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II. ČASŤ: BIOLOGICKÉ PRVKY  
HODNOTENIA VÔD

Ekologický stav vôd sa vyjadruje hodnotením pomocou biologických prvkov, fyzikálno-
-chemických vlastností a hydromorfológie tečúcich vôd. Podľa RSV 2000/60 ES medzi bio-
logické prvky kvality patria makrofyty, fytobentos a fytoplanktón, bentické bezstavovce 
a ryby. Predstavujú hlavné zložky bioty tečúcich vôd, ktoré ďalej popíšeme s výnimkou 
fytobentosu a fytoplanktónu, ktorý môžu využiť na hodnotenie tečúcich vôd len vysoko-
špecializovaní odborníci. Makroskopické biologické prvky: makrofyty, bentické bezsta-
vovce a ryby majú rozličnú indikačnú hodnotu, makrofyty sa dajú najlepšie vyžiť na posu-
dzovanie nížinných tokov, bentické bezstavovce sú dobrými indikátormi hlavne horských 
a podhorských tokov a ryby zas nížinných tokov. Na hodnotenie tokov sa pre žiakov hodia 
bentické bezstavovce, ktoré sa dajú pomerne ľahko odoberať a určovať do úrovne čeľadí. 
Poznanie ostatných biologických prvkov dopĺňa znalosti o vodnej biote tečúcich vôd a zís-
kané znalosti sa dajú využiť aj na iné účely ako je hodnotenie tokov.

VODNÉ RASTLINY

Silvia Kubalová

Vodné rastliny ako primárne producenty biomasy a kyslíka sú významnou súčasťou akva-
tických ekosystémov. Pojem „vodné rastliny“ chápeme v širšom zmysle, nielen ako druhy 
z ríše Plantae, ale všetky organizmy bez ohľadu na ich taxonomickú príslušnosť, schopné 
fotosyntézy (napr. cyanobaktérie, riasy, machorasty, cievnaté rastliny), ktoré žijú vo vod-
nom prostredí. Mnohé z nich na prvý pohľad unikajú našej pozornosti, pretože sú to jed-
nobunkové organizmy identifikovateľné len pomocou mikroskopu.

Vodné rastliny, ktoré sú viditeľné voľným okom, sa všeobecne označujú termínom vodné 
makrofyty. Okrem cievnatých rastlín a machorastov k nim patria aj riasy s mnohobunko-
vou stielkou, napr. chary. 

Vodné makrofyty sú rozšírené od trópov až po chladné oblasti sveta, osídľujú rôzne typy 
akvatických biotopov (sladkovodné, morské, stojaté, tečúce) a mnohé z nich sú cenoticky 
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významné druhy, tj. formujú vlastné spoločenstvá, v ktorých sú dominantnou zložkou.

Makrofyty môžeme rozdeliť na dve hlavné životné formy: hydrofyty a helofyty.

Hydrofyty sú rastliny, ktorých existencia je priamo viazaná na vodné prostredie. Rastú 
buď ponorené pod vodou, v tom prípade ich označujeme termínom submerzné, alebo 
plávajú na hladine, vtedy ich nazývame natantné. Hladina vody v akvatických biotopoch 
prirodzene kolíše až do tej miery, že občas dochádza k obnaženiu dna – niektoré hydrofyty 
sa tomuto extrému prispôsobili tak, že dokážu vytvárať tzv. terestrické formy. Príkladom 
hydrofytu schopného prežiť na mokrom bahne je močiarka okrúhla (Batrachium circina-
tum).

Helofyty sú rastliny, ktoré majú väčšiu časť tela vynorenú z vody a väčšinu života dokážu 
prežiť aj mimo vodného prostredia, len na mokrom až vlhkom pôdnom substráte. Rastliny 
vynorené z vodného prostredia označujeme aj ako emerzné. V prípade trvalejšieho zapla-
venia ich stanovíšť dokážu niektoré helofyty vytvoriť akvatickú formu, z našich druhov 
napr. horčiak obojživelný (Persicaria amphibia) – obr. 55.

