KLASIFIKÁCIA POVRCHOVÝCH VÔD
Eva Bulánková
Vodné ekosystémy predstavujú rôzne typy tečúcich i stojatých vôd. Existuje mnoho definícií na rozdelenie povrchových vnútrozemských vôd, z ktorých tu predstavíme len tie
najaktuálnejšie a týkajúce sa členenia vôd na základe výskytu vodných živočíchov.

V zmysle definície Rámcovej smernice o vodách (RSV 2000/60 ES), povrchová voda predstavuje vnútrozemskú vodu, okrem podzemnej vody; brakické vody a pobrežnú vodu.
„Vnútrozemská voda“ znamená všetku stojatú alebo tečúcu vodu na zemskom povrchu
a všetku podzemnú vodu smerom k pevnine od základnej čiary, od ktorej sa meria šírka
pásma výsostných vôd (Smernica 2000/60/ES, 2000) .

Pri vytváraní klasifikácií biotopov Slovenska sú ako kritérium rozdelenia väčšinou použité fytocenologické spoločenstvá (Stanová & Valachovič 2002). Na zoologické členenie sa
však táto kategorizácia vodných biotopov nedá vždy použiť, pretože pri charakteristike

vôd sú rozhodujúce aj iné vlastnosti prostredia ako podmienky pre rastlinné spoločenstvá, predovšetkým prúdenie vody,
teplota vody, substrát a iné. Preto na

klasifikáciu povrchových vôd Slovenska používame rozdelenie biotopov
vôd v zmysle zoologického členenia
podľa Ružičkovej et al. (1996).

Povrchové vnútrozemské vody sa
rozdeľujú na základe prúdenia vody

na vody stojaté (lentické, lentic) a te-

čúce (lotické, lotic). Stojaté vody sa
vyznačujú absenciou prúdenia vody,

čo predurčuje niektoré ich fyzikálno-chemické vlastnosti, ktorými sa výrazne líšia od tečúcich vôd (pozri kapitola 1). Podľa toho, či je voda trvale

prítomná v stojatých vodách alebo

len 3 – 4 mesiace v roku, ich delíme
Obr. 32: Tajch (Malá vodárenská nádrž). Foto: Eva Bulánková
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na trvalé (permanentné) stojaté

vody a periodické (temporárne)

vody. Prirodzené stojaté vody sú ja-

zerá, ktoré vznikli väčšinou činnosťou ľadovcov a umelé vznikli činnosťou človeka. Podľa
RSV 2000/60ES je definícia jazier širšia, zahŕňa aj umelé vodné telesá: „Jazero znamená

útvar stojatej vnútrozemskej vody“. Ľadovcové jazerá v Tatrách sa nazývajú plesá, umelo
vytvorené jazerá v dôsledku banskej činnosti sú tajchy z nemeckého Teich (obr. 32).

Podľa nadmorskej výšky sa jazerá delia na vysokohorské, nachádzajúce sa v nadmorskej
výške nad hranicou lesa (od 1800 m n.m.), patria k nim plesá v Tatrách. Horské jazerá ležia
v nadmorskej výške 1 800 – 800 m n.m. a okrem Tatier sú aj v Spišskej Magure. Podhorské
jazerá sú zriedkavejšie, ležia v nadmorskej výške 800 – 300 m n.m., patria sem napríklad
Vihorlatské jazerá.

Na základe obsahu živín sa jazerá, ale aj ostatné vody delia na:
– dystrofné: obsah fosforu: ≤ 0,05 mg.l–1

– oligotrofné, obsah fosforu: 0,005 – 0,01 mg.l–1

– mezotrofné, obsah fosforu: 0,01 – 0,03 mg.l–1
– eutrofné, obsah fosforu: 0,03 – 0,1 mg.l–1
– hypertrofné, obsah fosforu: ≥ 0,1 mg.l–1

Dystrofné stojaté vody sú vody s nízkym obsahom fosforu, nízkym pH (3,5 – 5,5), voda
je do hneda sfarbená z humínových kyselín, ktoré sú vylúhované z rašeliny, na dne je hne-

dé, nepáchnuce bahno. Patria sem jazerá horského až podhorského stupňa, napr. Jamské
pleso (obr. 33).

Obr. 33: Horské jazero (Jamské pleso vo Vysokých Tatrách): Foto: Eva Bulánková
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Oligotrofné stojaté vody sa vyznačujú
tým, že obsahujú málo celkového dusíka
a fosforu, pH ≤ 7, na dne je asi 60% nasýtenie kyslíkom. Predstavujú ich hlavne
vysokohorské tatranské plesá nad hranicou lesa v nadmorskej výške od 1800 m
n.m., sú hlboké a majú malý prísun organických látok z povodia. Patria sem vysoko priehľadné tatranské plesá (obr. 34),
ale aj novovyťažené štrkoviská naplnené
podzemnou vodou, pokým nezarastú.
Oligotrofné stojaté vody majú menej fytoplanktónu a zooplanktónu a z bentických bezstavovcov v plesách žijú chladnomilné druhy.

