložky. Štvrtina až
tretina sledovaných populácií sa vyskytovala v čistých vodách bez ponorenej
vegetácie, čo sa rozchádza s predchádzajúcimi tvrdeniami, že druh sa
vyskytuje iba v husto zarastených vodách. Takisto preferencie špeciálneho typu
biotopu nie sú štatisticky signifikantné (Glöer & Groh 2007). Podľa doterajších
zistení preferuje kotúľka štíhla v našich podmienkach odstavené ramená typu
plesiopotamál (teda ramená zaplavované povrchovou vodou len pri vyšších
vodných stavoch), bez zatienenia pobrežnou alebo plávajúcou vegetáciou
(heliofilný druh) (Obr. 4). Naše pozorovania sa zhodujú s viacerými autormi
(bližšie pozri prácu Terrier et al. 2006). Hladina vody môže krátkodobo kolísať.
V zime znáša kotúľka štíhla aj vymrznutie, alebo v lete vyschnutie stanovišťa.
V periodických alebo permanentných mlákach v zahrádzovom priestore sa
tento ulitník vyskytuje sporadicky. Častejší je výskyt v pomaly tečúcich
odvodňovacích kanáloch, čo potvrdzujú aj Glöer & Groh (2007). Do iných
sekundárnych vôd (napr. zemníkov po ťažbe piesku, štrku alebo rašeliny)
preniká zriedkavo. S istotou teda možno zatiaľ povedať len to, že kotúľka štíhla
preferuje presvetlené plytšie stojaté alebo veľmi pomaly tečúce vody bez
zjavných potvrdených preferencií k substrátu a makrofytom.
Vzťah k fyzikálno-chemickým parametrom
V literatúre sa často píše o kalcifilnosti kotúľky štíhlej (napr. Ložek 1989; Beran
2002), prípadne ako o druhu vyhľadávajúcom alkalické vody (Watson &
Ormerod 2004). Exaktné merania obsahu vápnika a ostatných chemických
faktorov prinášajú napr. Terrier et al. (2006). Priemerný obsah vápnika meraný
-1
v anglických odvodňovacích kanáloch bol 48 mg.l (Watson & Ormerod 2004)
-1
-1
a v Rhône 64 až 378 mg.l (priem. 221 mg.l ). Tvrdosť vody bola v
sledovaných vodách priemerná až vysoká, hoci pH a konduktivita mala na
prítomnosť druhu len malý vplyv (Willing & Killeen 1998). Reakcia vody, v ktorej
sa vyskytuje kotúľka štíhla (Rhôna, kanály v Anglicku) sa pohybovala v
rozmedzí 6,5 až 7,9 (n=6, priem. 7,2). Ako priemerná konduktivita sa uvádza
hodnota okolo 430 (min. 208, max. 1174), Willing & Killeen (1998) namerali v
25 kanáloch hodnoty 707-1174. Ostatné merané faktory (alkalinita, chloridy,
amoniak, nitráty, fosfáty) možno nájsť v práci Terrier et al. (2006). Kotúľka
štíhla neznáša „zakalené" vody, t.j. vody s vysokým obsahom plavenín, takisto
sa vyhýba miestam s vysokou pokrvnosťou vláknitých rias a eutrofizovaným
vodám.
Sapróbna valencia: Druh je oligo- až mezosapróbny (mezosaprobita
musí byť prírodného pôvodu, nie spôsobená druhotnou kontamináciou).
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Kotúľka štíhla je podľa Fuchsa (2007) citlivá na prítomnosť sírovodíka (H2S) vo
vode.
Asociácie s inými druhmi
Asociácie s inými druhmi mäkkýšov možno hodnotiť zatiaľ ako stochastické.
Exaktné rozsiahlejšie výskumy zatiaľ neexistujú. Glöer & Groh (2007) uvádzajú,
že najčastejšie sa kotúľka štíhla vyskytovala s ulitníkmi Valvata cistata a