V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznym členením makrofytov podľa životných, 
resp. rastových foriem. V súčasnosti sa najmä v podunajských štátoch používa členenie 
v zmysle Kohlerovej metódy mapovania makrofytov (Kohler & Janauer 1995, www.midcc.
at):

• akropleustofyty: druhy voľne plávajúce na hladine;
• submerzné pleustofyty (mezopleustofyty): druhy voľne ponorené (avšak nezakore-

nené v substráte);
• submerzné zakorenené makrofyty (rizofyty): ponorené druhy zakorenené v sub-

stráte;
• rizofyty s plávajúcimi listami: druhy zakorenené v substráte, ktorých listy plávajú 

na hladine;
• amfifyty: druhy, u ktorých sa na 
stanovišti v rovnakom čase cca polovi-
ca populácie vyskytuje vo vode a druhá 
polovica mimo vody;
• helofyty: emerzné močiarne 
druhy, pričom väčšina populácie rastie 
mimo vody.

Medzi hlavné abiotické faktory, ktoré 
ovplyvňujú osídľovanie vody rastlin-
stvom, patria: výška hladiny a jej ko-
lísanie, rýchlosť prúdenia a priehľad-
nosť, teplota vody, obsah živín vo vode 
a v substráte, zatienenie okolitou bre-
hovou vegetáciou.

Obr. 55: Akvatická forma horčiaka obojživelného (Per-
sicaria amphibia). Foto: © Nigel Holmes
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V súvislosti s množstvom vody na danom stanovišti zaviedol Hejný (1960) pojem ekofá-
za, vyjadrujúci stupeň zavodnenia akvatického biotopu. Rozlíšil štyri nasledovné ekofázy:
1. hydroekofáza – prostredie hlbokej vody;
2. litorálna ekofáza – prostredie plytkej vody;
3. limózna ekofáza – substrát nasýtený vodou, ktorá v závislosti od mikroreliéfu kory-

ta miestami vystupuje na povrch;
4. terestrická ekofáza – vysychajúci substrát po dlhodobejšom obnažení.

Uvedené ekofázy (buď všetky alebo len niektoré z nich) sa môžu vystriedať na jednej lo-
kalite v rámci jednej vegetačnej sezóny, sú teda odrazom dynamiky jej vodného režimu. 
V tom istom čase môže byť na jednej lokalite naraz viacero uvedených ekofáz, poskytujú 
nám teda aj obraz o morfológii koryta skúmaného vodného telesa.

Vodné makrofyty sú vhodnými bioindikátormi ekologického stavu najmä z hľadiska trofie 
vody, tj. indikujú množstvo živín (najmä dusíka a fosforu) rozpustených vo vode, resp. 
uložených v substráte. 

Hoci každý druh je adaptovaný na určitý rozsah hôdnot abiotických faktorov prostredia, 
vo všeobecnosti možno povedať, že väčšina našich vodných makrofytov je viazaná na vody 
plytšie (hĺbka do 2 m), stojaté alebo pomaly tečúce, teplé, so stredným až vysokým obsa-
hom živín. S najväčším počtom druhov sa preto môžeme stretnúť v nížinnej krajine juž-
ných častí Slovenska.

Ďalej sa budeme podrobnejšie venovať makrofytom, ktorých existencia mimo vodného 
prostredia je až na pár výnimiek takmer nemožná, tj. hydrofytom.

Hladina stojatých vôd býva pokrytá drobnými voľne plávajúcimi druhmi, najčastejšie sú to 
zástupcovia podčeľade Lemnoideae (čeľaď Araceae) – obr. 56: žaburinka menšia (Lemna 
minor) – obr. 57, žaburinka pľuzgierkatá (Lemna gibba)– obr. 58, spirodelka mnohoko-

reňová (Spirodela polyrhiza) – obr. 57 
, drobuľka bezkoreňová (Wolffia arr-
hiza). Napriek tomu, že tieto rastlinky 
vyzerajú ako okrúhle až oválne lístky, 
v skutočnosti listy nevytvárajú a to, čo 
vidíme, sú sploštené stonky. 

Na ich spodnej strane vyrastá jeden 
korienok (rod Lemna), zväzoček ko-
rienkov (rod Spirodela) alebo korienok 
chýba (rod Wolffia). Žaburinka menšia 
a spirodelka mnohokoreňová sú naše 
najbežnejšie druhy voľne plávajúcich 
makrofytov a veľmi často ich nájdeme 

Obr. 56: Žaburinkami pokrytá hladina periodickej 
vody, na ktorej plávu kačice vyhľadávajúce túto chut-
nú potravu (Železná studnička). Foto: Eva Bulánková
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rásť spoločne. So žaburinkou pľuzgierkatou sa môžeme stretnúť vo vodách silne eutrof-
ných až hypertrofných, jej výskyt indikuje organicky znečistené vodné prostredie. Spoľah-
livo ju spoznáme podľa zvláštneho pletiva, ktoré sa nachádza na spodnej strane sploštenej 
stonky a tvorí ho zhluk veľkých priesvitných buniek, pripomínajúci pľuzgierik. 