Mezotrofné stojaté vody (obr. 35) môžu
byť mierne sfarbené do zelena planktonickými riasami, pH majú o niečo vyššie
Obr. 34: Oligotrofné tatranské pleso. Foto: Peter
ako 7, priehľadnosť je vysoká. PredstavuBitušík
jú častokrát chránené biotopy s pôvodnými a chránenými druhmi fauny i flóry.
Postupne sa prirodzenou alebo človekom podmienenou sukcesiou, kedy sa celý proces
urýchľuje, zmenia na eutrofné vody.

Obr. 35: Mezotrofné tatranské pleso (Štrbské pleso). Foto: Ferdinand Šporka
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Obr. 36: Eutrofizované staré rameno (Lantov). Foto: Eva Bulánková

Eutrofné stojaté vody majú vodu značne sfarbenú riasami, preto sú málo priehľadné,

v lete niekoľko pár desiatok centimetrov, v zime je priehľadnosť vyššia a pH výrazne vyššie ako 7. Dno tvorí vrstva organického bahna. Typické eutrofné stojaté vody sú plytké,

s dostatočným prísunom organických látok (obr. 36) nachádzajúce sa v nižších nadmorských výškach. Prežívajú tu veľakrát aj vo veľkej početnosti druhy, ktoré nie sú náročné na
obsah kyslíka vo vode, ako napr. vodné bzdochy, eurytopné vážky a chrobáky.

Hypertrofné stojaté vody (obr. 37) sú často v lete a na jeseň pokryté zeleným sinicovým
kvetom, takže svetlo neprenikne dovnútra. To znemožnuje rast vodných rastlín, ktoré by

vodu okysličovali. Sinice produkujú toxické látky, v dôsledku nedostatku kyslíka sa z vody
uvoľňujú toxické plyny ako sírovodík a metán. V tomto prostredí vedia prežiť len larvy
dvojkrídlovcov z rodu Chaoborus, ktoré znášajú úplný nedostatok kyslíka. Na základe

výskytu charakteristických vodných dvojkrídlovcov nazval nemecký vedec Thienemann

(1954) hypertrofné stojaté vody ako chaoborové, eutrofné ako chironomové a oligotrofné
ako tanytarsové.

Počas sukcesie ekosystému prechádza jazero či iný typ stojatej vody jednotlivými štádiami

od oligotrofného až po eutrofné, až sa zmení na mokraď a neskôr na les. Tento proces trvá
niekoľko storočí v závislosti od veľkosti jazera a môže byť urýchlený činnosťou človeka,

napr. výrubom pobrežnej vegetácie, čo zvýši prísun živín a urýchli sa proces eutrofizácie.
K takejto eutrofizácii dochádza v kratšom čase hlavne u malých stojatých vôd.
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Obr. 37: Hypertrofná voda. Foto: Eva Bulánková

K trvalým plytkým stojatým vodám podľa klasifikácie biotopov Slovenska v zmysle zoologického členenia patria močiare, definované ako plytké, trvalé, podzemnou, pramennou
alebo zrážkovou vodou naplnené terénne priehlbiny, ktoré silne zarastajú makrofytami

(Bitušík et al. 1996). Močiare na rašeliniskách sú rašeliniskové, nerašeliniskové močiare sú charakterizované ako plytké terénne depresie v posledných fázach zazemňovania,
zarastajúce makrofytami. Vyskytujú sa najčastejšie popri cestách, železničných tratiach
a protipovodňových hrádzach. Rašeliniská môžu byť zásobované zrážkovou vodou (z

gréckeho: ombro = dážď, trophos = živiť), tieto nazývame ombrotrofné. Rašeliniská zásobované podzemnou a povrchovou vodou nazývame minerotrofné. Prechodné rašeliniská

(obr. 38) tvoria prechod medzi minerotrofnými a ombrotrofnými rašeliniskami. Typické

oligotrofné ombrotrofné rašeliniská sú vrchoviská nachádzajúce sa vo vyšších nadmorských výškach. Ich pH je 3 – 4,5, majú nepatrný obsah uhličitanov (Ca v sušine ≤ 0,5 %)

a minerálnych látok. Rozšírené sú na Orave, vo Vysokých Tatrách, na Liptove a Spiši. Z rast-

lín ich charakterizuje rašeliník (Sphagnum sp.), ktorý sa rozhodujúcim spôsobom podieľa
na tvorbe rašeliny a mäsožravé rosičky okrúhlolisté (Drosera rotundifolia), kľukva drob-

noplodá (Oxycoccus microcarpus), brusnica barinná (Andromeda polifolia) a ostrice. Tieto

extrémne biotopy vyhovujú máloktorým bezstavovcom, medzi ktoré patria vážky z rodu
Leucorrhinia (obr. 39).

