
31

EKOSYSTÉM VODNÉHO TOKU

Tomáš Derka

Ekosystém vodného toku
Ekosystém je štrukturálny a funkčný celok tvorený spoločenstvom organizmov, ktoré sú 
spolu s neživým prostredím navzájom spolu prepojené ako systém. Biotické a abiotické 
zložky sú spojené tokom energie cez systém a kolobehom hmoty vo vnútri systému. Vo 
všeobecnosti sa predpokladá, že energia zvonka je fixovaná vo vnútri systému (napr. sve-
telná energia je fixovaná zelenými rastlinami) a následne premenená na teplo heterotrof-
nými organizmami. Aktivita heterotrofných organizmov takisto uvoľňuje látky (napr. CO2), 
ktoré sa opäť využijú pri fixácii energie. 

Vodný tok je zložitý systém, ktorý je súčasťou krajiny, ktorou preteká a s ktorou je vo vzá-
jomných interakciách. Od žblnkajúcich horských potôčkov po mútne nížinné rieky sa mení 
množstvo fyzikálno-chemických parametrov, ako sú hĺbka a šírka toku, rýchlosť prúdenia, 
teplota, obsah kyslíka, substrát, zákal, rozsah riečnej nivy, ktoré spolu určujú charakter 
jeho biocenóz (obr. 16). 

Hlavné ukazovatele ekologickej integrity vodného ekosystému sú (Karr et al. 1983):
1. Zdroj energie – druh, množstvo a podiel jednotlivých alochtónnych vstupov, primár-

na produkcia, sezónne zmeny a množstvo dostupnej energie.
2. Kvalita vody – teplota, pH, kyslíkový režim, obsah živín, organických a anorganic-

kých látok (prírodných aj syntetických), ťažkých kovov, toxických látok.
3. Vodný režim – množstvo vody, sezónne zmeny hladín, ich vzťahy k zrážkam a cha-

rakteru toku.
4. Kvalita biotopov – typ substrátu, hĺbka vody, rýchlosť prúdu, prítomnosť a množstvo 

úkrytov, neresísk, diverzita biotopov.
5. Biologické interakcie druhov.

Obr. 16: Premeny Hrona od malého potôčika v hornom úseku (Hron v Telgárte) až nížinnú rieku (Hron v Ka-
menici). Foto: Peter Bitušík
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Prúdenie vody je základnou charakteristikou riečneho ekosystému. Spôsobuje, že ekosys-
témy tečúcich vôd sú v mnohých ohľadoch špecifické. Väčšina energie pre menšie horské 
vodné toky a pre nížinné toky je viazaná v terestrických systémoch v povodí, len menšia 
časť v samotnom vodnom toku. Pri horských tokoch sú hlavným zdrojom energie breho-
vé porasty, u nížinných riečna niva. Energia je vždy transportovaná do toku ako aloch-
tónna organická hmota, napr. vo forme opadaného lístia. To znamená, že procesy fixácie 
a uvoľňovania energie sú oddelené. Ekosystém vodného toku je teda energeticky závislý 
na energii dodávanej zo suchozemského (terestrického) prostredia. Ďalším špecifikom 
riečneho ekosystému je kolobeh hmoty vo vodnom toku. Organická hmota transportova-
ná z terestrického prostredia nie je spracovaná na mieste, ale je unášaná prúdom do niž-
ších partií toku, pričom je postupne spracovávaná konzumentami. Látky získané rozkla-
dom organickej hmoty nie sú prístupné producentom, pretože sú takisto unášané prúdom 
a využité môžu byť až organizmami v dolných partiách toku. Aj čo sa týka anorganickej 
hmoty, je systém vodného toku kontrolovaný prevažne zvonka. Sú aj situácie, keď vodný 
tok exportuje hmotu do povodia (napr. záplavy na nížinných riekach, ktoré zanechávajú 
množstvo látok mimo koryta v zaplavovanej oblasti – inundácii). Je to však hmota z väčšej 
časti tokom iba transportovaná, pochádzajúca z terestrického prostredia vo vyššie situo-
vaných častiach povodia. Vodné toky sú teda energeticky aj materiálne závislé od povodia 
a najlepšie sa dajú pochopiť len ako súčasť celého systému povodia.

Vodné toky sú z krátkodobého aspektu veľmi premenlivé systémy. Mnohé parametre sa 
pravidelne alebo nepravidelne menia (trasa a tvar koryta, prietok, teplota a iné). Takéto, 
často náhle zmeny, majú veľký vplyv na biotu toku, avšak zmeny trasy koryta, záplavy 
a suchá sú prirodzenou vlastnosťou vodných tokov. Na takéto zmeny sú preto ich bioce-
nózy dobre adaptované a z dlhodobého aspektu sú riečne ekosystémy veľmi stále. Ide 
o odolnosť v zmysle reziliencie, teda schopnosti systému vrátiť sa po odoznení rušivého 
vplyvu do pôvodného stavu. 

Členenie riečneho ekosystému

Každý riečny systém pozostáva z dvoch komponentov obývaných príslušnými organizma-
mi:
1. povrchová voda (reopelagiál) – hlavným faktorom prostredia je turbulentné prúde-

nie vody, hoci v lenitických častiach tokov sa môže blížiť charakteru stojatých vôd
2. riečne sedimenty tvoriace riečisko.

