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I. ČASŤ: FUNKČNÉ A ŠTRUKTURÁLNE 
CHARAKTERISTIKY VODNÝCH 

EKOSYSTÉMOV

PÔVOD VODY NA ZEMI

Pavel Beracko

Planéta Zem je jediná planéta v našej slnečnej sústave s preukázateľne známym veľkým 
množstvom vody na jej povrchu. Voda na Zemi pokrýva až 70,8 % jej povrchu, pričom jej 
odhadovaný objem predstavuje približne až 1,33.109 km3.

V súčasnosti existuje mnoho teórii, ktoré sa snažia relevantným spôsobom vysvetliť pô-
vod vody na Zemi, pričom viaceré z týchto teórii, resp. hypotéz siahajú až prvopočiatkom 
vývoja Zeme. 

Viacero teórii predpokladá, že podstatná časť vody na Zemi má mimozemský pôvod. Jedna 
z týchto teórii, vychádza z toho, že hlavným donorom vody na Zemský povrch boli kométy, 
„mokré“ asteroidy a ľadové častice. Kométy so svojím až 40% podielom vody a veľkosťami 
od 1 km až do 20 km považuje táto teória za hlavný zdroj vody. V neprospech tejto teórie, 
však hovorí výpočet počtu komét, ktorými by musel byť zemský povrch v jeho prvopočiat-
koch bombardovaný. Vychádzajúc z predpokladu, že kométy obsahujú 40% podiel vody 
a pri ich priemernej veľkosti 10 km by na zabezpečenie takmer všetkej vody od počiatku 
vývoja Zeme po súčasnosť muselo dopadnúť na zemský povrch 6 360 000 komét. Pokiaľ 
množstvo komét, ktoré dopadnú na zemský povrch je 0,1 % z celkového množstva komét, 
ktoré prešli v blízkosti Zeme, potom celkový počet komét letiacich okolo Zeme by tak bol 
630 000 000. Toto číslo by však predstavovalo obrovské až nepochopiteľné množstvo ko-
mét, ktoré by muselo prechádzať okolo Zeme, alebo dopadnúť na jej povrch predtým, než 
boli vytvorené oceány (oceány vznikali približne za 1 miliardu rokov).

Ďalšia teória reflektujúca mimozemský pôvod vody na Zemi vychádza z toho, že vo ve-
smíre sa pohybujú častice s obrovskou energiou – kladne nabité atómy vodíka. Prienikom 
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protónov vrchnou častou atmosféry a v tejto časti zachytávaním elektrónov vznikajú ató-
my vodíka a následnou reakciou s atmosférickým kyslíkom vzniká voda. Podľa optimistic-
kých odhadov prívržencov tejto teórie sa počas jedného roka v hornej vrstve atmosféry 
mohlo týmto spôsobom vzniknúť približne 1,5 až 1,8 tony vesmírnej vody ročne, čo by 
v ranných štádiách vývoja zeme stačilo k vzniku takmer všetkej vody na Zemi.

Podľa niektorých prívržencov zemského pôvodu vody sa toto médium vytváralo pri topení 
a následnom postupnom tuhnutí vulkanických hornín prevažne bazaltov. Po tom, čo Zem 
bola v prvopočiatku jej existencie chladným telesom, nastal v jej ďalšom vývoji v zemskom 
plašti rádioaktívny rozpad prvkov za súčasného uvoľňovania veľkého množstva tepelnej 
energie. Teplo vytvorené pri rádioaktívnom rozpade prvokov bolo následne zodpovedné 
za topenie látok v útrobách Zeme. Látky s vyšším bodom topenia klesali smerom do stre-
du, kým látky ľahko taviteľné ako napr. bazalty stúpali smerom na povrch za súčasného 
uvoľňovania prchavých látok ako napr. dusík, síra, chlór a veľké množstvo pár. Týmto pro-
cesom tak voda prechádzala z viazanej formy na voľnú a v podobe vodných pár cez so-
pečnú činnosť prenikala do praatmosféry. Pri postupnom ochladzovaní Zeme dochádzalo 
ku kondenzácii vodných pár v atmosfére a v podobe zrážok sa voda v kvapalnom stave 
dostala na zemský povrch. Na základe teoretických výpočtov, bolo zistené, že vulkanickou 
činnosťou mohlo byť v prvopočiatkoch Zeme vyvrhnuté až okolo jedného kubického kilo-
metra vody za rok a vyvrhnutá voda týmto procesom počas troch miliárd rokov by úplne 
stačila nielen na vytvorenie všetkých oceánov ale aj celej zemskej atmosféry. 

Súčasné poznatky však naznačujú, že voda na Zemi pravdepodobne pochádza z viacerých 
zdrojov. Podľa najnovších zistení, niet pochýb o tom, že kométy, „mokré“ asteroidy, ľado-
vé častice a vodné pary v pôvodnej zemskej atmosfére pochádzajúce z sopečných erupcii 
prispeli k vzniku vody na Zemi. Avšak mnohí vedci sa prikláňajú k názoru, že len tieto 
zdroje sami o sebe nemohli vyprodukovať také veľké množstvo vody ako sa nachádza na 
zemskom povrchu. Z tohto dôvodu súčasné výskumy zaoberajúce sa pôvodom vody na 
Zemi sa zameriavajú k hľadaniu aj ďalších potenciálnych donorov a zdrojov vody na Zemi. 
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ŠTRUKTÚRA, ZÁKLADNÉ FYZIKÁLNE 
A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VODY

Pavel Beracko

Štruktúra vody

Voda ako médium je z pohľadu jej fyzikálnych a chemických charakteristík značne kompli-
kovanou zlúčeninou s veľkým množstvom jedinečných vlastností. Molekula vody je tvore-
ná dvomi atómami vodíka napojenými kovaletnou väzbou na jeden atóm kyslíka, pričom 
vzájomné postavenie vodíkov zodpovedá uhlu 105° (obr. 1). V molekule vody má spoločné 
zdieľanie elektrónov medzi kyslíkom a vodíkom rôznu silu. Atóm kyslíka priťahuje elek-
tróny silnejšie ako atómy vodíka, čo má za následok asymetricky distribuované náboje t.j. 
molekula vody je bipolárna s čiastočne pozitívne resp. negatívne nabitými okrajmi. Pozi-
tívny okraj molekuly vody priťahuje negatívne okraje inej molekuly vody a vytvárajú sa 
tak vodíkové väzby medzi jednotlivými molekulami. Vzájomným spájaním molekúl sa vy-
tvárajú priestorové zhluky, ktorých veľkosť závisí od teploty. S klesajúcou teplotou klesá 
pohyblivosť jednotlivých molekúl a narastá množstvo fixovaných molekúl v zhlukoch cez 
vodíkové mostíky (v pevnom skupenstve tak každý atóm vodíka tvorí mostík medzi ató-
mami kyslíka).

Voda ako zlúčenina vďaka svojim fyzikálne chemickým vlastnostiam na jednej strane tvorí 
hlavnú a nezastupiteľnú zložku tiel všetkých organizmov a na druhej strane vytvára pro-
stredie pre život vodných organizmov. Fyzikálne a chemické vlastnosti vody v mnohých 
smeroch modifikujú charakter vodného prostredia, čím diverzifikujú životný priestor pre 
rôzne vodné organizmy, ktoré tak vytvárajú rôzne vodné biocenózy. Fyzikálne chemic-
ké faktory pôsobiace jednotlivo resp. synergicky a ich krátkodobé resp. dlhodobé zme-
ny nastavujú limity prostredia, ktorým sa organizmy a celé biocenózy museli prispôsobiť 

prostredníctvom špecifických mor-
fologických, fyziologických a eto-
logických adaptácii, tak aby v nich 
dokázali úspešne prežiť. V telách 
organizmov voda ovplyvňuje všetky 
procesy na úrovni biochemických 
a fyziologických funkcií a zároveň 
tvorí transportné médium pre mno-
hé latky podobne ako v okolitom Obr. 1. Schéma stavby molekuly vody.
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prostredí. Aj napriek nízkej vlastnej chemickej aktivite je vynikajúcim rozpúšťadlom mno-
hých plynov a koloidov. Najčastejšími v teréne meranými a v limnologických štúdiách hod-
notenými fyzikálnymi parametrami vody sú teplota, priehľadnosť a merná vodivosť (kon-
duktivita). Z ekologického hľadiska sú ďalšími významnými faktormi fyzikálne parametre 
formujúce charakter vodného prostredia, ako hustota, viskozita, tlak, povrchové napätie 
– úzko súvisiace hlavne s teplotou a existujú medzi nimi prepočetné tabuľky. 