Minerotrofné rašeliniská sa nazývajú slatiny, nachádzajú sa v nižších nadmorských výškach, pH: 4 – 8, majú vysoký obsah minerálnych látok a môžu byť bohaté alebo chudobné

na vápnik. Slatiny bohaté na vápnik (Ca v sušine ≥ 2%) sú eutrofné, poskytujú potravu
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Obr. 38: Prechodné rašelinisko (Orlovské vŕšky). Foto: Eva Bulánková

Obr. 39: Dystrofná voda s rašeliníkom (vľavo) a jeho charakteristická vážka: Leucorrhinia dubia (vpravo).
Foto: Eva Bulánková
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Obr. 40: Poriečna jarná mláka (niva Moravy). Foto: Eva Bulánková

mnohým druhom bezstavovcov, napr. v rašelinisku Abrod bolo zistených okolo 430 druhov

vyšších rastlín (Stanová & Viceníková 2003). Slatiny chudobné na vápnik sú veľmi zried-

kavé v Európe v dôsledku odvodňovania a eutrofizácie. Nachádzame ich najmä v severnej
časti územia Slovenska v podhorských až horských polohách (Šefferová et al. 2011). Patria
k nim tzv. kyslé lúky na Orave, Liptove a Spiši (Háberová 1996).

Podľa obsahu živín rozlišujeme taktiež oligotrofné, mezotrofné a eutrofné periodické vody.

Z ochranárskeho aspektu cennými periodickými vodami sú mláky. Jarné mláky vznikajú

v terénnych depresiách po jarnom topení snehu. Obývajú ich chránené bezstavovce: kô-

rovce, masove sa vyskytujú komáre a chrobáky, nevyskytujú sa v nich ryby (http://www.

youtube.com/watch?v=JRRBljj1DRA). Poriečne mláky (obr. 40) sa nachádzajú v blízkosti
potokov a riek, odkiaľ sa do nich dostáva voda po záplavách alebo z priesakových vôd.
Majú podobné faunistické zloženie ako jarné mláky.

Letné a jesenné mláky nachádzame na podobných miestach ako jarné mláky, vytvára-

jú sa po letných výdatných dažďoch. Z faunistického hľadiska sú zaujímavými biotopmi
aj telmy, z ktorých sú u nás najčastejšie dendrotelmy (vyhĺbeniny v stromoch naplnené

vodou, obr. 41) a litotelmy (vyhĺbeniny v kameňoch naplnené vodou). Fytotelmy predstavujú nádržky s vodou v pazuchách listov (obr. 41) či kvety bromélii v dažďových lesoch.

V týchto mikrohabitatoch žijú hlavne prvoky a niektoré vodné dvojkrídlovce mikroskopickej veľkosti. Činnosťou človeka vznikajú antropotelmy, ktoré môžu predstavovať napr.
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Obr. 41: Dendrotelma (vľavo) a fytotelma
(vpravo) Foto: Jozef Oboňa

fontány alebo rezervné kolesá veľkých nákladných áut. V takýchto antropotelmách došlo

aj k prenosu komára Aedes albopictus z Afriky do južného Francúzska, kde komáre spôsobili vírusové ochorenie dengue (Halgoš & Bulánková 2001 ).

Medzi periodické vody sú zaradené v Biotopoch Slovenska aj mokrade. Pojem mokrade je
používaný v rôznom význame. Ramsarská definícia mokradí vytvorená v rámci Ramsarskej konvencie prijatej v roku 1971, je veľmi široko ponímajúca, odrážajúca celosvetový

záber dohovoru. V tomto zmysle sú mokrade územia s močiarmi, slatinami, rašeliniska-

mi a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi,
sladkými, brakickými alebo slanými, vrátane územia s morskou vodou, ktorej hĺbka pri

odlive nepresahuje 6 metrov. Užšia, v našich podmienkach používaná definícia mokradí
znie: „Mokrade tvoria prechodné územie medzi suchozemskými a vodnými ekosystémami, kde je hladina podzemnej vody zvyčajne pri povrchu alebo ho pokrýva plytká vrstva

vody (menej ako 2 metre). Musia mať tieto vlastnosti: sú zaplavované alebo nasýtené vodou, sú tam prítomné mokraďové rastliny (hydrofyty a hygrofyty), ktoré rastú na hydromorfných pôdach (http://www.seps.sk/zp/daphne/knihy/mokrade/).

Na Slovensku máme 14 mokradí zapísaných v Zozname mokradí medzinárodného významu (http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/):

1. Parížske močiare/Paríž marshes (zapísané 2.07.1990 / rozloha 184,0 ha)
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Predstavujú ich rozsiahle močiare a zárasty trsti Phragmites australis v plytkej depresii
potoka Paríž v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a Podunajskej pahorkatiny, ktoré
sú významnou hniezdnou lokalitou vodného vtáctva, boli tu zistené aj vzácne druhy vážok
(David 2003).