Hippeutis complanatus a lastúrnikom Sphaerium nucleus. Častá je tiež
asociácia s druhmi Anisus vortex, Bithynia tentaculata a B. leachii či Acroloxus
lacustris. Z rýb sa vo vodách v spoločnosti kotúľky štíhlej vyskytovala najmä
pichľavka Pungitius pungitius a čík európsky (Misgurnus fossilis).
Biológia
Relatívne podrobné informácie o biológii druhu nachádzame v práci Glöera &
Groha (2007), ktorí sledovali mesačne populačné charakteristiky po celý rok.
Jedince sú schopné kopulácie už vo veľkosti 2,5 mm. Kladú vajíčkové kapsuly,
obsahujúce 4−5 vajíčok, pričom nie všetky sa vždy vyvinú. Prvé juvenily
(veľkosť 2 mm) sa liahli v marci, v 12 týždňoch dosahovali veľkosť 4 mm.
Maximálnu veľkosť (5,0−5,5 mm) dosahovali v máji až júni druhého roku života.
Prvé rozmnožovanie pozorovali autori v júni až júli. Kotúľka štíhla sa dožíva
veku 17−18 mesiacov, patrí teda k nízkovekým druhom.
Hustota populácií: Zatiaľ jediné kvantitatívne údaje pochádzajú od
Glöera & Groha (2007). Sledovali mesačne po celý rok 28 populácií kotúľky
-2
štíhlej, pričom na väčšine stanovíšť potvrdili hustotu populácií 1−50 ind.m .
-2
Najvyšší zaznamenaný počet bol vyše 300 ind.m . Všeobecne boli zistené
najvyššie hustoty adultných jedincov v máji až júni, keď prežívali adultné
jedince z minulého roka a v septembri, keď dospievala jarná populácia. Kotúľka
štíhla je teda iteroparný druh (rozmnožujúci sa viac ako raz za život).
Šírenie a kolonizácia: Viacero autorov nachádza kotúľku štíhlu aj na
stanovištiach, kde nenachádza optimálne podmienky, čo ich vedie k záverom,
že sa musí bežne šíriť aj pasívne, najmä pomocou vodných vtákov (Glöer &
Groh 2007).
Potrava
Hlavnou potravou kotúľky štíhlej je perifytón (Aufwuchs nem. a anglosas.
autorov), pravdepodobne najmä ten, kde dominujú rozsievky. Kotúľka štíhla
teda vyhľadáva vody, kde sa darí perifytónu, t.j. číre s vhodným substrátom pre
perifytón (organická vrstva na dne, odumreté časti rastlín, rozkladajúce sa
drevo, makrofyty). V súvislosti s potravou je možné ju teda hodnotiť aj ako
svetlomilný a stenotopný druh.
Príčiny ohrozenia
V súčasnej dobe hrozí kotúľke štíhlej dvojaké nebezpečenstvo. V prvom rade
úbytok vhodných stanovíšť v súvislosti s regulačnými opatreniami veľkých
vodných tokov, postupným zánikom zvyškových vôd v nivách riek, najmä ich
zazemňovaním, či priamou likvidáciou. Druhým hlavným rizikovým faktorom je
znečisťovanie vôd poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou.
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Obr. 1. Kotúľka štíhla (Anisus vorticulus), horný, bočný a spodný pohľad na ulitu (Foto: M.
Horsák)
Obr. 2. Kotúľka ploská (Anisus vortex) má kýl posunutý nadol, takže ulita je zospodu úplné
plochá. Na povrchu chýbajú pozdĺžne línie (Foto: Web - Anonym).
Obr. 3. Povrchová štruktúra na ulite kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus).
Obr. 4. Stanovište kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) (Bratislava – Devínska Nová Ves)