V plytkých, teplých, silne eutrofných vodách rastie žaburinka trojbrázdová (Lemna trisul-
ca) – obr. 58, ktorá je na rozdiel od svojich príbuzných rastúcich na hladine jemnejšia 
a priesvitnejšia, jej sploštená stonka pripomína končistý lístok so stopkou.

Drobuľky (rod Wolffia) sú považované za najmenšie kvitnúce rastliny na svete, ich veľ-
kosť dosahuje len cca 2 mm. Naša drobuľka bezkoreňová patrí k veľmi vzácnym druhom, 
v rámci Slovenska rastie len na niekoľkých lokalitách.

Okrem uvedených druhov sa občas môžeme stretnúť aj s inými rastlinami plávajúcimi 
na hladine. Jednou z nich je mrkvatec plávajúci (Ricciocarpos natans) – obr. 59, drobná 
pečeňovka s lupeňovitou, výrazne ryhovanou stielkou. Na jej spodnej strane vyrastá veľké 

Obr. 57: Vľavo: žaburinka menšia (Lemna minor), vpravo spirodelka mnohokoreňová (Spirodella polyrhiza), 
Foto: © Nigel Holmes

Obr. 58: Vľavo: žaburinka pľuzgiernatá (Lemna gibba), vpravo žaburinka trojbrázdová (Lemna trisulca), 
Foto: © Nigel Holmes
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množstvo stužkovitých pakorienkov (rizoidov). Je to machorast, ktorý preferuje zatienené 
vody, a v prípade extrémneho poklesu hladiny dokáže zakoreniť na vlhkom substráte. 

V teplých vodách nížin sa vyskytuje papraď salvínia plávajúca (Salvinia natans). Tvo-
rí krátke stonky, na ktorých praslenovito vyrastajú listy. Z každého praslena vidíme na 
hladine dva oválne listy rastúce oproti sebe, tretí list z praslena je premenený na zväzok 
korienkov, ktorý je ponorený pod hladinu. V čase rozmnožovania vyrastajú medzi korien-
kami drobné okrúhle útvary nazývané sporokarpiá. V sporokarpiách sú ukryté výtrusnice. 
Ďalším charakteristickým znakom salvínií sú chĺpky (trichómy) vyrastajúce na povrchu 
listov, ktorých úlohou je odpudzovať vodu.

Niekoľko druhov nezakorenených hydrofytov nájdeme aj pod hladinou, kde sa voľne vzná-
šajú vo vodnom stĺpci. Patrí medzi ne napr. pečeňovka mrvka plávajúca (Riccia fluitans) 
– obr. 60, ktorej lupeňovitá stielka je široká iba 1 mm, avšak bohato sa vidlicovito rozkoná-
ruje, takže pod hladinou vytvára charakteristické zhluky, dobre známe aj akvaristom, kto-
rý mrvku často pestujú. V prírode ju nájdeme zriedkavejšie na zatienených stanovištiach. 

Podobne ako jej príbuzný mrvkatec plávajúci dokáže zakoreniť na mokrom substráte. 

Medzi rastliny voľne rastúce vo vode patria aj známe mäsožravé druhy rodu bublinatka 
(Utricularia) – obr. 61. V našej flóre je tento rod zastúpený 6 druhmi, niektoré nájdeme 
v chladných vodách chudobných na živiny, iné rastú v teplých, mezo– až eutrofných vo-
dách. Vodné bezstavovce lovia pomocou špeciálnych mechúrikov, ktoré vznikli premene-
nou listových úkrojkov a pripomínajú bublinky. Funkčná pasca má viečko s citlivými chĺp-
kami a je v nej podtlak, takže keď korisť narazí do chĺpkov, je doslova nasatá dovnútra aj 

Obr. 59: Pečeňovka mrkvavec plávajúci (Ricciocarpos natans). Foto: © Nigel Holmes
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s vodou. Po naplnení sa mechúrik uza-
vrie. Celý tento proces „lovu“ trvá pri-
bližne 15 tisícin sekundy. Bublinatky sú 
nápadné najmä v čase kvitnutia; keďže 
sú hmyzoopelivé, ich výrazné kvety sú 
vynorené nad hladinu. 