2. Šúr (zapísané 2.07.1990 / rozloha 1 136,6 ha)

Prírodná rezervácia Šúr predstavuje komplex rôznych vzácnych biotopov. Jelšový slatinný

les je najväčší a najzachovalejší nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Je obklopený

zamokrenými lúkami a pasienkami, tokmi, kanálmi, vodnými plochami a zvyškom nížinného teplomilného dubovo-brestového lesa v depresii západnej časti Podunajskej roviny

pozdĺž východných svahov Malých Karpát na juhozápadnom Slovensku. V oblasti sú cenné
biotopy pôvodných, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

3. Senné – rybníky/Senné fish-ponds (zapísané 2.07.1990 / rozloha 424,6 ha)

Prírodná rezervácia Senné predstavuje jednu z najvýznamnejších migračných trás vtákov
na Východoslovenskej rovine.

4. Dunajské luhy/Danube floodplain (zapísané 26.05.1993 / rozloha 14 488,0 ha)

Patrí sem 80 km úsek hlavného toku medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove, spolu s ramenami. Územie je tvorené lužnými lesmi, močiarmi a mokrými lúkami, ktoré poskytujú
biotop pre mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.

5. Niva Moravy/ Morava floodplains (zapísané 26.05.1993 / rozloha 5 380,0 ha)

Patrí sem slovenský úsek rieky Morava medzi Brodským a ústím do Dunaja a najcennejšia
časť nivy pri hraniciach s Českou republikou a Rakúskom so zachovalými a vyvinutými

komplexami tokov, kanálov, ramien, močiarov, periodických mlák, mokrých lúk a pasienkov, lužných lesov a pod.

6. Latorica (zapísané 26.05.1993 / rozloha 4 404,7 ha)

Územie zahŕňa časť medzihrádzového priestoru rieky Latorica od hraníc s Ukrajinou po
sútok s Laborcom v južnej časti Východoslovenskej roviny, so spleťou ramien, periodicky

zaplavovaných biotopov, s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami a pasienkami.
Zastúpené sú vzácne a zriedkavé vodné a močiarne biocenózy nížinných biotopov, kde sa
vyskytujú chránené druhy živočíchov, ako napr. z rýb jeseter malý (Acipenser ruthenus).
7. Alúvium Rudavy/Rudava River Valley (zapísané 17.02.1998 / rozloha 560,0 ha)

Tvorí ju časť neregulovaného toku rieky Rudava, ktorá preteká cez viate piesky Záhorskej

nížiny na západnom Slovensku, a časť toku Rudávky. Alúvium Rudavy predstavuje zachovalý komplex meandrujúcich tokov a priľahlých mokradí s výskytom chránených druhov.
8. Mokrade Turca/Turiec wetlands (zapísané 17.02.1998 / rozloha 466,9 ha)
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Tvoria mozaiku mokraďových ekosystémov rôzneho typu v Turčianskej kotline. Vytvára

ich rieka Turiec s meandrujúcim korytom s málo narušeným vodným režimom, so zachovalou vegetáciou, ktorá spolu s viacerými prítokmi podmieňuje existenciu cenných priľahlých mokradí. Z hydrobiologického hľadiska bolo toto územie podrobne preskúmané
Krnom et al. (1996) ako aj inými autormi (makrofyty popísali Oťahelová & Hrivnák 2009).
9. Poiplie (zapísané 17.02.1998 / rozloha 410,9 ha)

Predstavuje zvyšok rozsiahlejšieho mokraďového ekosystému povodia Ipľa na juhu stredného Slovenska, nadväzuje na rozľahlejšie mokrade v Maďarsku. Vyskytujú sa tu zraniteľné a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ich spoločenstvá s dobrým stavom populácií
a s vysokou diverzitou

10. Tisa/Tisa River (zapísané 04/12/04; rozloha 735 ha)

Nachádza sa v južnej časti Slovenska a zahŕňa 6 km úsek Tisy a jeho nivy. Zaznamenané tu
boli chránené druhy vtákov a rýb, ako napr. jeseter malý (Acipenser ruthenus).

11. Mokrade Oravskej kotliny/Wetlands of the Orava river basin (zapísané 17.02.1998
/ rozloha 9 264,0 ha)

Lokalita zahŕňa fragmenty pôvodných rozsiahlych lesných i nelesných rašelinísk a močiarov Oravskej kotliny. Patrí sem aj zoologicky zaujímavé umelo vytvorené vodné teleso
Oravská priehrada.

12. Rieka Orava a jej prítoky/ Orava River and its tributaries (zapísané 17.02.1998 /
rozloha 865 ha)

Patrí sem časť riečneho systému podhorského charakteru v povodí Oravy na severnom

Slovensku, ktorý patrí z hľadiska diverzity pôvodnej bioty, ako aj z hľadiska prirodzeného
charakteru abiotických zložiek k najzachovalejším a najvýznamnejším ekosystémom svojho druhu v strednej Európe.