Stanovištný manažment
Na lokalitách s životaschopnými populáciami kotúľky štíhlej je podstatné zaistiť
aj do budúcnosti tradičný manažment pre konkrétne stanovištia. Jedná sa
najmä o citlivé odstraňovanie biomasy – kosenie pobrežnej a odstraňovanie
vodnej vegetácie po častiach, najlepšie v 5−10 ročných intervaloch; to isté platí
pre odstraňovanie dnových sedimentov). Ak sú na stanovišti ideálne
podmienky, potom kotúľke štíhlej nevadí ani odstraňovanie makrofytov vo
väčšom rozsahu. Dôležité je aj odstraňovanie vysokej pobrežnej vegetácie (kry,
stromy), aby nedochádzalo k zatieneniu hladiny. Oveľa vhodnejšie, než
energeticky a časovo náročná údržba súčasných stanovíšť, je tvorba nových –
plytkých a preslnených drobných vodných plôch v blízkosti pôvodných.
Relokácia populácií kotúľky štíhlej je možná, napr. do menších a zarastených
zemníkov, ale len v lokálnom meradle.
Súhrn
Kotúľku štíhlu možno charakterizovať ako ekologicky pomerne odolný druh,
ktorý toleruje zimné zamŕzanie vody, príp. jej krátkodobé vyschnutie v lete.
V priaznivých podmienkach (čistá číra a presvetlená voda, aerobné podmienky)
dokáže vytvárať počas jedného roka početné populácie (r-stratég) a vtedy mu
neprekáža ani odstraňovanie makrofytov. Ak tieto podmienky nemá, populácie
stagnujú alebo ich početnosť klesá, potom sa správa ako K-stratég.
Poďakovanie
Príspevok bol finančne podporený projektami SAV-FM-EHP-2008-03-04 a
VEGA 1/0362/09.
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KRONIKA