Hustota vody

Veľký rozdiel v hustote vody a vzduchu (voda je približne 775–krát hustejšia ako vzdu-
ch) má významný vplyv na veľkosť tela vodných živočíchov. Zatiaľ čo v suchozemskom 
prostredí je veľkosť tela limitovaná pevnosťou kostry a nosnosťou končatín pri súčasnom 
zachovaní dostatočnej vagility organizmu, vo vodnom prostredí problém v podobe týchto 
„mechanických limitov“ odpadá v dôsledku toho, že hodnota ich vlastnej hustoty je veľmi 
blízka hodnote hustoty vody. V mnohých prípadoch teda vodné živočíchy dosahujú väč-
šie telesné rozmery ako ich príbuzné terestrické formy a pre zaistenie opory a pohybu 
nepotrebujú tak výkonné pohybové orgány a pevné kostry. Hustota vody je úzko spätá 
s množstvom rozpustených látok, teplotou a tlakom. Hustota vody narastá takmer pria-
mo úmerne s obsahom rozpustených látok (napr. pri teplote vody 4 °C a pri koncentrácii 
1 promile soli je hustota vody 1,001 g.cm–3, kým pri koncentrácii 35 promile je už hustota 
1,028 g.cm–3). V sladkých vodách množstvo rozpustených látok bežne dosahuje hodnotu 
maximálne 1 g.l–1, pričom v našich podmienkach je to obvykle v rozmedzí 0,1 až 0,5 g.l–1. Vo 
vertikálnom profile vodného telesa bývajú takto chemicky podmienené rozdiely v hustote 
vody pozorovateľné iba u hlbokých vodných nádrží, kde to má následne dosah na stra-
tifikáciu vodného stĺpca z hľadiska rozvrstvenia plynov ako napr. O2, CO2 a minerálnych 
živín. Na hustotu vody má výrazný vplyv samotná teplota vody, pričom v tomto vzťahu 
platí pozoruhodná zákonitosť. Voda má najvyššiu hustotu pri teplote 3,94 °C, čo znamená, 
že teplejšia a chladnejšia voda majú nižšiu hustotu. Zmena hustoty pozdĺž celého teplot-
ného gradientu vyskytujúceho sa vo vodných ekosystémoch však neprebieha lineárne ale 
so stúpajúcou teplotou výrazne narastá aj relatívny rozdiel v hustote (napr. medzi 24 °C 
a 25 °C je rozdiel v hustote približne tri krát väčší ako medzi 4 °C a 5 °C) (obr. 2). 

Zmeny hustoty vody zapríčinené zmenou teploty vody podobne ako zmeny hustoty pod-
mienené chemicky majú za následok reguláciu stratifikácie jednak fyzikálne– chemických 
parametrov a zároveň aj kolobehu živín v danom prostredí. Hustota vody je taktiež priamo 
úmerná tlaku (pri teplote 4 °C a tlaku 1013 kPa je hustota vody 1,0005 g.cm–3, kým pri 
tlaku 2027 kPa je hustota už 1,001 g.cm–3).

Viskozita vody

Dynamická viskozita vody alebo inak povedané vnútorné trenie predstavuje odpor, ktorý 
kladie voda voči vlastnému pohybu. Jednotkou tejto veličiny je pascalsekunda (1 Pa.s = 
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posun 1 kg vody . m–1.s–1). Aj napriek tomu, že voda má približne 100 krát vyššiu viskozitu 
ako vzduch, možno ju považovať za mimoriadne mobilnú kvapalinu. Hodnota tejto veliči-
ny sa mení v závislosti na teplote (Tab. 1). Voda je výrazne pohyblivejšia pri vyšších teplo-
tách ako pri nižších, čo má za následok, že posuny povrchových vodných más pôsobením 
vetra za letných teplôt sú výraznejšie ako v zime. Kinetická viskozita (m.s–1) udáva pomer 
medzi dynamickou viskozitou a hustotou a charakterizuje veľkosť brzdiacich síl (trenia), 
ktoré pôsobia medzi vodou a organizmom. Závislosť viskozity na teplote má vo vodných 
ekosystémoch veľký biologický význam, pretože má výrazný vplyv na aktívne plávajúce 
a vznášajúce sa organizmy vo vodnom stĺpci. Teplá voda má výrazne nižšiu mechanickú 
unášaciu silu, organizmus rýchlejšie klesá vo vodnom stĺpci ale zároveň v nej potrebuje 
vydať na pohyb menšie množstvo energie ako v studenej vode. 

Povrchové napätie

Na styčnej ploche medzi vodou a vzduchom vplyvom zvýšenej súdržnosti molekúl vody sa 
vytvára povrchové napätie. Hodnota tejto veličiny klesá s nárastom teploty a množstvom 
rozpustených látok vo vode. K výraznému poklesu povrchového napätia dochádza vo vod-
ných telesách počas silných vegetačných zákalov, čo súvisí s nárastom práve obsahu orga-
nických látok. Z biologického hľadiska veľmi dôležitá povrchová blanka vytvorená v zóne 
kontaktu vody a vzduchu poskytuje mechanickú oporu mnohým taxónom vodných orga-
nizmov, čím vytvára vhodné prostredie pre ich život. Na túto povrchovú blanku sú navia-

Obr. 2. Závislosť hustoty od teploty vody.
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zané špecificky prispôsobené skupiny organizmov označované ako neuston a pleuston. 
Mikroskopické organizmy označované v limnológii ako neuston žijú v povrchovej blanke 
buď z vrchnej strany – epineuston alebo zo spodnej strany hyponeuston. Do skupiny orga-
nizmov označovaných ako pleuston patria okrem mnohých druhov rastlín (napr. žaburin-
ka Lemna), aj viaceré vodné bezstavovce (napr. chvostoskoky rodu Podura, bzdochy rodu 
Aquarius, Gerris, Hydrometra, chrobáky rodu Gyrinus a niektoré larvy komárov), pre ktoré 
povrchová blanka slúži ako opora pre existenciu, pohyb a rozmnožovanie.

Merná vodivosť (konduktivita)

Voda ako médium sa stáva vodičom pre elektrický prúd vplyvom rozpustených mine-
rálnych látok (v tomto ohľade je destilovaná voda takmer nevodivá). Merná vodivosť 
sa v hydrobiologickej praxi udáva v jednotkách siemens na určitú jednotku dĺžky (napr. 
μS.m–1). Merná vodivosť vody je závislá od množstva rozpustených látok, ktoré sú disocio-
vané v iónoch. Vysoké hodnoty konduktivity tak môžu indikovať vysokú produktivitu vo 
vodnom prostredí. Známe je aj diurnálne kolísanie hodnôt konduktivity, čo vychádza zo 
zmien obsahu iónov využívaných v asimilačných procesoch zelených rastlín.

Reakcia vody (pH)

Vo vode určitá časť molekúl disociuje vo forme vodíkového katiónu (H+) a hydroxylového 
aniónu (OH–). V prirodzených vodách je reakcia vody determinovaná rovnovážnymi stav-
mi medzi kyselinou uhličitou a jej odvodenými soľami, voľným oxidom uhličitým a hydro-
génuhličitanom. Pre vyjadrenie reakcie vody (kyslej alebo zásaditej) sa používa záporný 
dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových katiónov udávaných v mol.l–1: pH = – lo-
g[H+]. Hodnoty pH sa pohybujú na škále od 1 do 14. Neutrálna voda má pH 7, čo značí že 
vo vode je disociovaných 10–7 mol.l–1 katiónov vodíka a teda ich počet je v rovnovážnom 

Tab. 1. Percentuálny pokles viskozity s nárastom teploty.

Teplota (°C) Pokles viskozity (%)

0 100

5 84.8

10 78.7

15 63.7

20 56

25 49.8

30 44.6
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stave s hydroxylovými aniónmi (pri koncentrácii 10–6 mol.l–1 počtu katiónov H+ možno 
vodu označiť ako kyslú s pH 6, pri koncentrácii 10–8 mol.l–1 počtu katiónov H+ možno vodu 
označiť ako zásaditú s pH 8). Kontinentálne vody s výnimkou rašelinových (pH okolo 3 
spôsobené vysokým obsahom humínových kyselín) majú hodnotu pH v rozmedzí 6,5 – 
8,5. Reakcia vody (pH) je dôležitým parametrom vo vodnom ekosystéme, pretože jeho 
hodnota je úzko prepojená s biologickou produktivitou celého systému. Intenzívne odčer-
pávanie CO2 z vody cez fotosyntézu fytoplanktónu a vodnej makrovegetácie môže spôso-
biť rapídny nárast pH > 10, čo v extrémnych prípadoch vedie k biogénnej dekalcifikácii. 
Na druhej strane k prirodzenému poklesu pH vo vodnom ekosystéme môže dôjsť napr. 
pri rozklade ihličia, kedy sa do vodného prostredia uvoľňujú organické kyseliny. Sezónne 
zmeny pH môžu byť spôsobené zrážkami, kedy v zrážkovom období môže poklesnúť pH 
následkom toho, že dažďová voda má hodnotu pH pod 6. Organizmy znášajúce značne 
veľké rozpätie hodnôt pH nazývame euryiontné. Do tejto skupiny možno vo všeobecnosti 
zaradiť napr. vírniky, veslonôžky a vodné chrobáky. Za skupiny vodných organizmov, ktoré 
sú intolerantné k veľkým výkyvom pH možno vo všeobecnosti považovať ulitníky, perlo-
očky, podenky.