13. Jaskyne Demänovskej doliny/ Caves of the Demänovská Valley (zapísané 17/11/06;
rozloha 1,448 ha)

Jaskyne sú súčasťou Národného parku Nízke Tatry a predstavujú najdlhší jaskynný systém

na našom území (35 044 metrov) zahrňujúci 9 prepojených jaskýň a ďalších malých jaskýň. Územie predstavuje podzemné mokrade, s výskytom jedinečných druhov živočíchov.
14. Domica (zapísané 02.02.2001 / rozloha 621,8 ha)

Predstavuje jedinečný príklad prírodného typu podzemnej mokrade v rámci celej Európy

s veľkým hydrologickým významom. Na území žijú vzácne, zraniteľné a ohrozené druhy
organizmov viazané na špecifické podmienky podzemných krasových vôd.

Ochrana, obnova a zlepšenie stavu mokradí sú zahrnuté do cieľov Rámcovej smernice

o vodách. Rámcová smernica o vodách ustanovuje rámec ochrany vnútrozemských po79

vrchových vôd, ktorý: „zabráni ďalšiemu zhoršovaniu, ochráni a zlepší stav vodných ekosystémov, s ohľadom na potrebu vody suchozemských ekosystémov a mokradí, ktoré sú
priamo závislé od vodných ekosystémov.“

Aj keď Rámcová smernica o vodách neobsahuje žiadnu definíciu mokradí, stanovenými

environmentálnymi cieľmi a ich realizáciou zvyšuje ochranu mokradí na celom území Európskej únie.

V tab. 1 sú zmysle publikácie Janáka et al. (2006) vymedzené typy ekosystémov menované
v Rámcovej smernici o vodách, ktoré môžu mokrade zahŕňať.

Tab. 1: Typy ekosystémov podľa Rámcovej smernice o vodách, ktoré možno považovať za
mokrade.
Typ ekosystému podľa RSV

Zodpovedajúce typy mokradí

Suchozemské ekosystémy priamo závislé
od podzemnej vody

pramene, slatiny a vrchoviská, slaniská,
mokré lúky a pasienky, obnažené dná,
lesné a krovité močiare, lužné lesy,
jaskyne s podzemnými tokmi alebo
stojatou vodou
Hydromorfologické prvky v záplavovej,
porasty vodných rastlín, lužné lesy,
pobrežnej alebo prílivovej zóne útvarov
vysokobylinná nivná vegetácia,
povrchových vôd
aluviálne lúky, porasty trsti a vysokých
ostríc, obnažené dná, dočasné jazierka,
vnútrozemské delty, prílivové oblasti
Malé prvky povrchovej vody neindentipramene, slatiny a vrchoviská,
fikované
dočasné jazierka,
ako vodné útvary, ale prepojené s útvarmi mokré lúky a pasienky, lesné a krovité
povrchovej vody
močiare,
trsťové a ostricové močiare, obnažené dná,
porasty vodných rastlín
Rieky, jazerá, prechodné vodné
potoky a rieky, plesá, jazerá, mŕtve ramená,
a pobrežné vodné útvary
rybníky, poldre, riečne delty a pobrežné
zóny
Ekosystémy výrazne ovplyvňujúce kvalitu všetky typy mokradí
alebo množstvo vody zásobujúcej útvary
povrchových vôd alebo povrchové vody
napojené na útvary povrchových vôd

Význam mokradí možno zhrnúť nasledovne:
•
•
•
•
•
•
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prispievajú k zvyšovaniu diverzity bioty,
chránia pred eróziou,
zmierňujú vplyvy povodní a sucha,
odstraňujú chemické látky zo sedimentov z nív a vôd,
zlepšujú výdatnosť podzemných vôd,
ich prítomnosť napomáha dosiahnuť trvalo udržateľný manažment povodí,

• patria k prírodným zdrojom pitnej vody (pramene),
• stabilizujú miestne klimatické pomery, hlavne teplotné, vlhkostné a zrážkové,
• majú estetickú a rekreačnú funkciu,
• majú ekonomický význam ako zásobárne dreva, rašeliny, rastlinnej hmoty.

Podzemné vody, ktoré podmieňujú prítomnosť mokradí, sú zo zoologického hľadiska pomerne málo preskúmané, ich faunu tvoria predovšetkým máloštetinavce, lastúrniky, rôznožce a pakomáre.

V súčasnosti je venovaná veľká pozornosť aj jazierkam (angl. pond), ktoré v zmysle definície (www.pondconservation.org.uk) predstavujú vodné teleso o rozlohe od 1 m2 až do 2

hektárov, ktorom je voda aspoň počas 4 mesiacov v roku. Môžu byť umelo vytvorené človekom, ale aj prirodzene, napr. odrezaním meandra toku. Žije v nich veľké množstvo druhov bezstavovcov i stavovcov, z ktorých mnohé patria medzi chránené druhy. Z hľadiska

zaradenia do Biotopov Slovenska (Bitušík et al. 1996) patria medzi viaceré typy stojatých
vôd, ako sú vodné nádrže, jarné a letné mláky, poriečne ramená či staré ramená.

Dôležité je aj odlíšenie mokradí a jazierok od hlbokovodného prostredia, v ktorom je hĺbka vody väčšia ako dva metre. Je to maximálna hranica umožňujúca život rastlinám zakoreneným na dne a s listami na povrchu vody.