Jarný algologický a limnologický seminár
Vo štvrtok 18. marca 2010 sa konal tradičný jarný algologický
a limnologický seminár. Po prvýkrát sme sa stretli v seminárnej miestnosti
v novej budove Botanického ústavu. Zišlo sa 12 účastníkov, ktorí si vypočuli 6
zaujímavých a rôznorodých limnologických príspevkov:
•
•
•
•
•
•

HINDÁK, F. & HINDÁKOVÁ, A.: Prvý nález chlorokokálnej riasy Makinoella
tosaensis Okada 1949 mimo Východnej Ázie.
HINDÁKOVÁ A.: Rozsievky dvoch eutrofných vodných nádrží na Slovensku.
BALÁŽI P.: Zhodnotenie indikačných vlastností machorastov a ich následné
využitie pre hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov.
ŠPORKA F.: Limnologický výskum malých tokov TANAPu. Úvod do
problematiky.
CHOMOVÁ L., HORECKÁ M, KUREJOVÁ E. & NAGYOVÁ V.: Sledovanie výskytu
cyanotoxínu cylindrospermínu v prírodných kúpaliskách na Slovensku.
SUČANSKÁ A.: Možnosti pôsobenia na mikrobiologické kontaminanty životného
prostredia.

Seminár ako obvykle prebiehal v priateľskej atmosfére a po jeho
skončení si účastníci ešte posedeli a porozprávali o svojich novinkách.
Elena ŠTEFKOVÁ

Tretí (tradičný) jarný limnologický seminár
Seminár sa tento rok uskutočnil 22. apríla, v príjemných priestoroch
biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Jurský Šúr
a opäť pod organizačnou taktovkou Slovenskej limnologickej spoločnosti a PríF
UK Bratislava.
Bohatý program, veľký počet účastníkov (39), návšteva zo zahraničia
a výborné občerstvenie boli hlavnými atribútmi tohtoročného seminára.
Prednášajúci a hostia sa zišli už v skorých dopoludňajších hodinách a vypočuli
si prvý blok prevažne študentských prednášok. Popoludňajší blok otvorila milá
a zaujímavá prezentácia T. Derku, v ktorej pripomenul významné životné
jubileum prof. Iľju Krna. Videli sme množstvo fotografií, pri ktorých si viacerí
z nás zaspomínali na spoločné limnologické zážitky z terénov alebo
konferencií. Potom nasledoval ďalší blok zaujímavých prednášok, ktoré trvali
takmer až do 17. hodiny. Tento rok nás poctil referátom aj zahraničný hosť,
expert na hydrológiu a fyzikálnu limnológiu, prof. DrSc. Sergei V. Ryanzhin
z Ústavu Limnológie Ruskej Akadémie Vied zo St. Petersburgu, ktorý
prezentoval obsiahlu databázu svetových prírodných jazier. Všetkým
prednášajúcim ďakujeme za pekné príspevky, ktoré majú možnosť publikovať
v Limnologickom spravodajcovi.
V priebehu celého dňa, ako aj počas obedňajšej prestávky mali
účastníci seminára pripravené chutné pohostenie, ako výborný (už tradičný)
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guláš, chlebíky s masťou a cibuľkou a sušienky ku káve. Tento rok nám prialo
aj počasie a seminár sa konal za slnečného a relatívne teplého dňa. Zábava po
ukončení prednášok trvala do neskorých hodín.
Treba poďakovať organizátorom, menovite P. Berackovi a jeho
pomocníkom, za zorganizovanie tohto podujatia a zároveň aj Katedre ekológie
za zapožičanie priestorov. Už teraz sa tešíme na nasledujúci, štvrtý jarný
limnologický seminár, ktorý sa bude konať na prelome apríla a mája 2011.
Marta ILLYOVÁ