Alkalinita

Z hydrobiologického hľadiska dôležitý atribút vody úzko naviazaný na pH, je jej schopnosť 
chovať sa ako neutralizačné (pufrovacie) médium. Neutralizačná vlastnosť vody kvantita-
tívne vyjadruje všeobecnú schopnosť rôznych typov vôd viazať voľné vodíkové a hydroxy-
lové ióny bez zmeny hodnoty pH. V tejto súvislosti hovoríme o hodnotách alkalinity vody, 
kde alkalinita je definovaná ako jej schopnosť neutralizovať kyselinu. Tento jav sa nazýva 
neutralizačná (acidobázická) kapacita. Kvantitatívne najvýznamnejším pufrovacím systé-
mom je uhličitanový systém kyseliny uhličitej a uhličitanov (obr. 3). 

V systéme ide o reverzibilný proces, kde vzniknutá kyselina uhličitá reakciou vody a oxidu 
uhličitého sa rozpadá spätne na oxid uhličitý a vodu, alebo disociuje na stabilnejší hydro-
genuhličitanový anión a vodíkový katión alebo až na uhličitanový anión a vodíkový katión. 
Smer zmeny kyseliny uhličitej nastavuje koncentrácia H+ v roztoku t.j. reakcia vody. Sta-
novenie hodnoty alkalinity následne spočíva v stanovení obsahu solí kyseliny uhličitej (Ca 
a Mg). Alkalické vody majú vo všeobecnosti vyššiu biologickú produktivitu ako kyslé vody, 
pretože acidita v prvej fáze výrazne znižuje fixáciu dusíka a zároveň brzdí kolobeh bio-
génnych prvkov tým, že znižuje rýchlosť rozkladu organických látok vo vodnom prostredí. 
V druhej fáze, keď pH trvale klesne pod hodnotu 5,5 dochádza k uvoľňovaniu fosforu zo 
sedimentov dna a následne k eutrofizácii. Zníženie pH vo vodách spôsobuje tiež uvoľňova-
nie niektorých kovov ako je hliník, kadmium, železo a zinok z riečnych sedimentov, čo má 
toxický účinok na hydrobionty. Toxicita prostredia sa prejavuje napr. v poruchách tvorby 
telesných tekutín i vo fixácii kyslíka pri dýchaní. 
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Tento proces sa v hydrobiológii označuje ako acidifikácia a vzniká v dôsledku nadmerné-
ho prísunu kyseliny sírovej a dusičnej (vznikajúce z ich oxidov a vody) prostredníctvom 
kyslých atmosférických zrážok. Dochádza pri ňom k narušeniu pufračného (tlmiaceho) 
systému vôd, čo sa následne prejaví poklesom pH a zvýšením jej kyslosti. Tieto emisie 
vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív v priemyselnej i poľnohospodárskej výrobe. Pod-
mienkou acidifikácie je tiež slabá pufračná schopnosť povodia, napr. v sopečných a jadro-
vých pohoriach, ktoré sú chudobné na vápnik. Acidifikáciou sa zvyšuje podiel hydrogéno-
vých iónov.

Adhézia a kohézia vody

Vzájomný pomer medzi adhéziou (priľnavosť molekúl vody k pevným povrchom) a kohé-
ziou (súdržnosť molekúl vody) má vo vodnom prostredí množstvo fyziologických a eko-
logických dôsledkov. Ak prevažuje súdržnosť molekúl vody nad priľnavosťou k určitému 
povrchu, tento povrch sa stáva nezmáčateľný (hydrofóbny). V opačnom prípade je daný 
povrch zmáčateľný (hydrofilný). Nezmáčateľnosť časti resp. celého tela je dôležitá pre tie 
vodné organizmy, ktoré dýchajú atmosférický kyslík. Ide typickú vlastnosť sekundárnych 
hydrobiontov (vodné chrobáky, vodné bzdochy, komáre), ktoré dýchajú pomocou špeciál-
nych orgánov ako napr. plastrón alebo dýchacie trubičky. Zmáčateľnosť povrchu dôležitá 
pre tie vodné organizmy, ktoré dýchajú kyslík tracheálnymi žiabrami priamo z vodného 
prostredia. Ide o primárne hydrobionty ako napr. prvoky, niektoré mäkkýše, kôrovce, ryby 
ale aj mnohé skupiny sekundárnych hydrobiontov ako sú larvy vodného hmyzu napr. po-
denky, pošvatky a potočníky.

Hydrostaticky tlak

Atmosférický tlak na úrovni hladiny mora je 100 hektopaskalov, čo odpovedá aj hodnote 
hydrostatického tlaku vo vodnom stĺpci tesne pod hladinou. S narastajúcou hĺbkou vody 
narastá aj tlak vytváraný na organizmus podľa schémy: 100 kilopascaslov na každých de-
sať metrov. V najhlbšom mieste na zemi (Mariánska priekopa – 11 034 m) hodnota tlaku 
dosahuje 110 megapascalov. Aj napriek extrémne veľkým tlakom v daných hĺbkach je toto 
prostredie osídlené živými formami ako napr. niektorými ostnatokožcami, máloštetinav-
cami, kôrovcami a dokonca rybami. Determinujúcou vlastnosťou vody umožňujúcej život 
v tomto extrémnom prostredí je jej len veľmi malá stlačiteľnosť. V hĺbke 4000 m čo odpo-
vedá tlaku 40 megapascalov voda znižuje svoj objem len o necelé 2 %. Všetky telové duti-
ny hlbinných organizmov sú preto vyplnené vodou a voda u nich tvorí až 98 % hmotnosti. 
So zvyšujúcim sa tlakom narastá aj rozpustnosť oxidu uhličitého vo vode, ktorý následne 
zvyšuje rozpustnosť vápnika, čo má za následok redukciu kostier u hlbinných organizmov. 
V hydrobiológii sú vodné živočíchy znášajúce len úzke rozpätie hodnôt tlaku nazývajú ste-
nobatné. Ide o organizmy, ktoré majú telové dutiny vyplnené vzduchom. Medzi eurybat-
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né (znášajúce široké rozpätie hodnôt tlaku) patria napr. niektoré mnohoštetinavce (Nere-

is sp.), planktonické kôrovce, larvy dvojkrídlovcov (Chaoborus sp.). 

Zákal vody (turbidita)

Zákal vody je jedna z významných vlastností vody, ktorá stanovuje množstvo svetla preni-

kajúceho naprieč vodným stĺpcom vo vodnom telese. Turbidita je teda daná množstvom 

rozptýlených rôznych častíc vo vodnom stĺpci a ich rozdielnou absorpciou svetla. Zákal 

vody sa môže zvyšovať napr. splachmi pôdy počas prívalových dažďov, intenzitou eró-

zie v povodí alebo sezónnym zvýšením rozvoja planktónu. Z biologického hľadiska zákal 

spôsobený anorganickými časticami znižuje cez intenzitu fotosyntézy produktivitu celé-

ho ekosystému. Organický zákal spôsobený masovým výskytom baktérioplanktónu, fy-

toplanktónu a organického detritu môže ako zdroj potravy pre faunu bentálu a pelagiálu 

podnietiť produkčné pomery v celom ekosystéme. Priehľadnosť vody v rôznych typoch 

vodných nádrží môže byť značne odlišná. V oligotrofných nádržiach chudobných na živiny 

s nízkou primárnou a sekundárnou produkciou (napr. niektoré tatranské plesá) dosahuje 

priehľadnosť 15 až 20 metrov. Na druhej strane pri mezo až eutrofných vodných nádr-

žiach a jazerách dosahuje priehľadnosť len niekoľko centimetrov až 3 metre. Priehľadnosť 

vody sa meria tzv. Secchiho diskom (obr. 4) tak, že disk klesá naprieč vodným stĺpcom, až 

do hĺbky kde už nie je možné rozoznať farby v jednotlivých kvadrantoch, tj. strácajú sa 

rozdiely medzi čiernymi a bielymi poľami.

Obr. 3. Zmeny v percentuálnom zastúpení oxidu uhličitého, hydrogénuhličitanov a uhličitanov v závislosti 
na pH vody.
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Farba vody

Zafarbenie vody sa v rôznych typoch vôd môže významne líšiť. Typické modré sfarbe-
nie má voda vo vysokohorských plesách, čo súvisí s nízkym obsahom rozpustených látok. 
S ich nárastom klesá priepustnosť dopadajúceho svetla a zároveň sa selektuje prepúšťané 
farebné spektrum svetla, čo sa odráža v sfarbení vody. Na sfarbenie majú vplyv aj rozpus-
tené humínové látky, ktoré môžu meniť farebnú škálu vody od modrej, cez žltozelenú až 
po rôzne odtiene hnedej. Farba vody je taktiež ovplyvnená farbou planktónnych organiz-
mov (fytoplanktón spôsobuje svetlozelené až tmavozelené sfarbenie vody v závislosti od 
produkčných pomerov). Opaleskujúce sfarbenie vody v malých nádržiach spôsobujú rôz-
ne druhy rias (Euglena) a prvokov, osídľujúce povrchovú blanku vody, ale taktiež v tokoch 
môže byť spôsobená topiacim sa snehom, typom podložia, či odpadovými priemyselnými 
vodami. 