K stojatým vodám sú zaradené aj staré ramená (paleopotamál, paleopotamal, obr. 36).
Pôvodne boli meandrom toku, ktorý sa v dôsledku prirodzeného vývoja alebo činnosťou
človeka úplne oddelil od rieky. Dotované sú podzemnou vodou, prípadne priesakovými
kanálmi.

Činnosťou človeka vznikli umelé stojaté vody, ako sú vodné nádrže, štrkoviská či rybníky,
ktoré je treba obhospodarovať, aby sa dali využívať na účely, na ktoré boli vytvorené.

Vodné nádrže poznáme:
1. veľké (priehrady) s objemom nádrže ≥ 1 milión m3, vybudované hlavne na energetické,
vodárenské a rekreačné účely. Na Slovensku je v súčasnosti vybudovaných 54 veľkých
vodných nádrží, jednou z posledných je napr. Čunovo
2. malé (priehrady) s objemom nádrže ≤ 1 milión m3. Na Slovensku je v súčasnosti vybudovaných 231 malých vodných nádrží, slúžia na odber vody, závlahy, ako protipožiarne
nádrže či na chov rýb
3. rybníky vybudované len za účelom chovu rýb.
Umelé alebo prírodné jazerá (v zmysle RSV 2000/60 ES) obývajú odlišné biologické spoločenstvá v závislosti od toho, pokiaľ preniká svetlo. V plytkej pobrežnej zóne (litorál, z lat. li-

tus, litoris: pobrežie) preniká svetlo až na dno, preto tu rastú vodné rastliny, ktoré poskytujú
vhodný úkryt pre mnohé bentické bezstavovce a ryby. Oblasť voľnej vody sa nazýva pelagiál (z gréckeho pélagos – otvorené more). Spoločenstvo pelagiálu tvorí planktón (baktério-

planktón, fytoplanktón a zooplanktón) a nektón (predovšetkým ryby, plávajúce vo vodnom
stĺpci, napr. beličky). Každé jazero má dno (bentál) obývané živočíchmi (bentosom).
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Obr. 42: Zóny a spoločenstvá jazera v priečnom reze. © Pavel Beracko

Vysvetlivky: profundál – predstavuje hlbšie dno: do hornej vrstvy profundálu preniká svetlo (eufotická), do
spodnej (afotická) nepreniká svetlo, ostatné výrazy pozri kapitola: Štruktúra, základné fyzikálne a chemické
vlastnosti vody.

Na obr. 42 je znázornený priečny rez jazerom s charakteristickými zónami a spoločenstvami.

Podľa Rámcovej smernice o vode (Smernica 2000/60/ES, 2000 ) sa jazerá podľa nadmorskej výšky delia na:

1. vysoko položené: > 800 m

2. jazerá strednej polohy: 200 až 800 m
3. nížinné: < 200 m.

Podľa hĺbky sa delia na:
1. plytké: < 3m

2. stredne hlboké: 3 až 15 m
3. hlboké: > 15 m.

Podľa rozlohy (veľkosti plochy povrchu):
1. malé: 0,5 až 1 km2

2. stredne veľké: 1 až 10 km2

3. stredne veľké: 10 až 100 km2
4. veľké: > 100 km2.

Geologické zloženie môže byť vápencové, kremičité alebo organické.
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Obr. 43: Zóny tečúcej vody v priečnom reze. © Pavel Beracko

Životné prostredie tečúcich vôd môžeme rozdeliť na tri súvisiace vrstvy:

1. povrchovú vodu (reopelagiál, odpovedá pelagiálu jazier), ktorú tvorí pobrežné pásmo
(ripál) a stred (mediál)
2. dno koryta toku (bentál), tvorené rôznymi sedimentami, predstavujúce podklad (substrát) pre vodnú biotu – bentos, dno siaha do hĺbky niekoľkých centimetrov
3. podriečne dno (hyporeál), t.j. hlbšia vrstva dna s infiltrovanou riečnou vodou, ktorá je
trvalo oživená bentickými organizmani, siaha až do hĺbky niekoľkých metrov. Pod poriečnym dnom sa nachádza ekosystém podzemných vôd, ktorý obvykle nie je oživený
(Lelák & Kubíček 1991)
Prúdenie vody spôsobuje v tečúcich vodách zmenu fyzikálno-chemických vlastností toku

v podĺžnom smere, čo sa odráža aj v zmenách zloženia spoločenstiev vodnej bioty. Na toto
poukázali vedci už v minulom storočí, keď Illies (1961) rozdelil tok na 3 časti : pramenisko
(krenál, crenal), horský a podhorský tok (ritrál, rhithral) a nížinný tok (potamál, potamal).