Seminár v Jurskom Šúri: na prednáškach (vľavo,
© V. Kubovčík) a v družnom rozhovore (hore, ©
T. Čejka), prof. Ryanzhin druhý zľava.

Program:
•
MRVOVÁ A.: Druhové zloženie spoločenstva pakomárov (Chironomidae: Diptera)
vapencových tokov v povodí horného Váhu.
•
HVOLKOVÁ M.: Príspevok k poznaniu potočníkov (Trichoptera) tečúcich vôd južnej
časti Strážovských vrchov.
•
KRIŠTOFOVIČOVÁ L.: Vplyv ekologických faktorov na taxocenózy pošvatiek
Slovenskeho raja.
•
GÖRFOLOVÁ L.: Makrozoobentos vybraných lokalít Malého Dunaja.
•
FERENCZIOVÁ T.: Spoločenstvá potočníkov (Trichoptera) tokov Ľubochnianka a
Revúca.
•
KAPUSTOVÁ S.: Pakomáre (Chironomidae: Diptera) hornooravských a tatranských
rašelinísk.
•
ŠPORKA F.: Limnologický výskum malých tokov TANAPu so zameraním na
klimatické zmeny a veternú kalamitu v roku 2004, úvod do problematiky.
•
OČADLÍK M., NOVIKMEC M. & SVITOK M.: Litorálny makrozoobentos tatranských plies
vo fáze obnovy z acidifikácie.
•
ŽIAK M.: Rod Rhabdiopteryx na Slovensku.
•
MALECKÁ M.: Autekológia pošvatiek (Plecoptera) v tokoch s konštantnou teplotou.
•
STOKLASA J.: Životné cykly a sekundárna produkcia pošvatiek (Plecoptera) epiritrálu
rieky Hron.
•
HÔRKOVÁ K.: Reprodukčné parametre býčka čiernoústeho (Neogobius
melanostomus) v kontexte alternatívnych ontogenéz.
•
TOKOŠ J., GRUĽA D. & KOVÁČ V.: Sezónna variácia indexov FIS a EFI+ hodnotiacich
ekologický stav vôd podľa rýb v zmysle Rámcovej smernice o vode.
•
MAKOVINSKÁ J., KOVÁČ V., MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ E., HAVIAR M. & BALÁŽI P.: Aktivity
Slovenska v interkalibrácii biologických metód.
•
KUBOVČÍK V., SVITOK M., KLEMENTOVÁ B. & DERKA T.: Hydrobiologický výskum vo
vodách Venezuely.
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4th EPCN Conference (Berlin)
V Berlíne sa v dňoch 1.-4. júna 2010 konala štvrtá medzinárodná
konferencia s názvom „Value Ponds in the 21st Century – Eyes of the
Landscape“ pod záštitou European Pond Conservation Network (EPCN), ktorá
združuje vedcov a pracovníkov zaujímajúcich sa o ekológiu, manažment
a ochranu vodných plôch, ktoré sú pre svoju malú plochu často prehliadané.
Tematické zameranie konferencie pokrývalo témy od ekológie a monitoringu,
cez hydrológiu, chémiu, až po ochranu a manažment malých vodných plôch od
niekoľkých metrov štvorcových až po niekoľko hektárov. Hlavným cieľom bolo
poukázať na nezastupiteľnú úlohu týchto biotopov vo fungovaní ekosystému
krajiny a ich zraniteľnosť v rastúcom tlaku zo strany človeka.
Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo 130 účastníkov s prednáškami
a postermi z 22 krajín. Slovensko malo svoje zastúpenie šiestimi vedeckými
pracovníkmi z Ústavu zoológie SAV; M. Illyová, Z. Pastuchová a T. Čejka
s kolektívmi autorov prezentovali prvé výsledky projektu týkajúceho sa malých
vodných nádrží západného Slovenska, tejto téme boli tiež venované dva
postery (F. Čiampor, L. Pekárik). Ďalšie dva postery sa tematicky venovali
diverzite ichtyofany povodia východoslovenských nížinných riek (L. Pekárik)
a sezónnej dynamike planktónu v malej eutrofizovanej nádrži (M. Illyová).
Navyše, poster Z. Čiamporovej-Zaťovičovej zaoberajúci sa populačnou
genetikou bezstavovcov tatranských jazier tak zaujal porotu, že ho zaradila
medzi tri najlepšie postre a ocenila publikáciou Pond Conservation in Europe.
Sprievodný program bol nemenej bohatý. Ochranu malých vodných
plôch v praxi sme mali možnosť vidieť v posledný deň konferencie na exkurzii
v prírodnej rezervácii Rhinluch, kde nám boli prezentované projekty
a konktrétne výsledky ochranárskej snahy. Spoločenský večer ukázal, že
účastníci sú nielen dobrými odborníkmi, ale aj tanečníkmi a spevákmi. Hitom
večera sa stala vlastná spevácka tvorba organizátorov, ktorí chceli poukázať na
ohrozených obyvateľov stojatých vôd. Chytľavý refrén „I ask myself how can we
survive“ si budú pamätať účastníci večera asi už navždy ☺.
Viac informácií o aktivitách EPCN a tiež o možnosti členstva môžete
nájsť na stránke www.europeanponds.org.
Zuzana PASTUCHOVÁ