Tepelné vlastnosti vody a teplotný režim vôd

Voda prostredníctvom svojich tepelných vlastností spôsobuje, že k zmenám teploty do-
chádza vo vode výrazne pomalšie ako vo vzduchu a zároveň je denné a sezónne kolísa-
nie teplôt vo vodnom prostredí podstatne menšie ako v atmosfére. Voda sa v kvapalnej 
forme vyznačuje veľkou mernou tepelnou kapacitou (vyššiu má len vodík a hélium). Pre 
nárast teploty o 1°C pri 1 kg vody s teplotou 15° C je potrebné dodať 4,186 KJ energie. 
Z dôvodu vysokého špecifického tepla voda vo vodných nádržiach pôsobí ako akumulátor 
tepla, ktorý pri ochladení okolitého prostredia postupne uvoľňuje teplo. Voda o objeme 
1m3 s teplotou 30 °C v porovnaní so vzduchom akumuluje až 500–krát viac tepla. Voda má 
rovnako vysoké skupenské teplo tuhnutia a varu. Pre výpar 1 kg vody je potrebná ener-

gia 2255,5 KJ, kým pri konverzii 1kg vody na ľad sa 
uvoľní 333,7 KJ energie. Významnou vlastnosťou 
vody, ktorá hrá dôležitú úlohu vo vodných ekosys-
témoch je aj minimálny prenos tepla prostredníc-
tvom molekulového prenosu. Takmer všetko teplo 
sa tak vo vodných nádržiach prenáša prostredníc-
tvom pohybov vodných más (prúdenia vody). Tep-
lotný režim odzrkadľuje proces príjmu, distribúcie 
a výdaja tepla vo vodnom telese. Všetko teplo ob-
siahnuté vo vodnom telese pochádza zo slnečnej 
radiácie, geotermálnych zdrojov a antropickej čin-
nosti. Za hlavný antropogénny zdroj tepla možno 
považovať výpustové vody chladiacich jednotiek 
elektrární a vykurovacích systémov teplární. Pod 
geotermálnymi zdrojmi tepla rozumieme energiu, 

Obr. 4. Schéma Secchiho disku slúžiace-
ho na meranie priehľadnosti vody.
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Obr. 5. Schéma konvekčného vertikálneho a horizontálneho driftového prúdenia vody vo vodných nádržiach.

ktorá prestupuje z vnútra zeme až k zemskému povrchu a vyžaruje sa do prostredia. Táto 
energia vzniká pri rádioaktívnom rozpade hornín a pri pohybe litosferických dosiek, pri-
čom sa prejavuje v termálnych prameňov alebo v spodných častiach hlbokých jazier. Ne-
zastupiteľným a hlavným zdrojom tepla vo vodnom ekosystéme je však slnečné žiarenie 
resp. jeho infračervená zložka a jej absorpcia vo vrchnej časti vodného stĺpca. Straty tepla 
vodného telesa sa najčastejšie dejú cez vyžarovanie a odvod tepla do okolitého prostredia 
a odtokom oteplenej povrchovej vody. Distribúcia tepla v horných vrstvách vodnej nádrže 
sa deje cez konvekčné vertikálne a horizontálne driftové prúdenie. Konvekčné vertikálne 
prúdenie vzniká cirkadiálnym miešaním vrchných vrstiev vody, ako dôsledku ich otepľo-
vania a ochladzovania počas dňa a noci. Cez deň sa najviac prehrieva najvrchnejšia vrs-
tva (vrstva tesne pri hladine). Cez noc však štandardne dochádza k vyžarovaniu tepelnej 
energie, táto vrstva zároveň stráca aj najviac tepla. S poklesom teploty stúpa hustota vody, 
takže vrstva tesne pri hladine sa stáva ťažšou ako spodnejšie vrstvy a vnára sa na úroveň 
vrstvy s rovnakou teplotou vody. Zároveň spodnejšie vrstvy s teplejšou vodou sú vytlá-
čané k hladine. Horizontálne driftové prúdenie vzniká mechanickou silou vetra. Trením 
o hladinu vyvoláva posuny vodnej masy, ktoré sa pri brehoch zanárajú hlbšie a stáčajú do 
protismeru (obr. 5). Intenzita a smer vetra determinujú hrúbku vrstvy a rýchlosť premie-
šania (pri rýchlosti vetra 2 m.s–1 maximálne do hĺbky 2 metre, pri rýchlosti 10 m.s–1 až do 
12 metrov).

Jarné a jesenné premiešavanie vodných vrstiev v nádržiach siaha do hĺbky, kde teplot-
nú stratifikáciu vodných más v žiadnom prípade nemôže narušiť konvekčné ani driftové 
prúdenie. Práve v tejto časti sa vytvára teplotná skočná vrstva nazývaná termoklina, kde 
teplota klesá na 1 meter hĺbky až o niekoľko stupňov. Teplotnou stratifikáciou vodných 
más vznikajú v nádržiach, jazerách, prípadne mŕtvych ramenách riek tri vrstvy: 1. epilim-
nion – vrchná, teplá vrstva vody, metalimnion – oblasť termokliny, 3. hypolimnion – spod-
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ná, studená vrstva vody dosahujúca smerom ku dnu teplotu len 4°C. Tento typ rozvrstve-
nia platí pre teplotne stratifikované vodné teleso počas letného obdobia (obr. 6). Tento 
stav sa označuje ako letná stagnácia vodnej nádrže. V jesennom období sa skočná vrstva 
zmenšuje a zanára do hĺbky. Vrchná vrstva vody sa ochladzuje a pri teplote 4 °C naprieč 
celým vodným stĺpcom dochádza ku kompletnému premiešaniu označovanému ako je-
senná cirkulácia. Postupným ďalším ochladzovaním vrchných vrstiev vody pod teplotu 
4 °C sa vytvára teplotná stratifikácia nazývaná zimná stagnácia vodnej nádrže, kde naj-
chladnejšia voda sa nachádza pri hladine a teplejšia voda majúca 4 °C pri dne. Jarná cir-
kulácia má presne opačný charakter ako jesenná, kedy vrchná vrstva sa postupne otep-
ľuje až na 4 °C a následne dochádza ku kompletnému premiešaniu vody vo vodnej nádrži. 
Periodické striedanie fázy stagnácie s fázou cirkulácie vodných más vytvára vo vodných 
nádržiach mierneho pásma špecifické fyzikálne – chemické podmienky tohto prostredia. 
Počas fázy stagnácie dochádza k dlhodobej izolácii vrstiev hypolimnia, čo má z hľadiska 
obsahu a kolobehu látok výrazný dopad na celú biotickú zložku daného prostredia. Počet 
termálnych stratifikácií a cirkulácií vodných más determinuje predovšetkým geografická 
a klimatická oblasť, v ktorej sú nádrže a jazerá situované. Podľa frekvencie premiešavania 
vodných más rozlišujeme nádrže a jazerá: 1. monomiktické – jedna cirkulácia počas roka 
v letnom období (arktické jazerá) alebo v zimnom období (tropické jazerá), 2. dimiktic-
ké – k premiešavaniu dochádza dvakrát ročne na jar a na jeseň (jazerá mierneho pásma), 
3. polymiktické – s permanentným premiešavaním vodných más (plytké jazera vyšších 

Obr. 6. Schéma teplotného rozvrstvenia a cirkulácie vodných más dimiktických nádrží počas roka.
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nadmorských výšok vo veterných oblastiach), 4. oligomiktické – so sporadickou cirkulá-
ciou (tropické jazerá). Podľa toho či dochádza k premiešavaniu vody celého vodného stĺp-
ca alebo len jeho určitej časti rozlišujeme jazerá a nádrže holomiktické a meromiktické. 
Pri holomiktických jazerách dochádza k premiešaniu naprieč celým vodným stĺpcom. Pri 
meromiktických jazerách a vodných nádržiach nedochádza k úplnej cirkulácii, takže pri 
dne zostáva voda bez pohybu v dôsledku jej rozdielneho chemického zloženia a hustoty. 
K intenzívnej cirkulácii dochádza až do značnej hĺbky hypolimnia, ale pri dne voda stagnu-
je aj počas niekoľkých rokov. Táto spodná vrstva sa nazýva monimolimnion a od mixolim-
nionu (vrstva, ktorá sa aspoň raz za rok kompletne premieša) je oddelená chemoklinou. 
Stagnujúca a typicky anoxická vrstva monimolimnion sa v porovnaní s mixolimnionom 
vyznačuje pomerne vysokou koncentráciou rozpustených látok.

Podobne ako pri stojatých, tak aj pri tečúcich vodách teplota vody závisí hlavne od geo-
grafickej polohy, nadmorskej výšky, ročného obdobia, prípadne zatienenia toku. K najväč-
ším denným výkyvom teploty v tečúcich vodách vo všeobecnosti dochádza pri malých až 
stredne veľkých tokoch (obr. 7).