Prameniská predstavujú výver podzemných vôd na povrch (epikrenál, epicrenal) a ich

bezprostredný odtok – pramennú stružku (hypokrenál, hypocrenal). Poznáme pramene,
ktoré vytvárajú slabo prietočnú studničku (limnokrén, limnocren obr. 46), alebo voda tečie
dolu svahom (reokrén, lat. rheocren, obr. 44) či vytvára mokraď (heleokrén, lat. heleocren
– obr. 45). Teplota v prameniskách je počas celého roku blízka teplote vzduchu. Predstavuje dôležitý abiotický faktor ovplyvňujúci spoločenstvo prameňov. Ďalším dôležitým fak-

torom je geologické podložie. Hlavne vápenité (krasové) pramene sa vyznačujú vyššou
biodiverzitou a predstavujú unikátne biotopy so vzácnymi druhmi živočíchov, ku ktorým

patria endemity . Podľa nadmorskej výšky môžeme deliť prameniská na prameniská nížin
a podhorského stupňa vyskytujúce sa do nadmorskej výšky 800 m, ich priemerná ročná

teplota sa pohybuje od 7 – 12 oC. Chladnejšie sú prameniská v horskom a vysokohorskom

stupni s priemernou ročnou teplotou 3 – 6 oC. Najvyššiu teplotu majú termálne pramene
(od 18 – 70 oC), preto v nich môžu prežívať len termofilné sinice, riasy a výnimočne aj
exotické druhy rýb (Krno 2009).

Horské toky (epiritrál, epirhithral) (obr. 47) sa nachádzajú v nadmorskej výške nad 800

m n. m. Dno je tvorené balvanmi a skalami, teplota sa pohybuje v rozpätí 5 – 10 oC, prúde-
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Obr. 44: Reokrén (Dolina 7 prameňov v Belianskych Tatrách). Foto: Eva Bulánková

Obr. 45: Heleokrén (Vysoké Tatry). Foto: Eva Bulánková
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Obr. 46: Limnokrén ( Šalviový prameň vo Vysokých Tatrách). Foto: Eva Bulánková

Obr. 47: Horský tok (Javorinka, Vysoké Tatry). Foto: Eva Bulánková
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nie prevláda turbulentné, čo zabezpečuje hydrobiontom dostatok kyslíka.

Podhorské toky (metaritrál, metarhithral) ležia v nadmorských výškach 200 – 800 m, na
dne sú menšie skaly a štrk, voda tečie s menšou rýchlosťou, lebo toky majú menší spád.
Maximálna priemerná mesačná teplota je v rozpätí od 10 – 17 oC. Podľa veľkosti (resp. plochy povodia) rozlišujeme podhorské potoky, ktoré sú menšie, šírka nepresahuje 5metrov,
hĺbka v prúdnici nepresahuje 1 m. Teplota sa pohybuje v rozpätí 10 – 15 oC, podiel prúdivej (plytčiny, angl. riffles) a pokojnej (priehlbiny, angl. pools) časti toku je 4:1 (obr. 48).
Väčšie podhorské rieky (obr. 49) majú šírku toku nad 10 m a plochu povodia nad 100 m2,
sú hlbšie, pričom hĺbka v prúdnici presahuje 1 m. Maximálna priemerná mesačná teplota
je v rozpätí od 15 – 17 oC, podiel plytčín a priehlbín je 2 : 1.

Nížinné toky (potamál, potamal) sa nachádzajú v nadmorskej výške do 200 m n.m. a majú
malý spád (do 2 promile), substrát toku je jemný, tvorený štrkom a pieskom, príp. nánosmi
bahna pri znečistených tokoch. Priemerná mesačná teplota je vyššia ako 17 oC, v nížinných
potokoch siaha do 20 oC a v nížinných riekach môže byť vyššia ako 20 oC.
Nížinné potoky sú užšie ako 10 metrov a na okrajoch, ale aj v strede môžu byť husto zarastené vodnými rastlinami, vyskytuje sa tu často trstina, pálky a ostrice (obr. 50).

Nížinné rieky sú širšie ako 10 m a nie sú husto zarastené makrovegetáciou, čo súvisí
hlavne s veľkou dynamikou toku (obr. 51). Okrem hlavného toku k nim priraďujeme aj celoročne komunikujúce bočné ramená (eupotamál,eupotamal), t.j. voda je v nich prietočná
po celý rok.
Slepé ramená (parapotamál, parapotamal) patria tiež k tečúcim vodám, pretože jedným
koncom komunikujú s hlavným tokom. Pôvodne boli meandrami rieky, ale v dôsledku prirodzenej či antropickej sukcesie sa toto spojenie s hlavným tokom počas väčšej časti roka
prerušilo. Prietok ramena sa obnovuje len počas vysokých stavov vody v hlavnom toku.
Pravidelné preplachovanie v čase zvýšených stavov vody nedovoľuje veľký rozvoj vodných rastlín, ktoré sú vyvinuté hlavne v príbrežnej zóne, kde rastie napr. trstina (Phragmites australis), okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus), ostrice (Carex sp.) a iné. Okrem
planktónu je tu bohato zastúpený aj makrozoobentos a ryby.
Mŕtve rameno (plesiopotamál, plesiopotamal) má komunikáciu s hlavným tokom na
oboch koncoch prerušenú. Spojenie býva obnovené iba v čase vysokých prietokov v hlavnom toku, kedy sa voda obohacuje o živiny. Okrem tohto obdobia voda v mŕtvom ramene
neprúdi a vytvára tak podmienky stojatej vody. Vyskytujú sa tu preto druhy preferujúce
stojaté vody, ale aj mierne prúdiace. Žije tu tiež veľa druhov obojživelníkov, plazov a vtákov.
Vzhľadom na vysokú diverzitu biotopov patria slepé i mŕtve ramená k miestam s najväčšou rozmanitosťou živočíchov i rastlín (obr. 52).
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Obr. 48: Podhorský potok (Vydrica). Foto: Eva Bulánková