Úvodná prednáška a exkurzia v rezervácii Rhinluch (© EPCN).

LIMNO.SPRAV. Roč. 4, 2/2010

59
Medzinárodný projekt AquaWis
AquaWis je akronym pre
environmentálno-edukačný projekt
Univerzity
Duisburg
Essen
a Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenské-ho, ktorý prebiehal od
augusta 2008 do augusta 2010.
V rámci projektu sa uskutočnili 3
(© M.
workshopy. Na prvom workshope
sa
prihlásení
učitelia
oboznámili
s vodnými
ekosystémami
a makrozoobentosom nielen teoreticky ale aj počas terénnych exkurzií. Túto
časť absolvovalo 31 učiteľov z rôznych kútov Slovenska. Do druhej časti
projektu sa prihlásili zacvičení učitelia, ktorí sa podujali vyškoliť svojich žiakov
v tejto téme. V apríli až máji 2010 prebehlo 10 exkurzií, na ktorých sa naučili
žiaci posúdiť ekologický stav toku nachádzajúceho sa v blízkosti školy.
Tí najvytrvalejší sa rozhodli zúčastniť aj tretej časti projektu,
workshopu v Tatrách. Naučili sa nielen určovať zástupcov hlavných skupín
makrozoobentosu, ale aj vyhodnotiť hydromorfológiu, chemicko-fyzikálne
vlastnosti toku a ekologické vzťahy. Výsledky hodnotenia ekologického stavu
žiaci zverejnili na internetovej stránke projektu a pripravili si 20 minútovú
prezentáciu.
Medzinárodný workshop projektu AquaWis sa uskutočnil 29. júna 1. júla 2010 v Kežmarských žľaboch a zúčastnilo sa na ňom 65 učiteľov
a žiakov z Nemecka a Slovenska. Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili učitelia
a žiaci z Bratislavy (Gymnázium Bilíkova, Spojená škola Tilgnerova), žiačky
a pán učiteľ z gymnázia z Banskej Štiavnice (Katolícke gymnázium GöllnerovejGwerkovej), žiaci a pani učiteľka z gymnázia zo Skalice (Gymnázium F. V.
Sasinka) a zo Zlatých Moraviec (Gymnázium Janka Kráľa). Z Nemecka
docestovali žiaci a učitelia z 5 škôl Porýnia a spoluriešiteľ projektu Dr. Thomas
Korte.
Všetci zúčastnení žiaci sa predstavili počas dvoch pracovných dní
prezentáciami v anglickom jazyku. Úroveň prezentácií bola výborná
a odzrkadľovala náročnú prácu, ktorú všetci absolvovali. Dôstojnou
reprezentáciou Slovenska bolo aj vystúpenie študenta Olivera Rovného, ktorý
predstavil projekt týkajúci sa revitalizácie ramena Moravy, s ktorým sa zúčastnil
na medzinárodnej súťaži v Stockholme. Za Nemeckú akadémiu vied (NUA)
predstavil prácu týkajúcu sa revitalizácie, ale aj spolupráce so školami Dr. Peter
Steeger. Viacerí žiaci prvý raz zažili atmosféru medzinárodných konferencií.
Nechýbalo k tomu aj spoločenské posedenie, na ktorom sa všetci zabavili.
Počas dvoch dní sa zúčastnili aj výletu do Pienín a návštevy Belianskej
jaskyne.
Veríme,
že
aktivity
projektu
AquaWis
prispeli
nielen
k medzinárodnému porozumeniu ale aj k pochopeniu procesov prebiehajúcich
v tečúcich vodách. Zaškolení učitelia budú môcť vďaka vedomostiam
a materiálom, ktoré získali v projekte, pokračovať v popularizácii limnológie.
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Dvojročný projekt splnil aj svoj hlavný cieľ, ktorým bolo motivovať žiakov
k ochrane vôd.
Sme vďační všetkým účastníkom a riešiteľom projektu za veľkú
a častokrát dobrovoľnícku prácu, ktorú vynaložili na jeho úspešnú realizáciu. Za
možnosť uskutočnenia tohto podujatia ďakujeme sponzorom, predovšetkým
nadácii Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
Eva BULÁNKOVÁ (zodpovedná riešiteľka na Slovensku)
INFORMÁCIE O ČINNOSTI IAD
Dňa 21. júna 2010 sa konala schôdza výboru IAD v Drážďanoch, kde
v nasledujúcich dňoch prebiehala aj konferencia IAD. Na schôdzi výboru IAD
boli prerokované tieto body:
1. Finančný rozpočet a plán: Slovensko si plní svoje záväzky a platí aj
všeobecné členské, aj individuálne členské.
2. Zmeny stanov IAD: Boli schválené zmeny stanov IAD, ktoré sa týkali
hlavne zriadenia funkcie viceprezidenta IAD.
3. Voľby nového prezidenta IAD a viceprezidenta: Na Valnom
zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v rámci konferencie IAD, prebehli voľby
nového prezidenta a viceprezidenta. Novým prezidentom IAD sa stal Dr.
Thomas Heine z BOKU, Viedeň, Rakúsko a viceprezidentkou Ivana Teodorovic
z Univerzity v Novom Sade, Srbsko.
4. Informácie o 38. konferencii IAD v Drážďanoch: V dňoch 22.-25. júna
2010 sa konala v Drážďanoch 38. konferencia IAD s názvom Large River
Basins – Danube meets Elbe. Rozšírené abstrakty z konferencie sú k dispozícii
v elektronickej forme na adrese bulankova@fns.uniba.sk.
5. Informácie o 39. konferencii IAD v roku 2012: Nasledujúca, 39.
konferencia IAD sa bude konať v roku 2012. Kanditáti na usporiadenie
konferencie sú Slovensko a Švajčiarsko. Súčasný prezident IAD Dr. T. Heine
má záujem o to, aby sa posilnila pozícia Slovenska v IAD a aby Slovensko
konferenciu organizovalo. V priebehu pol roka má zástupca IAD za Slovensko
konzultovať organizáciu konferencie s prezidentom IAD.
6. Danube news: Na stránke: http://www.iad.gs/docs/Danube_News_21
_High-Res.pdf je možné stiahnuť Danube News 21 s témou The Danube River
landscape.
7. Správy o činnosti jednotlivých expertných skupín: podali jednotliví
zástupcovia expertných skupín.
8. Mapovanie rieky Mures: Dr. U. Schwarz informoval o výsledkoch
hydromorfologického mapovania rieky Mures v Rumunsku.
9. Rôzne: Na stránke: http://www.iad.gs/content/news_events_down
loads/postings_list.php#beitrag163 môžete nájsť informácie o International
Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, ktorá sa
bude konať 11.-14. apríla 2011 vo Viedni. Deadline pre abstrakty je 27. august
2010.
Eva BULÁNKOVÁ
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ODBORNÉ PRÍSPEVKY II.