Rýchlosť a prúdenie vody

Vplyvom pôsobenia zemskej gravitácie sa voda v tokoch a prietočných vodných nádržiach 
pohybuje v pozdĺžnom gradiente sklonu dna. Gravitačné sily vyvolávajúce pohyb vody 
v smere sklonu sú však tlmené vnútorným trením (viskozita) a vonkajším trením, ktorého 
veľkosť závisí od drsnosti koryta. V kontaktnej zóne vody s dnom na posun vody pôso-
bí oveľa väčší odpor ako v ostatnom prietokovom profile, preto sa rýchlosť prúdu vody 

Obr. 7. Rozsah denných teplôt v pozdĺžnom profile vodného toku.
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v toku spomaľuje smerom ku dnu a k brehom (hraničná vrstva – vrstvička tesne nad dnom 
s takmer nulovou rýchlosťou prúdu). Najväčšiu rýchlosť prúdu dosahuje vodný tok štan-
dardne tesne pod hladinou v miestach s najväčšou hĺbkou. Teoretický výpočet rýchlosti 
prúdu vody vo vodnom toku je daný Chezyho rovnicou: V = C . √R . I (V – rýchlosť prúdu, C 
– rýchlostný súčiniteľ závislý od gravitačnej sily a trenia, R – hydraulický polomer, I – sklon). 
Hodnota C (m0,5.s–1) závisí od veľkosti, tvaru a drsnosti stien koryta a taktiež od množ-
stva unášaných pevných častíc. Pre výpočet C existuje viacero empirických vzorcov (Man-
ningov vzorec, Müllerov vzorec, Agroskinov vzorec atď.). Vo vodných tokoch sa hodnoty 
rýchlostného súčiniteľa štandardne pohybujú od 30 m0,5.s–1 (plytké korytá tvorené okruh-
liakmi, štrkom a pieskom) až po 70 m0,5.s–1 (hlboké korytá s hladkým bahnitým a ílovitým 
dnom). Hydraulický polomer je daný pomerom plochy priečneho profilu a omočeného ob-
vodu koryta, čo znamená že jeho hodnoty sú závislé od prietoku a tvaru koryta vodného 
toku. Najväčšie rýchlosti prúdu vody sú štandardne zaznamenávané v horských častiach 
tokov s veľkým sklonom (až niekoľko m. s–1), pričom postupne v pozdĺžnom smere táto 
rýchlosť klesá (nížinné toky len niekoľko desatín až stotín m.s–1). Rýchlosť prúdu výrazne 
ovplyvňuje erózne a sedimentačné procesy v toku, štruktúru vodných spoločenstiev a vý-
menu látok a energie medzi vodným a ostatným prostredím.

Podľa formy pohybu vody rozlišujeme dva základné typy prúdenia: laminárne a turbu-

Obr. 8. Schéma prechodu laminárneho k turbuletnému typu prúdenia vo vodných tokoch.
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Tab. 2. Zmena obsahu rozpusteného kyslíka vo vode v závislosti od teploty.

Teplota (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35
Obsah O2 (mg.l–1) 14.16 12.37 10.92 9.76 8.84 8.11 7.53 7.04

lentné prúdenie. Pri laminárnom prúdení je pohyb vody priamočiary, kým pri turbulent-
nom prúdení je tento pohyb vírivý (chaotický) (obr. 8). Tieto dva typy prúdenia sú vo vod-
ných tokoch úzko prepojené a takmer vždy sa vyskytujú spolu. Typ prúdenia sa hodnotí 
cez Reynoldsove číslo: Re = V.R.ρ / μ, kde V je priemerná rýchlosť prúdu vody, R je hydrau-
lický polomer, ρ je hustota a μ je viskozita vody. Hodnota Re < 500 charakterizuje typic-
ky laminárne prúdenie a hodnota Re > 2000 typicky turbulentný pohyb vody. Laminárne 
prúdenie vyskytujúce sa v hraničnej vrstve je dôležité pre existenciu a pohyb bentických 
organizmov, kým turbulentný typ prúdenia sa podieľa na transportných procesoch toku.

Formy a kolobeh biogénnych prvkov vo vodách

Formy a kolobeh kyslíka

Kolobeh kyslíka v prírode je úzko spätý najmä s kolobehom uhlíka. Najväčšia časť kyslíka 
je viazaná v zemskej kôre v podobe oxidov. V atmosfére sa kyslík nachádza vo forme dvoja-
tómovej a trojatómovej (ozón v ozónosfére) alebo v podobe oxidov napr. CO2 a CO. Hlavný 
zdroj kyslíka na Zemi je fotosyntéza zelených rastlín, pri ktorej sa produkuje kyslík z oxidu 
uhličitého. Globálny odhad dennej produkcie kyslíka fotosyntézou terestrických rastlín je 
na úrovni 2,6.1011 ton, kým v oceáne 0,6.1011 ton. V atmosfére sa kyslík spotrebúva pri dý-
chaní organizmov, pri dekompozícii organickej hmoty alebo v dôsledku ľudských činností, 
napríklad pri spaľovaní biomasy. V hydrosfére je kyslík viazaný v uhličitanovom komplexe, 

Obr. 9. Schéma kolobehu a foriem uhlíka vo vodnom prostredí.
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pričom jeho hlavná časť je ako súčasť uhličitanového iónu z hydrosféry vylúčená vo forme 
uhličitanu vápenatého (obr. 9). Kyslíkový režim vo vodných ekosystémoch patrí k najdôle-
žitejším parametrom determinujúcim množstvo chemických a biochemických oxidačno- 
redukčných procesov. Do vodného prostredia sa kyslík dostáva: 1. fotosyntetickou činnos-
ťou vodnej vegetácie (závisí od druhu a kvantity rastlinnej zložky, od intenzity efektívneho 
svetla a od prítomnosti nutrientov), 2. prítokom z vrchnejších úsekov toku, 3. difúziou zo 
vzduchu (zvyšuje sa vlnením, čerením hladiny a závisí hlavne od barometrického tlaku 
a teploty). S nárastom teploty klesá rozpustnosť kyslíka vo vode (Tab. 2). Súčasne s náras-
tom teploty sa však zvyšuje rýchlosť väčšiny biochemických procesov (vrátane tých, ktoré 
vedú k spotrebe kyslíka), čo v extrémnych prípadoch môže vyvolať kyslíkový stres pre 
niektoré organizmy. Mnohé druhy vodných organizmov sa však prostredníctvom rôznych 
adaptácii (dýchanie atmosferického kyslíka, nárast počtu prenášačov kyslíka v obehovej 
sústave) dokázali prispôsobiť zníženým kyslíkovým pomerom počas kritických období. 
Okrem rozpusteného kyslíka sa vo vode stanovuje percentuálne nasýtenie (%) vyjadru-
júce pomer reálne nameranej a teoretickej hodnoty rozpusteného kyslíka rozpusteného 
pri danej teplote násobený sto. Vo vodných ekosystémoch sa odčerpávanie rozpusteného 
kyslíka deje prostredníctvom respirácie rastlín a živočíchov, rozkladom organickej hmoty 
baktériami, nárastom teploty a prechodom rôznych plynov cez vodný stĺpec.

Cirkadiálne kolísanie kyslíkového režimu (kyslíkové pulzy) spolu s pH a oxidom uhličitým 
odzrkadľuje intenzitu fotosyntetických procesov vo vodnom ekosystéme. V priehľadnej 
vode s dobre rozvinutou vodnou vegetáciou sa výkyvy obsahu kyslíka prejavujú hlavne 
v eufotickej vrstve. Obsah kyslíka zvyčajne dosahuje svoje maximum v neskorom popo-
ludní a minimá v priebehu noci, kedy je kyslík odčerpávaný respiráciou rastlín a živočí-
chov. U stratifikovaných vodných nádrží a jazier sa rozdiely v kyslíkových pomeroch pre-
javujú aj naprieč vodným stĺpcom, čo je dôsledkom zmien miery produkcie a spotreby 
v jednotlivých vrstvách vodného stĺpca. Počas letnej stagnácie môže krivka obsahu kyslíka 
naprieč vertikálnym profilom vodného telesa nadobúdať viacero tvarov, napr. v závislosti 
od trofie (obr. 10). 

1. Orthográdny typ krivky kyslíka sa vyskytuje u oligotrofných vodných nádrží. Zníže-
ný obsah kyslíka v epilimniu oproti hypolimniu je výsledkom prevahy respirácie nad 
fotosyntézou a vplyvu teploty na jeho rozpustnosť. 

2. Klinográdny typ krivky kyslíka sa vyskytuje u eutrofných vodných nádrží. Vysoká 
fotosyntetická produkcia v zóne epilimnia a jej postupný pokles až k úplnému vyčer-
paniu kyslíka vo vrstve tesne nad dnom. Úplné vyčerpanie kyslíka v tejto šasti je vý-
sledkom jeho spotreby pri oxidačno – redukčných procesoch. Následne v anoxickom 
prostredí dochádza k anaeróbnemu rozkladu organických látok za súčasnej tvorby 
oxidu uhličitého, metánu a zapáchajúcich sírnych zlúčenín napr. sirovodíka.

3. Pozitívny heterográdny typ krivky kyslíka vzniká maximálnou fotosyntetickou akti-
vitou v spodnej časti epilimnia a hornej časti metalimnia.

4. Negatívny heterográdny typ krivky kyslíka vzniká vysokou spotrebou kyslíka v me-
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talimniu, pričom v dôsledku teplotnej stratifikácie sa inhibuje difundovanie kyslĺíka 
z epilimnia a hypolimnia.

5. Anomálny typ krivky kyslíka sa vytvára prítokom studenej vody s vysokým obsahom 
rozpusteného kyslíka, ktorá sa na základe jej teplotne hustotných pomerov vnára do 
oblasti hypolimnia. 