Ďalšie členenie vrstvy riečnych sedimentov je nejednotné. Kedysi sa verilo, že riečny sys-
tém sa skladá iba z tečúcej povrchovej vody a povrchu pod ňou ležiacich sedimentov. Až 
v 30-tych rokoch sa objavili názory, že bentická fauna môže prenikať do sedimentov hlb-
šie než sa pôvodne myslelo. V 60-tych rokoch boli publikované prvé detailnejšie štúdie 
tohto novoobjaveného prostredia nazvaného podriečne dno (hyporeál). Povrchová vrstva 
dna koryta toku sa označuje aj termínom bentál. Hĺbka je rádovo niekoľko centimetrov, 
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skladba sedimentov závisí od podložia, spádu, rýchlosti a množstva vody. Vodný tok v úse-
koch, kde má veľký spád eroduje geologické podložie. Erodovaný materiál sa postupne 
rozdrobuje, z kameňov sa mení na stále jemnejší štrk, piesok až bahno. Kým v horných 
úsekoch tokov prevláda erózia, v stredných úsekoch sa striedajú úseky erózie a depozície. 
Neustále prekladanie rozvetveného koryta je typická črta tzv. divočiacich riek. V nížin-
ných tokoch dominuje ukladanie sedimentov, vytvára sa mohutné štrkopieskové alúvium 
– riečna niva. U prirodzených vodných tokov je veľká časť povrchu koryta zaplavovaná iba 
periodicky, väčšina tzv. riečiskových sedimentov býva počas roka na suchu. Riečiskové se-
dimenty rozširujú a stabilizujú celý riečny systém. Sú nezávislé na povrchovom prietoku 
a koryto zapĺňajú od brehu ku brehu. Jeho skladba pod povrchovo vysušenými miestami je 
veľmi podobná skladbe pod zaplavenými časťami. Pretože vysušené povrchové vrstvy sú 
neobývateľné pre vodné organizmy, ich početnosť (abundancia ) je na takýchto miestach 
výrazne redukovaná. Dôležitou vlastnosťou občasne vysúšaných častí koryta je schopnosť 
zadržiavať partikulovanú organickú hmotu (POM), ktorá je u nich oveľa väčšia ako u per-
manentne zaplavených častí. To je veľmi významné najmä u tokov, kde nie sú vyvinuté iné 
zadržiavajúce (retenčné) štruktúry, ako napr. prehrádzky z naplavených kmeňov a koná-
rov alebo členité brehy. Retenčná kapacita je veľmi dôležitý ekologický faktor v systémoch 
tečúcich vôd, pretože alochtónna organická hmota je hlavným energetickým zdrojom 

Obr. 17: Štrkopiesková niva (alúvium) Hrona (Hron v Juri). Foto: Peter Bitušík
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spoločenstva vodného toku a jej prísun je v miernych zemepisných šírkach veľmi nerov-
nomerný (80 % jej celkového množstva sa dostáva do vodných tokov počas septembra 
a októbra). 

Energetické zdroje riečneho ekosystému

Organizmy obývajúce riečny ekosystém sa podľa zdroja energie a typu látok, ktoré prijí-
majú delia na dve principiálne odlišné skupiny: autotrofné a heterotrofné. Najdôležitej-
šími autotrofnými organizmami tečúcich vôd sú zelené rastliny, riasy, niektoré baktérie 
a sinice. Heterotrofné sú všetky živočíchy, huby a baktérie, ktoré sa živia spracovávaním 
mŕtvej organickej hmoty. Autotrofné organizmy spolu s mikroskopickými heterotrofnými 
organizmami vytvárajú v tečúcich vodách organické látky a energiu, dostupné pre konzu-
menty na vyšších trofických úrovniach. 

Medzi makrofyty (pozri kapitola Vodné rastliny) radíme cievnaté rastliny, machy a nie-
ktoré riasy dosahujúce väčších rozmerov (napr. vláknitá zelená riasa Cladophora, obr. 18). 

Perifytón sú spoločenstvá nárastov na dne a ponorených predmetoch. Obaľujú prakticky 
každú čiastočku substrátu a každý ponorený predmet, pokiaľ majú vhodné podmienky. 
Hlavnými zložkami perifytónu sú rozsievky, zlatisté riasy (Chrysophyta), červenoočká 
(Euglenophyta), zelené (Chlorophyta) a červené riasy (Rhodophyta) a sinice (Cyanophy-
ta). Abundancia a druhové zloženie perifytónu sú sezónne aj lokálne premenlivé. Perify-
tón spoluvytvára tzv. biofilm, ktorý je definovaný ako biomasa mikroorganizmov a ich 
organických výlučkov (vo forme exocelulárnych polymérov) priľnutých na povrchu častíc 
substrátu. Zástupcovia všetkých skupín tvoriacich perifytón (okrem červených rias) sú 
aj zložkou fytoplanktónu, teda autotrofných organizmov vznášajúcich sa vo voľnej vode. 
Hlavnými zložkami sú rozsievky, sinice a zelené riasy. Riečny planktón (fyto aj zooplank-
tón) je prevažne výsledkom unášania drobných organizmov z bentosu, ramien, jazier 
a nádrží. Pravý riečny planktón sa môže vyvinúť iba v pomalých nížinných riekach, kaná-
loch a v tokoch zarastených makrofytmi. Aby mal dostatočný čas na kolonizáciu a repro-
dukciu musí byť dostatočná dĺžka toku a čas zadržania vody. Zjednodušene sa dá povedať, 

Obr. 18: Cladophora aegagropila. Foto: © Nigel Holmes
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že perifytón a machy prevládajú v horných úsekoch vodných tokov, makrofyty v riekach 
stredných veľkostí, zátokách, ramenách a pozdĺž brehov nížinných riek a fytoplanktón sa 
rozvíja len vo veľkých nížinných riekach. 

Významný podiel na celkovom množstve energie v riečnom ekosystéme má neživá or-
ganická hmota. Táto je konzumovaná dekompozítormi a detritivormi, prostredníctvom 
ktorých sa dostáva do vyšších trofických úrovní. Heterotrofné organizmy potrebujú pre 
svoju existenciu zdroj neživej organickej hmoty a prítomnosť mikroorganizmov (baktérií 
a húb). V riečnom ekosystéme rozoznávame tri základné veľkostné kategórie neživej or-
ganickej hmoty:
1. Hrubá partikulovaná organická hmota – častice nad 1 mm. Ide hlavne o listy stro-

mov (najvýznamnejší zdroj), kvety, zvyšky makrovegetácie, drevo, výkaly živočíchov 
ap.