Opätovný nález schránkatej meňavky Lesquereusia spiralis
(Ehrenberg, 1840) (Testacealobosia: Lesquereusiidae) v Klinskom
rašelinisku (Horná Orava, Slovensko)
Martin MRVA1 & František HINDÁK2
1

Katedra zoológie PríF UK, Mlynská dolina B-1, 842 15 Bratislava, SR
e-mail: mrva@fns.uniba.sk
2
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
e-mail: frantisek.hindak@savba.sk

Abstract
Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840) is a freshwater testate amoeba typical
with a test composed of curved siliceous idiosomes. The species was not
recorded in the territory of Slovakia since 1964. During the study of diversity of
cyanobacteria and algae in the Klinské rašelinisko – peatbog several
specimens of this amoeba were found and their morphology was studied.
Kľúčové slová: Lesquereusia spiralis, Klinské rašelinisko, schránkaté
meňavky, Testacealobosia
Úvod
Typickým znakom meňaviek rodu Lesquereusia Schlumberger, 1845
(Testacealobosia: Lesquereusiidae) je bezfarebná ovoidná schránka
s asymetrickým krčkom a kremičitými idiozómami tvaru ohnutých tyčiniek (Cash
& Hopkinson 1909; Meisterfeld 2000; Meisterfeld & Mitchell 2008). Vďaka
charakteristickej morfológii sú meňavky tohto rodu pomerne ľahko
identifikovateľné. Spomedzi šestnástich opísaných druhov k najznámejším patrí
typový druh L. spiralis (Ehrenberg, 1840), ktorý sa udáva z mnohých oblastí
celého sveta (Cash & Hopkinson 1909; Ogden & Hedley 1980). Na našom
území sa doteraz publikovali tri záznamy o náleze tohto druhu (Bartoš 1954;
Ertl 1955, 1964). V ostatných 46 rokoch sa však tento druh u nás
nezaznamenal.
Materiál a metódy
Počas prebiehajúceho výskumu
zameraného na diverzitu siníc a
rias na lokalite NPR Klinské
rašelinisko pri Námestove bol druh
L. spiralis
zaznamenaný
vo
vzorkách z 18.9.2009 a 5.4.2010.
Celkovo bolo preskúmaných 10
vzoriek, 5 z každého odberu.
Vzorky boli analyzované do 24
hodín po odbere in vivo pri použití
svetelného
mikroskopu
Leitz
Diaplan s fotografickým zariadením