V tečúcich vodách (hlavne u menších tokov) koncentrácia kyslíka štandardne kolíše okolo 
100% hranice nasýtenia. K vysokému nasýteniu dochádza hlavne v perejnatých úsekoch 
tokov resp. pod vodopádmi. V tečúcich podobne ako v stojatých vodách dochádza k se-
zónnym kolísaniam obsahu rozpusteného kyslíka. Výrazný sezónny pokles obsahu vzniká 
napr. v zalesnených tokoch v jeseni, kedy dochádza k výraznej spotrebe kyslíka pri rozkla-
de alochtónnej organickej hmoty (listový opad). Kyslíkový režim je dôležitým nástrojom 
pre hodnotenie kvality vody. Nedostatok rozpusteného kyslíka majú vodné habitaty so 
značným organickým znečistením. Okrem samotnej sedimentácie látok hrá obsah kyslíka 
dôležitú úlohu v samočistiacich procesoch. 

Formy a kolobeh uhlíka

Kolobeh uhlíka ako najviac zastúpeného prvku v živej hmote je pomerne jednoduchý 
a veľmi úzko spojený s kolobehom kyslíka. Jeho cyklus v sebe zahŕňa výmenu uhlíka me-
dzi atmosférou (CO2, CO, CH4), hydrosférou (rozpustený oxid uhličitý, organická hmota), 
biosférou (živá a odumretá organická hmota) a zemskou kôrou (uhlík viazaný v sedimen-
toch napr. vápenec, dolomit, magnezit a vo forme fosílnych palív). Do atmosféry sa oxid 
uhličitý uvoľňuje pri respirácii organizmov, pri rozkladných procesoch organickej hmo-
ty, vulkanickou činnosťou, požiarmi a ľudskou činnosťou (spaľovanie biomasy a fosílnych 
palív). Z atmosféry je v podobe oxidu uhličitého odčerpávaný pri fotosyntéze zelených 
rastlín. Veľké množstvo uhlíka je viazané v telách organizmov, pretože existencia života je 
viazaná práve na zlúčeniny uhlíka. Do vodného prostredia sa uhlík dostáva dominantne 
z atmosféry, vo vode cez producentov, konzumentov a deštruentov sa dostáva naspäť do 
atmosféry (obr. 9). Množstvo plynného oxidu uhličitého v pomere k ostatným prvkom je 

Obr. 10. Schéma zmien obsahu kyslíka vo vertikálnom profile vodného stĺpca rôznych typov vodných nádrží.
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podstatne vyššie vo vode ako vo vzduchu z dôvodu jeho dobrej rozpustnosti (pri tlaku 101 
kPa a teplote 0°C je vo vode obsah kyslíka 14,6 mg.l–1 a 1,005 mg.l–1). Jeho rozpustnosť je 
podobne ako u kyslíka závislá od teploty a tlaku (obr. 11). Rozpustený oxid uhličitý vstu-
pujúci do vodného prostredia z atmosféry sa zapája do uhličitanového systému: CO2 + H2O 
<=> H2CO3<=> H+ + HCO3

–<=> H+ + CO3
–2. Najviac uhlíka je tu viazaného vo forme rozpust-

ných hydrogénuhličitanov – Ca(HCO3
–)2, ktorý zelené rastliny využívajú ako zdroj uhlíka. 

Pri vyšších hodnotách pH vody, intenzívnej fotosyntetickej aktivite dochádza k premene 
hydrogénuhličitanu na uhličitan vapenatý: Ca(HCO3

–)2<=> H2CO3+ CO2+ H2O. Ten sa vyzrá-
ža ako biely povlak na povrchu listov vodných rastlín resp. vo forme kryštálikov sedimen-
tujúcich na dne a vznikajúcich činnosťou fytoplanktónu (biogénna dekalcifikácia). Straty 
oxidu uhličitého vo vode sa dejú cez fotosyntézu, pohyb vodných más a povrchovú difúziu 
do atmosféry. V teplotne stratifikovaných vodných nádržiach je najviac oxidu uhličitého 
tesne pri dne, kde vystupuje na povrch v podobe bubliniek. V povrchových tečúcich vo-
dách obsah oxidu uhličitého obvykle dosahuje maximálne niekoľko mg.l–1. V podzemných 
vodách dosahujú jeho hodnoty až niekoľkých desiatok mg.l–1. Cirkadiálne kolísanie oxidu 
uhličitého zrkadlovo kopíruje kolísanie kyslíka. Obsah rozpusteného oxidu uhličitého vo 
vode ovplyvňuje rýchlosť metabolických procesov a rastu, vertikálnu orientáciu živočí-
chov a fixáciu kyslíka na krvné farbivá vodných živočíchov.

Formy a kolobeh vápnika

Vápnik v prírode sa vyskytuje predovšetkým v sedimentárnych horninách, hlavne vo for-

Obr. 11. Zmeny v hodnotách obsahu voľného oxidu uhličitého a rozpusteného kyslíka vo vertikálnom profile 
vodnej nádrže. © Pavel Beracko
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Obr. 12. Schéma foriem, transportu a kolobehu dusíka vo vodnom prostredí.

me vápencov a dolomitov, ale aj v niektorých vyvretých a metamorfovaných horninách. 
V organizmoch suchozemského a vodného prostredia je viazaný hlavne v kostiach a iných 
oporných štruktúrach. Vápnik zabezpečuje dôležité spojenie medzi tektonikou, klímou 
a uhlíkovým cyklom. V tej najjednoduchšej forme cyklu, vápnik sa vplyvom chemického 
zvetrávania hornín uvoľňuje do povrchových vôd a postupne je transportovaný do oce-
ánu, kde reaguje s rozpusteným CO2 za vzniku vápenca. V tejto forme sa usádza na dne 
a podieľa sa na tvorbe nových horninových masívov. Vo vode sa vápnik vyskytuje obvykle 
vo forme jeho dvojmocného katiónu alebo vo forme vyzrážaného uhličitanu vápenatého. 
Je dôležitou súčasťou pufrovacieho systému oxidu uhličitého a hydrogénuhličitanu. Slabá 
kyselina uhličitá pochádzajúca hlavne zo zrážok je neutralizovaná vo vodných ekosysté-
moch reakciami v nasledujúcej schéme: CaCO3 + H2CO3<=>Ca(HCO3

–)2<=>Ca2
+ + 2HCO3

–. 
Akékoľvek narušenie rovnovážneho stavu medzi iónmi vápnika a oxidu uhličitého vedie 
k rozpúšťaniu alebo vyzrážavaniu uhličitanu vápenatého vo vodnom prostredí. 

Formy a kolobeh dusíka

Dusík je spolu s kyslíkom, vodíkom a uhlíkom hlavným biogénnym prvkom, ktorý má v at-
mosfére až 79% zastúpenie. V prírode je dusík viazaný vo forme atmosférickej molekuly 
dusíka (N2), anorganických zlúčenín (hlavne amoniak, dusitany a dusičnany) a organic-
kých zlúčenín (hlavne nukleové kyseliny, aminokyseliny). Atómy v molekulárnom dusí-
ku sú viazané pevnou trojitou väzbou, ktorá dáva tejto forme dusíka vlastnosti inertného 
plynu. Kolobeh dusíka v prírode vytvára zložitý systém reakcií, ako je amonifikácia, nitri-
fikácia, denitrifikácia a biologická fixácia. Atmosférický dusík je v biosfére využívaný len 
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výnimočne a prevažná časť organizmov ho prijíma v najbežnejších anorganických a orga-
nických formách. V atmosfére z molekulárneho dusíka vznikajú prostredníctvom fotoche-
mických a elektrochemických procesov vyvolaných kozmickým žiarením a elektrickými 
výbojmi rôzne anorganické zlúčeniny dusíka od amoniaku až po dusičnany. Dusík hlav-
ne v týchto formách je fixovaný primárnymi producentmi, a tak vstupuje do biologických 
procesov, kde sa ďalej transformuje na organickú hmotu bielkovín a na nukleové kyseliny. 
Do okolitého vodného prostredia je opäť uvoľňovaný v podobe metabolických produktov 
(amoniak, močovina) alebo dekompozíciou odumretých organizmov. Dusík viazaný v or-
ganickej forme mineralizujú chemotrofné baktérie a v procese amonifikácie ho premieňa-
jú na amoniak. Vzniknutý amoniak je ďalej využívaný baktériami, fytoplanktónom a nitri-
fikačnými baktériami v procese nitrifikácie, kde dochádza v prvej fáze k oxidácii amoniaku 
na dusitany – nitritácia (zabezpečujú baktérie rodu Nitrosomonas) a následne k premene 
dusitanov na dusičnany – nitratácia (zabezpečujú baktérie rodu Nitrobacter). V prostredí 
bez prítomnosti kyslíka prebieha proces denitrifikácie, kde baktérie rodu Pseudomonas 
získavajú kyslík pre svoj metabolizmus redukciou dusitanov na amoniak až plynný dusík, 
ktorý sa môže difúziou cez vodnú hladinu vrátiť do atmosféry. Procesmi amonifikácie, nit-
rifikácie a denitrifikácie, ktoré determinujú produkčné pomery a trofický potenciál (Tab. 
3) vo vodných ekosystémoch, je v plnej miere zabezpečená cirkulácia dusíka medzi vodou 
a atmosférou (obr. 12). 