2. Jemná partikulovaná organická hmota – častice medzi 1 mm a 0,5 µm. Vzniká 
hlavne rozkladom hrubej partikulovanej organickej hmoty, ďalšie zdroje sú výlučky 
drobných konzumentov, odumreté telá rias, mikroorganizmov ap.

3. Rozpustená organická hmota – častice menšie ako 0,5 µm. Sú to extracelulárne 
výlučky a výluhy z rias a makrofýt, výluhy z exkrementov, organické látky splavené 
dažďom z vegetácie ap.

Časť týchto látok vzniká priamo v toku, časť pochádza z terestrického prostredia. Tieto 
zdroje výrazne prevyšujú energiu transformovanú vo vodnom toku fotosyntézou. Hlavne 
v malých zatienených tokoch sú možnosti fotosyntézy obmedzené, zatiaľ čo brehové po-
rasty sú významným zdrojom alochtónnej organickej hmoty. Autotrofia prevláda iba za 

Obr. 19: Schematické znázornenie rozkladu hrubej organickej hmoty na jemnú organickú hmotu. Autor: 
Igor Kokavec
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podmienok priaznivých pre vysokú primárnu produkciu. Môže to byť obmedzené sezón-
ne (napr. na jar, keď sú stromy ešte bez lístia) alebo typom toku. Takýmito, na autotrof-
nej báze fungujúcimi systémami, sú toky v arídnych oblastiach, stepiach a savanách, nad 
hornou hranicou lesa, stredne veľké rieky s dnom porasteným makrofytmi a veľké rieky 
v čase rozvoja fytoplanktónu. Významnými autotrofmi sú aj makrofyty v príbrežnej zóne 
a ramenách veľkých riek. Rozpustená organická hmota je najväčšou zásobárňou organic-
kého uhlíka v tečúcich vodách. Je zdrojom energie pre baktérie, prostredníctvom ktorých 
sa dostáva do ďalších trofických úrovní. Všetka rozpustená organická hmota pochádza ako 
prírodný biologický produkt z pôdy, rastlín alebo organickej hmoty vo vode. Časť je pro-
duktom procesov prebiehajúcich v samotnom toku, ako sú vylúhovanie listov (v jeseni po-
chádza z tohto zdroja až 40 % rozpustenej organickej hmoty) a inej partikulovanej orga-
nickej hmoty, časť pochádza z extracelulárnych výlučkov rastlín. Asi polovica masy DOM 
je tvorenej tvorená organickým uhlíkom. Rozpustená organická hmota obsahuje okrem 
rozpustených organických látok, aj menšie baktérie, vírusy a časť koloidnej organickej 
hmoty. Približne 10–25 % rozpustenej organickej hmoty pozostáva z identifikovateľných 
molekúl známej štruktúry ako sú uhľohydráty, mastné kyseliny, aminokyseliny ap. Zvyš-
ných 50–75 % (niekedy až do 90 %) sú humínové kyseliny a fulvokyseliny. Rozpustená 
organická hmota je vysoko labilný zdroj, spotrebovaný vo veľmi krátkom čase (desiatky 
hodín, maximálne niekoľko dní). 

Odstraňovanie rozpustenej organickej hmoty z vody prebieha biotickými aj abiotickými 
procesmi. Základné biotické procesy sú využitie mikroorganizmami, hlavne baktériami, 
asimilácia organického uhlíka do biomasy mikroorganizmov, konzumácia tejto heterotro-
fickej produkcie a jej eventuálna premena dýchaním (respiráciou) na CO2. Abiotickými 
procesmi ako rozpúšťanie, adsorpcia, flokulácia, zrážanie a fotochemická deštrukcia sa 
rozpustená organická hmota dostáva z roztoku a môže byť premenená na drobné čias-
točky. Mikroorganizmy sú asociované s organickými vrstvičkami obaľujúcimi jednotlivé 
častice substrátu – biofilmom. Sú to miesta primárneho zachytávania a spracovania roz-
pustenej organickej hmoty v malých tokoch, zatiaľ čo vo väčších riekach môžu byť dô-
ležité vo vodnom stĺpci rozptýlené baktérie. Organické vrstvičky sú tvorené baktériami, 
hubami, riasami, prvokmi a mikroskopickými mnohobunkovcami, spoločne s exoenzý-
mami a čiastočkami detritu, zachytenými v želatinóznej hmote polysacharidov. Viac ako 
80% biomasy organického uhlíka je tvorených vrstvičkou exocelulárnych sacharidov. Táto 
mŕtva organická hmota predstavuje vysoko aktívny povrch, ktorý zachytáva rozpustené 
a veľmi jemné čiastočky organickej hmoty a tým umožňuje jej využitie živočíšnymi konzu-
mentami. Vysoká metabolická aktivita mikroorganizmov na povrchu biofilmu je pravde-
podobne spôsobená akumuláciou exoenzýmov v jeho vnútri, ktorá umožňuje baktériám 
premeniť zdroje zo syntézy exoenzýmami na mikrobiálny rast. Transformácia energie vo 
vnútri biofilmu zahŕňa premenu svetelnej energie na chemickú fotosyntézou rias, adsorp-
ciu a spracovanie heterotrofického uhlíka mikroorganizmami a vnútorné transféry pros-
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tredníctvom extracelulárnych výlučkov a rozkladu buniek. Kvantitatívny význam biofilmu 
jasne vidno z faktu, že pomer medzi organickým uhlíkom viazaným v bentickej makro-
faune a celkovým organickým uhlíkom v riečnych sedimentoch bol zistený rádovo 1:105 
(Leichtfried 1991). 