Obr. 1. Klinské rašelinisko (foto: P. Mereďa)
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Wild Photoautomat MPS45. Meňavka bola identifikovaná na základe
morfologických kritérií podľa autorov Cash & Hopkinson (1909), Bartoš (1954) a
Ogden & Hedley (1980).
Opis lokality
NPR Klinské rašelinisko predstavuje najlepšie vyvinuté a zachované vrchovisko
nelesného typu na Slovensku (Obr. 1). Je najstarším chráneným územím
zriadeným za účelom zachovania vzácnych rašelinných spoločenstiev na
území CHKO Horná Orava, v roku 1994 bolo vyhlásené za Národnú prírodnú
rezerváciu. V súčasnosti patrí do katastra obce Klin v blízkosti Námestova
(19°29'V, 49°25'S). Flóru siníc a rias tohto rašeliniska študovali Fott (1955)
a Juriš (1956).
Výsledky a diskusia
Fotograficky sme zdokumentovali 10 jedincov, ktoré boli na základe morfológie
schránky identifikované ako Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840). Tvar
schránky bol vajcovitý až široko oválny, laterálne mierne stlačený. Na telo
schránky asymetricky nasadal krátky krčok s terminálnym cirkulárnym
pseudostómom. Dĺžka schránky bola 110–190 μm, šírka schránky 100–160 μm
a pomer dĺžky k šírke 1,2–1,5. Kŕčok bol dlhý 70–80 μm. Priemer pseudostómu
bol v rozsahu 40–48 μm. Schránka bola bezfarebná. V organickom cemente
boli uložené charakteristické, tesne k sebe priliehajúce kremičité idiozómy tvaru
ohnutých tyčiniek a drobné anorganické partikuly (Obr. 2-5). V aprílovej vzorke
sme pozorovali aj dva aktívne sa pohybujúce jedince. Panôžky boli hyalínne,
pomerne krátke a hrubé, intenzívne menlivé, meňavka sa nimi prichytávala na
pevný detrit.
Pozorované meňavky mali veľkosť schránok podobnú, ako sa udáva
v literatúre. Veľkosťou však presahovali jedince, ktoré dávnejšie na tej istej
lokalite (starší názov Bór) pozoroval Ertl (1955). Zaznamenal pomerne malé
veľkostné rozpätie dĺžky 94–105 μm a šírky 81–90 μm. Cash & Hopkinson
(1909) uvádzajú u tohto druhu veľkosť 120 μm, Bartoš (1954) rozpätie 90–188
μm, Ogden & Hedley (1980) zaznamenali jedince veľké 89–117 μm. Z literatúry
je známe značne široké rozpätie veľkostí schránky u mnohých druhov
schránkatých meňaviek (napr. Ogden & Hedley 1980).
Pre Lesquereusia spiralis sú typickým biotopom rašeliniská (Cash &
Hopkinson 1909; Bartoš 1954; Ertl 1955; Lamentowicz et al. 2007), čo je
v súlade aj s našimi pozorovaniami, ale nájdený bol aj v ponorených machoch
(Ertl 1964), v pôde (Wilkinson & Smith 2006), v sapropeli (Bartoš 1954) a litoráli
jazier (Maia-Barbosa et al. 2008). V týchto biotopoch je viazaný na nárasty rias,
ktoré sú jeho potravou (Ogden & Hedley 1980).
Na základe doterajších zistení, populácia L. spiralis v biotope
Klinského rašeliniska nedosahuje vysokú početnosť. To zodpovedá aj údajom
Ertla (1955), ktorý druh pozoroval len ojedinele. Po vyše štyridsiatich rokoch,
naše zaznamenanie druhu iba vo dvoch vzorkách z celkovo 10 preskúmaných,
potvrdzuje zistenia menovaného autora.
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Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 2-5. Lesquereusia spiralis in vivo,
mierka je 50 μm (foto: F. Hindák)
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OZNAMY – NOVINKY

Vstup SLS do European Federation for Freshwater Sciences
(EFFS)
V roku 2010 sa Slovenská
limnologická
spoločnosť
stala
dvanástym
členom
európskej
asociácie združujúcej limnologické
spoločnosti z rôznych krajín Európy,
European Federation for Freshwater
Sciences (EFFS). Bližšie informácie
o fungovaní federácie sú dostupné
na stránke:
http://www.effsonline.org/.
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KONFERENCIE – KURZY – SEMINÁRE

Symposium Říční dno 7
Termín: 2. - 4. novembra 2010
Miesto konania: Univerzitní centrum, Šlapanice u Brna
Termín pre registráciu a platby bol predĺžený do 17. septembra 2010.
Kontakt: zahr@sci.muni.cz
Informácie: http://botzool.sci.muni.cz
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Limnology & Oceanography in a changing world
ASLO Aquatic Sciences Meeting
Termín: 13. - 18. februára 2011
Miesto konania: San Juan, Puerto Rico, USA
Kontakt: business@aslo.org
Informácie: http://www.aslo.org/meetings/sanjuan2011/index.html

SEFS 7 - Symposium for European Freshwater Sciences
Termín: 27. júna - 1. júla 2011
Miesto konania: Girona, Spain
Kontakt: sefs2011@viajesiberia.com
Informácie: www.sefs2011.com

2nd World Conference on Biological Invasions and Ecosystem
Functioning
Termín: 21. - 24. novembra 2011
Miesto konania: Mar del Plata, Argentina
The first BIOLIEF meeting, held at Porto, Portugal on October 2009, featured
renowned international speakers and gathered an attendance of nearly 300
people from more than 20 countries (www.ciimar.up.pt/biolief/). BIOLIEF 2011
will continue that important initial effort toward strengthening the
communication among the large international community of scientists devoted
to the study of biological invasions.
Kontakt: biolief@grieta.org
Informácie: http://www.grieta.org.ar/biolief/
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