Obr. 49: Podhorská rieka (Hron pri Valaskej). Foto: Peter Bitušík
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Obr. 50: Nížinný potok (Močiarka). Foto: Eva Bulánková

Obr. 51: Nížinná rieka (Hron v Kamenici). Foto: Peter Bitušík
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Obr. 52: Mŕtve rameno (Číčov) Foto: Eva Bulánková

Periodické tečúce vody sú v našich podmienkach väčšinou menšie vysychavé toky, ktoré majú vodu na jar a na jeseň, v lete vysychajú. V takýchto biotopoch dokážu prežiť len

niektoré druhy makrozoobentosu, ktoré sa zahrabávajú do podriečneho dna alebo je ich
vývoj krátky a prispôsobený vysychaniu.

Kryál (cryal) predstavujú periodické vysokohorské toky napájané roztápajúcim sa ľadovcom alebo snehovým poľom. Maximálne ročné teploty nepresahujú 4 oC. V týchto ex-

trémnych podmienkach sa darí malému počtu druhov s vyššou početnosťou. Zastúpené sú
hlavne vodné dvojkrídlovce, chýbajú tu predátory (podobne ako v periodických mlákach
a poriečnych vodách).

Regulované toky (obr. 53) sú toky upravené činnosťou človeka, pričom môže byť spevne-

né celé koryto, kedy dochádza k strate kontaktu medzi okolitým podložím a tokom. To sa
negatívne prejavuje v zložení vodných živočíchov, z ktorých v takom prostredí prežívajú
len eurytopné druhy. Ak sú spevnené len brehy, ide o menší zásah a druhové spektrum
vodných bezstavovcov je väčšie. Najmenej negatívne je spevnenie len vybraných eróznych

častí koryta, kedy ostatné časti koryta poskytujú prirodzené podmienky pre rozvoj bentických bezstavovcov i stavovcov.

Kanály sú vytvorené človekom (obr. 54). Ide o umelé vodné telesá. Rozlišujeme kanály

slúžiace na vodnú dopravu, závlahové, odvodňovacie a derivačné. V závislosti od toho je
aj rozdielne zloženie živočíchov či rastlín, ktoré ich osídľujú. Väčšinou ide o eurytopné

89

Obr. 53: Zregulovaný tok (Gidra v Budmericiach). Foto: Eva Bulánková

či menej citlivé druhy, pretože napriamené kanály neposkytujú vhodné podmienky pre

citlivé druhy. Sukcesiou však dochádza k diverzifikácii prostredia, v nánosoch sedimentov

sa vyvíjajú vodné rastliny, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre mnohé druhy makrozoobentosu a rýb. V takýchto melioračných kanáloch (odvodňovacích a zavlažovacích) sa
môžu vyskytovať aj chránené druhy rýb (Hajdu & Kováč 2002) a vážok (Šíbl et al. 2002).

Zdrže sú budované v korytách tokov ako nádrže na vzdúvanie vody, preto predstavujú

prechod medzi tokmi a priehradami. Charakteristické je pre nich krátkodobé kolísanie

vodnej hladiny a sedimentácia nánosov. Zdrže predstavujú významné biotopy hlavne pre
vtáky, napr. Hrušovská zdrž predstavuje významné zimovisko divých husí.

Pri hodnotení ekologického stavu tečúcich vôd sa zaraďujú toky do jednotlivých typov pod-

ľa typizácie vypracovanej v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách 2000/60
ES. Prvým kritériom na rozdelenie tokov do jednotlivých typov sú ekoregióny Slovenska:

karpatský a panónsky. Podľa nadmorskej výšky sa toky delia do 3 stupňov: vysoko polo-

žené v nadmorskej výške ≥ 800 m, strednej polohy od 800 do 200 m n.m. a nížinné ≤ 200
m n.m. Na základe plochy povodia sa delia toky na malé (s plochou povodia od 10 – 100

km2), stredné (plocha povodia od 101 – 1000 km2) a veľké toky (s plochou povodia ≥ 1000

km2). Takto bolo na Slovensku vyčlenených 22 typov tokov, ktorých osídlenie makrozoobentosom na vybraných monitorovaných lokalitách bolo popísané v publikácii Mišíková
et al. 2010.
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Obr. 54: Kanál (Hričovský kanál). Foto: Eva Bulánková
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