Dynamika riečneho ekosystému

Štúdium ekosystému musí zahŕňať neživú hmotu i biotu. Štúdium toku energie (vyjad-
renej ako organická hmota alebo uhlík) a tokov neživej hmoty (chemické prvky, minerál-
ne látky alebo živiny) sú základnými oblasťami ekologického výskumu na ekosystémovej 
úrovni, pretože nám umožňujú poznať vzťahy medzi jednotlivými zložkami ekosystémov. 

Dynamika anorganických látok rozpustených vo vode závisí od ich transportu vo vod-
nom stĺpci a od transportných procesov spájajúcich vodný stĺpec s dnom a brehmi vod-
ného toku a s okolitou krajinou. Záujem biológov sa koncentruje hlavne na prvky nevy-
hnutné pre život, ktorých prísun potenciálne limituje metabolické procesy v tokoch. Tieto 
voláme živiny. Anorganické látky sa líšia aj svojou využiteľnosťou pre organizmy. Tzv. 
konzervatívne látky sú unášané vodným tokom bez toho, aby významnejšie ovplyvnili 
biotu. Reaktívne látky, najmä tie, ktoré regulujú metabolické procesy, sú vo vodnom toku 
činnosťou organizmov zadržiavané a dočasne ukladané. Ich dynamika môže byť výrazne 
ovplyvnená biotickými i abiotickými procesmi. C, N, P a Si sú najviac zastúpenými prvka-
mi. Koncentrácie dusíka a fosforu sú nízke v neznečistených vodných tokoch. Následkom 
antropogénnych vplyvov, ako sú splachy priemyselných hnojív a vypúšťanie komunálnych 
a priemyselných odpadových vôd, je zvýšená koncentrácia živín vo väčšine veľkých riek 
mierneho pásma. Pomer N:P väčšinou presahuje 16:1, čo znamená, že dusík je v nadbytku. 
Koncentrácia dusíka a fosforu v riekach často vysoko prekračuje hodnoty, ktoré spôsobu-
jú eutrofizáciu stojatých vôd. Ak je takáto rieka prehradená, môže dochádzať k prudkým 
rozvojom biomasy rias a siníc s vážnymi dôsledkami pre biotu nádrže i samotného toku 
pod nádržou. 

Cyklus (kolobeh) živín (pozri podkap. Formy a kolobeh biogénnych prvkov vo vodách) 
opisuje v ľubovoľnom ekosystéme cestu jedného atómu alebo prvku zo stavu, v ktorom 
existuje ako rozpustená dostupná živina, cez inkorporáciu do živých pletív primárnych 
producentov a cestu cez niekoľko článkov potravného reťazca, až po jeho eventuálny vý-
daj exkréciou a rozkladom, ktorými sa znovu dostáva medzi rozpustené dostupné živiny. 
Vo väčšine ekosystémov prebieha tento proces na jednom mieste s minimálnym podielom 
transportu. V tečúcich vodách musíme vziať do úvahy aj transport. Atóm alebo prvok sa vo 
vodnom stĺpci nachádza ako rozpustená živina, je transportovaný na určitú vzdialenosť, 
potom zabudovaný do živej hmoty a eventuálne cez neživú organickú hmotu vrátený do 
vody ako rozpustená živina. Cyklus zahŕňa aj poprúdový transport, je teda lepšie opisovať 
ho ako špirálu. Transport látok pozdĺž toku nie je rovnomerný. V každom toku sú miesta so 
zvýšenou akumuláciou na dne (tíšiny, zátočiny), mení sa aj spolu s prietokom a zmenami 
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biologickej aktivity. 

Podľa konceptu špirálového kolobehu živín (Newbold et al. 1981) je dĺžka špirály (S 
v metroch) súčtom transportu atómu prvku v dvoch rozličných stavoch: ako rozpustená 
anorganická látka vo vodnom stĺpci a ako biota. 

      S = SW + SB 

SW je dĺžka dráhy, ktorú prejde atóm ako roztok anorganickej látky (minerálna živina) 
odkedy sa stane dostupným vo vodnom stĺpci, až pokiaľ je prijatý a zabudovaný do tiel 
organizmov (biota). SB vyjadruje dĺžku dráhy, ktorú prejde atóm v rámci bioty, než je vylú-
čený späť do vody a je teda dokončená jedna fáza cyklu. Biota je vo všeobecnosti spojená 
s dnom vodného toku ako prisadnuté mikroorganizmy, perifytón a bentické bezstavovce. 
Atóm prejde veľkú vzdialenosť vo vodnom stĺpci ako roztok anorganickej látky. SW býva 
teda väčšie ako SB. Nízke hodnoty SW (krátke vzdialenosti) odrážajú väčší príjem živín 
(vyššiu biologickú aktivitu) a teda intenzívnejšie obiehanie atómu v danom úseku toku. 
Hustota špirály je ukazovateľom schopnosti vodného toku zadržať a využiť živiny. Látkový 
kolobeh ovplyvňuje množstvo abiotických i biotických faktorov. Vysoké prietoky znižujú 
možnosť príjmu živín organizmami, predlžujú teda poprúdový transport. Nízke prietoky, 
retenčné štruktúry v koryte, výmena medzi podpovrchovým a povrchovým tokom zvyšujú 
možnosti príjmu živín, skracujú SW. Biologické odčerpávanie živín z tokov je záležitosťou 
najmä autotrofných organizmov a mikroorganizmov. Najväčšie je keď dosahujú veľké bio-
masy a populácie sú metabolicky aktívne. Živočíchy môžu konzumáciou rias a mikroor-
ganizmov redukovať alebo stimulovať produktivitu a spotrebu živín. Mierna konzumácia 
(spásanie) stimuluje produktivitu a teda aj príjem živín. Väčšia konzumácia znižuje množ-
stvo nárastov a mikroorganizmov a pravdepodobne aj príjem živín. Živočíchy ovplyvňujú 
dynamiku živín aj exkréciou, produkciou exkrementov, menením veľkostí častíc partiku-
lovanej organickej hmoty, ukladaním živín do biomasy konzumentov a ich migráciami. 