Amoniakálny dusík je prítomný vo vodných ekosystémoch v dvoch formách, t.j. disocio-

vaný ión NH4
+ a nedisociovaný NH3. Jeho množstvo sa vo vode pohybuje od niekoľkých 

desatín mg.l–1 (prirodzené povrchové a podzemné vody) cez desiatky mg.l–1 (splaškové 

vody) až po stovky mg.l–1 (odpadové vody z priemyselnej a poľnohospodárskej činnos-

ti). Pri vysokom pH a teplote je dusík v tejto forme toxický pre vodné organizmy, hlavne 

ryby. Koncentrácia dusičnanového dusíka sa v prirodzených podzemných a povrchových 

vodách pohybuje od niekoľkých jednotiek po desiatky mg.l–1, kým v odpadových vodách 

až v stovkách mg.l–1. V prirodzených vodách dusitany tvoria prechodový stupeň v reduk-

cii dusičnanov alebo oxidácii amoniaku a vyskytujú sa tu maximálne v stopových množ-

stvách. V silne znečistených tokoch a splaškových vodách môže koncentrácia dusitanov 

narastať až do niekoľkých mg.l–1. Prítomnosť dusitanov v podzemných zdrojoch pitnej 

vody často indikuje ich fekálne znečistenie. Môžu tu však byť prítomné aj dusitany, anor-

ganického pôvodu vznikajúce redukciou kovov dusičnanov, preto pri analýze pitnej vody 

Tab. 3. Determinácia trofie vodného prostredia na základe obsahu celkového dusíka.

Trofický status Oligotrofný Mezotrofný Eutrofný
Celkový N (Norg + Nanorg) <700 700 – 1500 >1500
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sa robia v takom prípade aj mikrobiologické rozbory. V tečúcich vodách obsah dusíkatých 

látok hlavne dusičnanov počas roka kolíše v závislosti od prietoku, biologickej aktivity 

a množstva organických látok. Počas intenzívnejších zrážok v jarnom a jesennom období 

sa ich koncentrácia vo vode obvykle zvyšuje v dôsledku ich vyplavovania z okolitého tere-

strického prostredia. Naopak, v lete počas vegetačného obdobia ich koncentrácie klesajú 

vplyvom biologickej spotreby rastlín. Antropický prísun dusíka do vodného prostredia 

pochádza hlavne z poľnohospodárskej činnosti v povodiach (hnojenie polí dusíkatými 

hnojivami) a z komunálnych odpadových vôd.

Formy a kolobeh fosforu

Fosfor ako súčasť mnohých zlúčenín má na Zemi pomerne vysoké zastúpenie. Jeho obsah 
v zemskej kôre sa odhaduje globálne na 1 až 1,2 g/kg. V biote oproti okolitému abiotic-
kému prostrediu je jeho podiel dokonca ešte vyšší. V neživej zložke podiel fosforu značne 
kolíše v dôsledku jeho sedimentačného cyklu a využitia rastlinami. V rastlinnej biomase 
je pomer uhlíka : dusíka : fosforu na úrovni atómov 106 : 16 : 1 (hmotnostný pomer zlú-
čenín 40 : 7 : 1). V povrchových tečúcich vodách bez zjavného antropického vplyvu je 
atómový pomer týchto troch prvkov na úrovni 600 : 20 : 1. Ako biogénny prvok má vo 
vode mimoriadny význam, pretože jeho obsah často determinuje produkčné pomery vo 
vodných ekosystémoch. Atmosféra sa na transporte fosforu nepodieľa, pretože z prirodze-
ne vyskytujúcich sa zlúčenín v prírode sa fosfor nevyparuje. Z hľadiska globálneho cyklu 
fosforu sú jeho hlavným zdrojom sedimenty a bázické horniny. V zemskej kôre je prítomný 
aj vo forme nerozpustných fosforečnanov vápnika, horčíka a železa. Zvetrávaním hornín 
sa fosfor dostáva vo forme ortofosforečnanov (PO4

3–, HPO4
2–, H2PO4

–), alebo ich zrazenín 
(najčastejšie ako fosforečnan železitý) do vodného prostredia. V týchto formách je fosfor 
postupne transportovaný do morí, kde sa usádza buď v šelfovej zóne alebo je splavený 
až do hlbokých častí. Určitá časť tohto fosforu sa opäť zapája do cyklu prostredníctvom 
trusu morských vtákov a rybolovom. V podmienkach vodných tokov, nádrží a jazier sa 
fosfor vo forme rozpustných fosforečnanov (ortofosforečnanov) stáva využiteľný pre bak-
térie, fytoplanktón a makrofytá. Prostredníctvom rastlinnej biomasy tak vstupuje aj do 
ďalších článkov produkčného reťazca. Po odumretí živej hmoty a jej mineralizácii v roz-
kladných procesoch vznikajú fosfáty (P–PO4

3–), ktoré rastliny opäť využívajú – krátkodo-
bý cyklus. Určitá časť týchto fosfátov sa v aeróbnom prostredí viaže v sedimentoch dna 
vodných nádrží v podobe nerozpustného fosforečnanu železitého – dlhodobý cyklus. Ak 
v stratifikovaných vodných nádržiach dochádza počas letnej, resp. zimnej stagnácie k úpl-
nému vyčerpaniu kyslíka v spodnej časti hypolimnia, v sedimentoch dna sa trojmocné 
železo v molekule fosforečnanu železitého mení na dvojmocné. V tejto rozpustnej forme 
sa časť fosforečnanov uvoľňuje do vody hypolimnia a pri jarno–jesenných cirkuláciách sa 
transportujú do celého vodného stĺpca. Ión železa sa viaže na sirovodík za vzniku sulfidu 
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železa (zapáchajúce bahno). Kolobeh fosforu vo vodnej nádrži tak určuje nielen teplotná 
stratifikácia, ale i trofia (obr. 13). Sezónne kolísanie fosforu viazaného v ortofosforečna-
noch (reaktívny fosfor) vo vode je dané obdobím rozvoja a poklesu fytoplanktónu. Počas 
maximálneho rozvoja fytoplanktónu jeho obsah vo vode výrazne klesá, no na druhej stra-
ne stúpa podiel partikulovaného fosforu (fosfor viazaný v biomase fytoplanktonu a bakte-
rií). Zrkadlovo obrátený vzťah platí medzi partikulovaným a reaktívnym fosforom v čase 
vegetačného pokoja. V biote je fosfor viazaný v RNA, DNA a fosfoproteínoch, enzýmoch, vi-
tamínoch, ATP a ADP. Produktivita vodného prostredia sa hodnotí cez zmeny zásob fosfo-
rečnanov a celkového fosforu, ktoré tak spolu s uhlíkom a dusíkom determinujú biologic-
kú úživnosť vôd. Vzájomný pomer dusíka a fosforu charakterizuje, ktorý z týchto prvkov 
je limitujúcim nutrientom. V prípade, že pomer N : P > 10, tak hlavným determinujúcim 
prvkom úživnosti je dusík, ak však N : P < 10, tak produktivita systému je daná predovšet-
kým fosforom. V prírodných tečúcich vodách sa obsah fosforu štandardne pohybuje od 
niekoľkých tisín mg.l–1 (horné časti tokov) až po niekoľko stotín (nížinné rieky). Ľudskými 
aktivitami v povodiach dochádza k narušeniu prirodzeného kolobehu fosforu, ktorého ob-
sah sa môže výrazne zvýšiť (spôsobiť až eutrofizáciu vôd) aplikáciou fosforečných hnojív 
a odpadovými priemyselnými a komunálnymi vodami.

Formy a kolobeh železa

Železo ako prvok zohráva v prírode zásadnú úlohu. V živých organizmoch je dôležitá sú-
časť transportných farbív podieľajúcich sa na prenose kyslíka, enzýmov a proteínov. Má 
esenciálny význam pri fixácii atmosférického dusíka diazotrofnými organizmami (bakté-
rie, sinice) a pri redukcii dusičnanov, čím limituje rozvoj fytoplanktónu. Rozvoj siníc vo 

Obr. 13. Schéma foriem, transportu a kolobehu fosforu vo vodnom prostredí. © Pavel Beracko
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vodných nádržiach môže pri nedostatku železa inhibovať rozvoj fytoplanktónu, pretože 
sinice majú účinnejšiu syntézu vychytávačov a prenášačov železa (siderochrómy). Železo 
je tak nenahraditeľným prvkom pre vodnú biotu, pričom v akvatickom prostredí dochádza 
v oxidačno–redučných procesoch k premenám dvojmocného na trojmocné železo a opač-
ne (obr. 14). Rovnováha medzi binárnou a terciálnou formou železa je priamo závislá na 
kyslíkovom režime a pH. 