Obr. 20: Porovnanie dvoch úsekov potoka Vydrice s rozličnou retenčnou schopnosťou. Vľavo vyššia a vpravo 
nižšia retenčná schopnosť. Foto: Eva Bulánková
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Riečne systémy sú veľmi otvorené. Export je najvýznamnejší proces, najmä počas zvýše-
ných prietokov. Mimoriadne dôležitá je preto schopnosť toku dočasne zadržiavať organic-
kú hmotu, ktorú voláme retenčná kapacita. Je vysoká pri nenarušených povodiach, kde 
je väčšina organickej hmoty transportovaná až po jej spracovaní na malé čiastočky a DOM. 
Retenčné štruktúry ako balvany a prehrádzky z konárov spomaľujú pohyb vody a mate-
riálu v menších tokoch, čím zvyšujú množstvo organickej hmoty využitej konzumentami 
a znižujú poprúdový export. Dôležité sú rozličné biologické a fyzikálno-chemické procesy, 
ktorými je organická hmota zachytávaná, aby bola zabudovaná do tiel organizmov. Miesta 
akumulácie organickej hmoty za prekážkami v toku vykazujú vysokú aktivitu heterotrof-
ných organizmov. Na takýchto miestach bola nameraná takmer 3-krát vyššia respirácia 
v porovnaní s inými sedimentami toho istého toku. Biomasa makroevertebrát bola viac ako 
5-krát vyššia. Odstránenie prehrádzok z konárov na 175 metrovom úseku malého potoka 
viedlo k 2,5-násobnému zvýšeniu exportu organickej hmoty. Export jemnej partikulova-
nej organickej hmoty vzrástol 7-krát, hrubej partikulovanej organickej hmoty 2,5-krát. U 
rozpustenej organickej hmoty bol nárast iba mierny – 18%. Pred odstránením prehrádzok 
tvorila rozpustená organická hmota 70% exportovanej transportovanej organickej hmo-
ty. Po ich odstránení tvoril podiel rozpustenej organickej hmoty iba 30%. Ako sa vodný 
tok zväčšuje, sú prehrádzky zriedkavejšie a ich význam klesá. Ďalšími významnými para-
metrami ovplyvňujúcimi retenciu sú substrát, geomorfológia vodného toku a hydraulický 
režim. Retenčné mechanizmy sú rozdielne pre hrubú a jemnú partikulovanú organickú 
hmotu. Taktiež sa odlišujú pri normálnych a zvýšených prietokoch. Ak odstránime retenč-
né štruktúry, vodný tok sa mení na kanál spôsobujúci, že sú všetky vstupy zo systému čo 
najrýchlejšie odvedené. 

Drevo (kmene stromov, konáre) akumulované vo vodných tokoch vytvárajú nenahraditeľ-
né retenčné štruktúry (Benke & Wallace 1990). Okrem toho predstavuje zdroj priestoru 
a potravy pre vodné bezstavovce a ryby. Vodné bezstavovce môžu konzumovať priamo 
drevo, častejšie však biofilmy, ktoré sa na drevených povrchoch vytvárajú a lístie, ktoré sa 
na dreve zachytáva. Drevo slúži ako mikrohabitat, poskytuje úkryt priamo v dreve a pod 
zvyškami kôry. V tokoch kde absentujú tvrdé povrchy (napr. toky s piesočnatým dnom) 
predstavuje jediný substrát, kde sa mnohé druhy môžu prichytiť. Prítomnosť alebo neprí-
tomnosť dreva môže teda významným spôsobom ovplyvniť štruktúru a produkciu spolo-
čenstiev vodných bezstavovcov aj rýb (Siemens et al. 2005). 

Význam jednotlivých energetických vstupov sa mení v závislosti na charaktere a veľkosti 
toku. V pramennom potoku v listnatom lese tvorí až 99% energetických vstupov alochtón-
na organická hmota, z ktorej je asi 65 % exportovanej dole prúdom. Podiel alochtónnych 
vstupov a autochtónnej primárnej produkcie sa v tokoch mierneho pásma mení sezónne. 
Primárna produkcia rastie v období, keď tok nie je zatienený korunami stromov. V aríd-
nych oblastiach je autochtónna primárna produkcia hlavným zdrojom energie. Vo veľkých 
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nížinných riekach klesá význam prísunu organickej hmoty z vyššie položených častí povo-
dí (Junk et al. 1989). 

Koncept riečneho kontinua (River Continuum Concept – RCC), navrhnutý severo-
americkými autormi (Vannote et al., 1980), je pokusom o vytvorenie modelu, ktorý by 
integroval geomorfologické charakteristiky toku so štruktúrou a funkciou biologických 
spoločenstiev. Vodné toky sú otvorené systémy. Toky od horných úsekov k dolným vyka-
zujú viac-menej plynulé (kontinuálne) zmeny fyzikálnych faktorov (šírka, hĺbka, rýchlosť 
prúdenia, prietok, teplota vody, stupeň entropie). Organizmy a spoločenstvá v pozdĺžnom 
profile toku a v riečnej sieti sa vyvíjajú v súlade s podmienkami okolitého prostredia. Pod-
ľa teórie RCC je biologická zložka ekosystému vodného toku adaptovaná na tieto gradienty 
fyzikálnych faktorov a vytvára kontinuum. Pozdĺž úsekov tokov charakterizovaných viac-
-menej rovnakými fyzikálnymi faktormi sa utvárajú spoločenstvá organizmov, ktoré sú 
v rovnováhe s fyzikálnymi parametrami toku. Dochádza ku kontinuálnej výmene resp. na-
hrádzaniu druhov, pričom celý tento proces smeruje k optimálnemu využívaniu dostup-
ných zdrojov energie v danom priestore. Model pomáha vysvetliť napr. dôsledky úprav 
tokov, ktoré po zmene priečneho profilu koryta a po odstránení brehovej a sprievodnej 
vegetácie vyvolávajú reťazovú reakciu v druhovej, hustotnej a v trofickej skladbe spolo-

Obr. 21: Drevo v zachovalom podhorskom toku Stužica. Foto: Eva Bulánková
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čenstva.

Štruktúra spoločenstva jednotlivých úsekov tokov je závislá na zdrojoch energie a forme 
látok, ktoré sa do systému dostávajú. Napríklad v pramenných úsekoch tokov sa do nich 
dostáva veľké množstvo alochtónnej organickej hmoty vo forme lístia opadaného z po-
brežnej vegetácie. Hrubá mŕtva organická hmota sa postupne rozkladá na jednoduchšie 
zložky, ktoré sa zapájajú do ďalších častí kolobehu látok, pričom sú transportované dolu 
prúdom. Časť vstupných látok sa ukladá ako zásoby (napr. sedimenty), časť sa realizuje 
v živej biomase organizmov a ich odpadných produktoch. Takto sú ekologické pomery 
spodnejších úsekov tokov závislé na procesoch prebiehajúcich v horných úsekoch.

Ukazovateľmi dynamiky riečneho kontinua sú predovšetkým obsah organických látok 
vo vode, druhová rozmanitosť organizmov (alfa-diverzita), teplotné rozdiely a pomer hru-
bej primárnej produkcie-P (množstvo fotosynteticky asimilovanej energie) a respirácie-R 
spoločenstva (množstvo energie spotrebovanej na dýchanie organizmov). V poslednom 
menovanom vzťahu sú najdôležitejšími faktormi svetlo a prísun a transport látok. Pre jed-
notlivé úseky platí: horný úsek (toky 1. až 3. rádu) P/R < 1; stredný úsek (toky 4. až 6. 

Obr. 22: Zobrazenie konceptu riečneho kontinua (RCC). Upravil: Igor Kokavec.



42

Obr. 24: Charakteristický predstaviteľ zberačov 
zhŕňačov: máloštetinavec (Oligochaeta). Kresba: 
Sebastian Elsemann

Obr. 23: Charakteristický predstaviteľ drvičov: kri-
vák (Gammarus spp.). Kresba: Sebastian Elsemann

Obr. 25: Charakteristický predstaviteľ zberačov 
filtrátorov: muška (Simulium). Kresba: Sebastian 
Elsemann

Obr. 26: Charakteristický predstaviteľ zoškrabá-
vačov: prísavkár (Liponeura). Kresba: Sebastian 
Elsemann

Obr. 27: Charakteristický predstaviteľ predátorov: 
larva vážky (Odonata). Kresba: Sebastian Else-
mann

rádu) P/R > 1; dolný úsek (toky 7. rádu 
a väčšie) P/R < 1.

Mnohé horné toky sú ovplyvnené po-
brežnou vegetáciou, ktorá zatienením 
redukuje primárnu produkciu a vytvára 
množstvo alochtónnehodetritu, ktorý je 
hlavným zdrojom potravy vodných or-
ganizmov. K faktoru zatienenia pristu-
puje aj faktor nízkej teploty vody. Spolu 
spôsobujú, že primárna produkcia je ob-
medzená väčšinou len na riasové nárasty. 
Ako tok prechádza do otvorenejších údo-
lí, zväčšuje sa jeho šírka, redukuje zatie-

nenie, plytká voda sa prehrieva. 

V stredných úsekoch tokov s plytkou vodou maximálne vystavených slnečnému svetlu za-
znamenávame najväčšiu produkciu nárastov a makrofytov. Ich celkový metabolizmus pre-
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chádza z heterotrofného na autotrofný, tzn. že fotosyntetická produkcia zelených rastlín 
prevláda nad spotrebou organických látok pri dýchaní organizmov. Stabilný a rôznorodý 
substrát a kolísanie prietokov a teploty vody sú faktory spôsobujúce najvyššiu diverzitu 
zoobentosu v stredných úsekoch tokov.

V dolných úsekoch sa celkový metabolizmus spoločenstva opäť posúva k heterotrofii. Je to 
spôsobené zvýšenou hĺbkou a zákalom (veľké množstvo vodou unášaných jemných čias-
točiek), čo má za následok znížený prísun svetla a tým aj zníženie fotosyntézy. Nestabilný 
jemný substrát neumožňuje život veľkému množstvu druhov bentických živočíchov. Veľ-
mi dôležité je uvedomiť si, že v nížinných tokoch nastáva posun metabolizmu z dnových 
procesov do vodného stĺpca, od bentosu k planktónu a nektónu.

So zmenami metabolizmu tokov úzko súvisí význam jednotlivých trofických funkčných 
skupín (gíld) živočíchov v rôznych úsekoch. Bezstavovce môžeme rozdeliť do 4 skupín 
(detailnejšie pozri kapitola Makrozoobentos): 

• drviče – živiace sa hrubou partikulovanou organickou hmotou (obr. 23), 

• zberače – zberajúce partikulovanú organickú hmotu. Zberače sa ďalej delia na zhŕ-

ňače (obr. 24), zberajúce partikulovanú organickú hmotu na dne a filtrátory filtrujú-

ce partikulovanú organickú hmotu z vodného stĺpca (obr. 25), 

• zoškrabávače – živiace sa perifytónom, resp. biofilmom (obr. 26),

• predátory – živiace sa inými živočíchmi (obr. 27). 