V anoxickom prostredí napr. v hypolimniu eutrofných nádrží dochádza k redukcii troj-
mocného železa na dvojmocné a do vody sa uvoľňuje veľké množstvo železa práve v dvoj-
mocnej rozpustnej forme, ktorá je vychytávaná hlavne vodnými rastlinami a niektorými 
baktériami. Toto platí však len vtedy, ak sa súčasne zo sedimentu extrahuje aj sirovodík, 
ktorý za vzniku nerozpustného sulfidu železa viaže túto dvojmocnú formu železa. Za ae-
róbnych podmienok napr. v epilimniu vodných nádrží sa pomer foriem železa preklápa cez 
proces oxidácie v prospech trojmocného železa, ktoré sa vyzráža v podobe nerozpustného 
hydroxidu železitého alebo fosforečnanu železitého. V dôsledku väzby železa s fosforom 
sa tak do úzkeho súvisu dostáva kolobeh železa s kolobehom fosforu. Pri úplnom vyzrá-
žaní železa vo forme fosforečnanu železitého je nielen primárna produkcia, ale aj celková 
produktivita systému limitovaná nedostatkom fosforu v prostredí. Oxidované trojmocné 
železo dokážu využívať mikroorganizmy (baktérie) len pri veľmi nízkych hodnotách pH. 
V opačnom prípade využívajú jeho dvojmocnú formu. Aj napriek tomu sa železo zvyčaj-
ne vyskytuje vo vode v jeho nerozpustnej terciálnej forme. Okrem anorganickej formy je 
železo viazané vo vodnom prostredí aj v organickej forme (bielkoviny, enzýmy, respirač-
né farbivá). Z organických zlúčenín je železo uvoľňované rozkladnými procesmi pomo-
cou amonizačných a proteolytických baktérii. Železo sa vo vodnom prostredí vyskytuje 
štandardne v nízkych koncentráciách, vyššie koncentrácie sú typické len pre rašelinné 
vody. V aeróbnych podmienkach pri koncentrácii minimálne 0,5 mg.l–1 (minerálne pra-

Obr. 14. Schéma foriem, transportu a kolobehu železa vo vodnom prostredí.
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mene bohaté na železo) sa vylučuje železo vo forme hydratovaného oxidu, čo spôsobuje 
červenohnedý zákal.

Formy a kolobeh síry

V ekosystéme sa síra vyskytuje v organických a anorganických zlúčeninách. V anorganic-
kej forme je síra vo vodnom prostredí najčastejšie viazaná vo forme síranového aniónu 
(SO4

2–). V anoxickom prostredí mikroorganizmy využívajú sírany ako zdroj kyslíka pri 
metabolických procesoch a následne sa síra ako súčasť enzýmov a bielkovín podieľa na 
tvorbe organickej hmoty. Spätnou dekompozíciou a mineralizáciou organickej hmoty 
v anoxickom prostredí (zodpovedné baktérie rodu Escherichia, Proteus a mikroskopic-
ké huby rodu Aspergillus a Neurospora) je v organickej forme viazaná síra redukovaná 
až na sírovodík. V anoxickom prostredí s nízkym pH sú zdrojom sírovodíka aj sedimenty 
dna bohaté na organické látky, kde je jeho vznik podmienený činnosťou fotoautotrofných 
baktérií využívajúcich sírany ako donor vodíka v procese fotosynteźy. Časť uvoľňované-
ho sulfánu je vo vrstve vody tesne nad dnom oxidovaná na síranový anión (zodpovedná 
sírna baktéria rodu Thiobacillus) a časť môže prenikať naprieč vodným stĺpcom až do 
atmosféry. V anoxickom prostredí určitá časť vzniknutých síranov môže byť redukovaná 
chemoautotrófnymi baktériami rodu Desulfovibrio na elementárnu síru. Ako zdroj energie 
je sírovodík v procese oxidácie na elementárnu síru taktiež využívaný sírnou baktériou 
Beggiatoa. Na kolobehu síry sa podieľajú aj fotoautotrofné zelené a purpurové baktérie, 
ktoré v procese fotosyntézy využívajú vodík zo sirovodíka ako akceptor kyslíka. V atmo-
sfére je síra viazaná v podobe siričitanových a síranových aniónov vznikajúcich hlavne pri 
oxidácii prirodzene uvoľnenej síry vo forme sulfánu z morí a oceánov, sopečnej činnosti, 
zvetrávaní hornín a pri spaľovaní fosílnych palív. Z atmosféry do vodného prostredia sa 
síra dostáva zrážkami, tzv. mokrým spádom (obr. 15). Obsah síranového aniónu v dažďo-
vej vode sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 1 až 2 mg.l–1, kým v tečúcich a stojatých vodách 
od 3 do 30 mg.l–1.

Formy a kolobeh horčíka a kremíka

Horčík je v prírode viazaný v jej neživej a živej zložke. V abiotickej forme spolu s vápni-
kom tvorí komplex zlúčeniny uhličitanu vápenato–horečnatého, ktorý je hlavnou zložkou 
horniny dolomit. V biotickej zložke sa ako dvojmocný katión Mg2+ uplatňuje na prenose 
fosforu v energeticko–metabolickom systéme bunky:  ATP⇔ADP + energia. Vo vodnom 
prostredí sa horčík vyskytuje zvyčajne v dostatočnom množstve (až do niekoľkých desia-
tok mg.l–1). Ako limitujúci element pre rozvoj fytoplanktónu môže pôsobiť len vo vodách 
s vysokým obsahom sodíka, kde je nahradzovaný práve sodíkom. 

V prírode je podstatná časť kremíka viazaná v horninách s obsahom živcov. Vďaka oxi-
du uhličitému a vode sa prostredníctvom chemického zvetrávania uvoľňuje do vodného 
prostredia rozpustný oxid kremičitý. Jeho obsah sa v sladkých vodách zvyčajne pohybu-
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je od niekoľkých desatín až do niekoľkých desiatok mg.l–1. Následne je kremík vo forme 
kyseliny kremičitej využívaný hlavne planktonickými riasami (napr. rozsievky, bičíkaté 
chryzomonády), ktoré majú povrchové štruktúry (schránky, cysty) impregnované oxidom 
kremičitým. Kremík sa podieľa aj na stavbe oporných ihlíc u hubiek (Porifera). Kremík 
viazaný v biotickej zložke sa následne po odumretí organizmu stáva súčasťou dnových 
sedimentov, z ktorých sa jeho malá časť uvoľňuje len za špecifických anaerobných pod-
mienok. Práve tento fakt výrazne sťažuje kolobeh kremíka medzi živou a neživou zložkou 
vo vodnom ekosystéme. 

Rozpustené organické látky

Okrem biogénnych prvkov a ich zlúčenín sa bežne vyskytujú vo vodnom prostredí látky 
rôzneho organického pôvodu. Sú to prevažne produkty metabolizmu, látky uvoľňujúce 
sa pri rozklade organickej hmoty, rôzne vitamíny a enzýmy. Niektoré tieto látky môžu vo 
vodnom prostredí pôsobiť pozitívne, ale aj negatívne až toxicky na ostatné organizmy. 
Napríklad sinice produkujú cyanotoxíny, ktoré sa hromadia zväčša vo vnútri ich buniek 
a do vody sa uvoľňujú až pri rozklade vodného kvetu. Cyanotoxíny u človeka vyvoláva-
jú najmä poruchy tráviaceho traktu, rôzne alergické reakcie, ochorenie pečene, toxicky 
pôsobia taktiež na nervovú sústavu. Ďalšiu skupinu organických látok akumulujúcich sa 
vo vodných nádržiach tvoria nedokonale rozložené rastlinné zvyšky a humínové kyseliny. 
Schopnosť humínových kyselín viazať ťažké kovy má cez primárnych producentov výraz-
ný dosah na produktivitu celého vodného ekosystému. V prostredí s dostatkom kyslíka vy-
tvárajú humínové kyseliny pevné komplexy so železom a fosforom. V anoxickom prostredí 
sa železité zlúčeniny redukujú na železnaté a súčasne sa do vody uvoľňujú humínové latky, 
fosforečnany a amoniak. Vysoký obsah humínových látok vo vodnom prostredí (dystrofné 
jazerá a vodné nádrže) spôsobuje ich žltohnedé až hnedé sfarbenie.

Obr. 15. Schéma foriem, transportu a kolobehu síry vo vodnom prostredí.



30

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry

Davies–Colley R., Wilcock B., 2004. Water quality and chemistry in running waters. In: Harding J., Mosley P., Pearson C., 
Sorrell B., (eds.). Freshwaters of New Zealand. New Zealand Hydrological Socienty and New Zealand Limnological 
Socienty, Caxton Press, Christchurch, 11.1 – 11.17. 31

Drake M.J., 2005. Origin of water in the terrestrial planets. Meteoritics & Planetary Science 40, 4, 519–527.
Greene, B. 2013. How Did Water Come to Earth? Smithsonian magazine,
http://www.smithsonianmag.com/science–nature/how–did–water–come–to–earth–72037248/
Ilavský J., Barloková D., Biskupič F., 2008. Chémia vody a hydrobiológia. STU, Bratislava, 303s.
Kasting J.F., 2003. The origins of water on Earth. Scientific American, p. 28–33.
Lelák J., Kubíček F., 1991. Hydrobiologie. Karlova Univerzita, Praha, 256s.
Wetzel R.G., 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems, 3rd Edition. Academic Press, London, 1006s.