V horných úsekoch tokov je metabolizmus spoločenstva založený na prísune energie z te-
restrického prostredia. Prevládajú drviče hrubého rastlinného detritu (napr. kriváky, nie-
ktoré pošvatky a dvojkrídlovce). V stredných úsekoch dominujú zoškrabávače nárastov 
(napr. slimáky, viaceré dvojkrídlovce, podenky) a zberače jemného detritu na dne (napr. 
niektoré podenky, pošvatky, kriváky, tubifexy, pakomáre), pretože je tu najväčšia primárna 
produkcia a zároveň dostatočný prísun jemného detritu, vytvoreného v horných častiach 
povodí. V dolných úsekoch klesá zastúpenie tých, čo hľadajú potravu na dne a vzrastá za-
stúpenie filtrátorov (napr. niektoré potočníky, muškovité, lastúrniky) filtrujúcich potravu 
z prúdiacej vody. Je to spôsobené poklesom primárnej produkcie a jemným, nestabilným 
substrátom, ktorý poskytuje vhodné životné podmienky iba malej skupine na toto pros-
tredie adaptovaných organizmov. Naopak rastie množstvo potravy voľne sa vznášajúcej 
vo vodnom stĺpci (planktón).

Teória RCC bola podrobená mnohým testom, ktoré poukázali aj na jej slabiny. Predpovede 
vytvorené na jej základe boli iba čiastočne úspešné, často nezodpovedali zisteným skutoč-
nostiam. Pretože RCC bola vytvorená na tokoch prameniacich v zalesnených oblastiach, 
nemôže platiť pre toky v arídnych oblastiach a pre toky prameniace v alpínskom pás-
me. V týchto prípadoch je metabolizmus spoločenstva založený na autochtónnej primár-
nej produkcii. Pritom vo veľkých nížinných riekach sú oveľa dôležitejšie interakcie rieky 
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s inundáciou. Kontinuita riečneho systému je v prírodnom prostredí často narušená. Z 
prírodných faktorov pôsobiacich diskontinuálne možno spomenúť náhle zmeny reliéfu, 
vplyv prítokov, zmeny geologického podložia, lokálne zvláštnosti toku (štruktúra dna, tvar 
koryta) atď. K týmto činiteľom sa významne pripája činnosť človeka. Priehrady, regulácie 
tokov, likvidácia brehových porastov, odlesňovanie v povodiach či znečisťovanie vôd sú 
faktory pôsobiace výrazne diskontinuálne.

Koncept záplavového pulzu (Flood Pulse Concept - FPC)

Ďalším nedostatkom RCC bolo, že kládla prílišný dôraz na FPOM importovanú z vyššie 
ležiacich častí povodia. To vyplynulo z toho, že táto teória bola založená hlavne na výsled-
koch z menších tokov v zalesnených oblastiach mierneho pásma, ktoré prechádzajú do 
viac-menej regulovaných nížinných riek v oblastiach dlhodobo antropicky ovplyvnených. 
Význam záplav na drobných tokoch je nižší, záplavy sú náhodné, krátko trvajú a úpravami 
tokov sa dajú zvyčajne jednoducho eliminovať. Preto bol význam záplav v prvej verzii RCC 
prakticky ignorovaný. Nivy veľkých nížinných riek boli študované oddelene ako mokrade 
niekde na pomedzí vodného a terestrického ekosystému a  pri ich štúdiu chýbal holistický 
prístup. Až v roku 1989 Junket al. publikovali na základe osobných skúseností z výzku-
mu na strednom toku Amazonky a Mississipikoncept záplavového pulzu, kde sa zamerali 
na laterálnu výmenu vody, živín a organizmov medzi riečnym korytom (resp. jazerom) a 
priľahlou inundáciou – riečnou nivou. Periodické vysúšanie a záplavy (záplavové pulzy) 
sú vedúcou silou ovplyvňujúcou systém rieka - niva. Riečna niva je podľa FPC integrálnou 
súčasťou systému, ktorá je periodicky napájaná a odpájaná od rieky, pričom sa vytvára 
dynamický ekotón na pomedzí vodného a suchozemského prostredia. FPC predpovedá, 
že množstvo a kvalita živín v nive bude závisieť od množstva a kvality rozpustených a 
suspendovaných živín v rieke, avšak zároveň hovorí, že vnútorné procesy v nive a mecha-
nizmy transferu živín medzi vodnou a suchozemskou fázou silne ovplyvňujú cykly živín, 
primárnu aj sekundárnu produkciu a dekompozíciu. Záplava je zároveň silným narušením 
(disturbanciou), ktorá vedie k pravidelnému regresnému vývoju spoločenstva, a teda udr-
žuje ekosystém v nezrelom, avšak vysoko produktívnom stave. FPC ďalej tvrdí, že veľká 
časť primárnej a sekundárnej produkcie systému rieka - niva prebieha na nive, zatiaľ čo 
rieka je hlavne dopravným prostriedkom pre vodu a rozpustenú a suspendovanú organic-
kú hmotu. Rieka je takisto útočiskom pre vodné organizmy počas nízkych vodných stavov 
a slúži ako cesta pre aktívne i pasívne šírenie organizmov. Merania na Amazonke nad Ma-
nausom ukázali, že menej ako 1% organického uhlíka pochádzalo z vyšších partií povodia. 
Primárna produkcia fytoplanktónu tvorila 5,4% a perifytón prichytený na makrofytoch 
1,5%. 90% produkcie organického uhlíka pochádzalo z akvatických a terestrických mak-
rofytov v litorálnej zóne a inundácii a z lístia zo zaplavovaných lesov. Z toho je zrejmé, že 
pri nížinných riekach sú oveľa významnejšie interakcie medzi riekou a inundáciou ako 
procesy v samotnom koryte a transport organickej hmoty z vyšie ležiacich častí toku. Boč-
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Obr. 28: Každoročné záplavy rieky Morava sú dôležité pre život žiabronôžok (dole) a štítovcov (hore) vysky-
tujúcich sa na zaplavených lúkach a lesoch. Foto: Igor Kokavec

ná (laterálna) spojitosť (konektivita) rieky a jej nivy je podstatne významnejšia ako po-
zdĺžna (longitudinálna)  konektivita vodného toku, ktorá bola kľúčová u menších vodných 
tokov.

Mechanizmy zabezpečujúce stabilitu riečneho ekosystému 

Jedným z mechanizmov, ktorý zabezpečuje rovnováhu v tečúcich vodách je mechanizmus 
osídľovacieho alebo kolonizačného kolobehu. Tento mechanizmus umožňuje ich trvalé 
celoročné osídlenie a kompenzuje úbytok organizmov strhávaných a unášaných prúdom. 
Bez tejto kompenzácie by boli za určitú dobu všetky organizmy splavené a tok by ostal 
pustý. Hlavné spôsoby kompenzácie úbytku organizmov sú:
1. Drift – bentické organizmy neustále unášané prúdom. Súčasťou driftu sú predovšet-

kým skoré vývinové štádiá bezstavovcov a jedince (larvy, kukly) dokončujúce meta-
morfózu, z ktorých sa liahnu priamo z vodnej hladinydospelce. Drift je vyvolaný hyd-
rologickými faktormi, z väčšej časti je však odrazom celkovej aktivity driftujúcich 
organizmov za daných podmienok prostredia. Prvé osídlenie sterilného substrátu 
driftujúcimi živočíchmi je pozorované už po niekoľkých hodinách, definitívne zlože-
nie spoločenstva sa ustáli po niekoľkých týždňoch.

2. Poprúdové a protiprúdové migrácie živočíchov po dne – dôležitá je predovšet-
kým tzv. pozitívna reotaxia, tzn. že živočíchy sa orientujú a pohybujú proti prúdu, 
k čomu sú aj morfologicky adaptované. Ďalšou významnou vlastnosťou bentosu 
v silne prúdivých tokoch je pozitívna thigmotaxia, t.j. snaha udržovať permanentný 
styk s podkladom. Ak je živočích odplavený prúdom, snaží sa čo najskôr opäť prichy-
tiť k podkladu.

3. Migrácie živočíchov medzi bentálom a podriečnym dnom (hyporeálom) – pod-
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riečne dno plní okrem iného aj funkciu dočasného útočiska (refúgia) pri povodniach, 
pri náhlom havarijnom znečistení, vyschnutí, vymrznutí toku ap. Po odoznení dis-
turbancie môže byť príslušný úsek toku rýchlo osídlený organizmami ukrývajúcimi 
sa v podriečnom dne.

4. Vzdušná kolonizácia – predovšetkým kompenzačné lety imág hmyzu proti prúdu, 
ale aj poprúdové a rôznosmerné výlety imág. Lety imág proti prúdu majú za cieľ 
znesenie vajíčok vo vyšších častiach toku. Vajíčka a larvy z nich vyliahnuté sú potom 
postupne splavované prúdom, takže imágo vyletí z vody približne tam, kde jeho ro-
dičia.

Známou schopnosťou ekosystémov vodných tokov, ktorá patrí k autoregulačnému systé-
mu, je samočistenie. Do vodných tokov sa dostáva množstvo odpadových látok, ktoré ak 
by neboli odbúravané, by sa smerom po prúde postupne koncentrovali, až by spôsobili 
úplné zrútenie ekosystému. Sem nepatria len produkty ľudskej činnosti, ale aj tzv. pri-
rodzené znečistenie napr. alochtónnymi organickými látkami. V procese samočistenia sa 
za pomoci fyzikálnych, chemických a biologických procesov odpadové látky odbúravajú. 
Účinnosť týchto procesov závisí od mnohých faktorov, z ktorých sú najvýznamnejšie kon-
centrácia a prísun rozpusteného O2, množstvo a druh látok (organické, anorganické, to-
xické), teplota vody, charakter dna a aktivita organizmov dna. Najdôležitejšie fyzikálne 
procesy sú riedenie, premiešavanie, vylúhovanie, sedimentácia, mechanická deštrukcia 
a prípadne odnos pevných látok. Z chemických procesov sú to oxidácia, neutralizácia, ko-
agulácia, fotochemický rozklad atď. Pri biologických procesoch má najdôležitejšiu úlohu 
činnosť mikroorganizmov, ktoré mineralizujú organické látky alebo vstupujú ako potrava 
do vyšších článkov potravného reťazca. Koncentrácia O2 je veľmi významným faktorom, 
pretože určuje, či bude samočistenie prebiehať rýchlejšie za aeróbnych podmienok alebo 
pomalšie pri anaeróbnych podmienkach. Konečné produkty rozkladu odpadových látok 
sú využité pri tvorbe biomasy organizmov, niektoré sú v rozpustnej forme unášané vodou, 
časť sa ukladá do riečnych alebo morských sedimentov a časť uniká v plynnej podobe do 
atmosféry. Samočistenie prebieha najrýchlejšie a najúčinnejšie v nenarušených tokoch so 
zachovanými prirodzenými charakteristikami koryta. Dôležitá je najmä veľkosť povrchu 
substrátu, ktorá je u prirodzeného dna niekoľkonásobne vyššia ako je zodpovedajúca plo-
chy hladiny. Častice substrátu sú obalené biofilmom, na ktorom prebieha najintenzívnej-
šie odbúravanie znečisťujúcich látok. 

Všetky spomenuté mechanizmy (procesy) dokážu veľmi rýchlo po odoznení katastrofic-
kého vplyvu, počas ktorého dôjde k narušeniu ekosystému, obnoviť jeho pôvodné funkcie 
a rovnováhu.
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