K voľne rastúcim druhom možno za-
radiť aj zástupcov rodu rožkatec (Ce-
ratophyllum), hoci tieto rastliny sú už 
chabo upevnené v substráte jemnými 
koreňmi. Rožkatec ponorený (Cerato-
phyllum demersum) – obr. 62 patrí k na-
šim najrozšírenejším hydrofytom. Zná-
ša pomerne široký rozsah ekologických 
podmienok. Jeho telo je inkrustované 
uhličitanom vápenatým, preto je na do-

tyk pevný a drsný. Okrem neho sa u nás vyskytuje rožkatec pohrúžený (Ceratophyllum 
submersum) – obr. 63. Napriek tomu, že preferuje silne znečistené vody, je veľmi vzác-
ny, známy je len z niekoľkých lokalít. Na rozdiel od rožkatca ponoreného je veľmi jemný 
a mäkký. Rozlišovanie oboch druhov je náročnejšie, rožkatec ponorený má listy 1–2 krát 
delené a na jeho plode sa nachádzajú 2 dlhé bazálne ostne; rožkatec pohrúžený má listy 
3krát delené a plod bez ostňov.

Väčšina hydrofytov patrí medzi druhy zakorenené v substráte. Aj napriek tomu sa mnohé 
z nich vyhýbajú rýchlo tečúcim vodám. Hoci sú ich telá ponorené vo vode, u niektorých sa 

Obr. 60: Pečeňovka mrvka plávajúca (Riccia fluitans).  
Foto: © Nigel Holmes

Obr. 61: Bublinatka (Utricularia spp.). Foto: © Nigel Holmes
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Obr. 62: Rožkatec ponorený (Ceratophyllum demer-
sum). Foto: © Nigel Holmes

Obr. 63: Vľavo listy rožkatca pohrúženého (C. 
submersum), vpravo rožkatca ponoreného (C. 
demersum). Foto: © Nigel Holmes

Obr. 64: Kvitnúce lekno biele (Nymphaea alba) a leknica žltá (Nuphar lutea). Foto: © Nigel Holmes
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môžeme stretnúť s listami a kvetmi plávajúcimi na vodnej hladine, resp. vynorenými nad 
ňu.

Najznámejšími druhmi vodných rastlín, ktorých veľké listy a kvety sú položené na hladine, 
sú lekno biele (Nymphaea alba) a leknica žltá (Nuphar lutea) – obr. 64. 

V čase kvitnutia si ich určite nepomýlime, aj ich názov nám prezrádza, že kvety lekna sú 
tvorené väčším počtom bielych korunných lupienkov, v kvete leknice nájdeme päť nápad-
ne žltých kališných lístkov, korunné lupienky sú redukované a ukryté vo vnútri kvetu. Ak 
práve nekvitnú, rozoznať ich od seba je trochu náročnejšie, najistejším znakom je listová 
žilnatina, u lekna sú bočné žilky na okrajoch listov sieťovito pospájané, u leknice sa nespá-
jajú, ale končia v listových okrajoch. Pri pohľade z brehu si väčšinou nevšimneme aj ďalší 
rozdiel, leknica vytvára i druhý typ listov, ktoré celé zostávajú ponorené pod vodou, preto 
majú jemnú, akoby pokrčenú čepeľ. Z tohto dôvodu sa im zvykne hovoriť aj „šalátové“ 
listy – obr. 65.

Takémuto javu, keď rastlina vytvára viacero typov listov, hovoríme heterofýlia. Lekná 

Obr. 65 : Vľavo : List lekna bieleho, dole : listy lek-
nice žltej (vpravo tzv. šalátové listy). Foto: © Nigel 
Holmes
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a leknice sú v substráte zakorenené hrubým podzemkom, ktorý je aj spolu s listovými 
stopkami vyplnený vzdušným pletivom, nazývaným aerenchým – toto pletivo pomáha 
listom nadnášať sa vo vode a zabezpečuje prísun vzduchu do podzemných orgánov. S lek-
nicou si môžeme na prvý pohľad pomýliť ďalší druh s podobným typom rastu, leknovec 
štítnatý (Nymphoides peltata) – obr. 66. Je to však druh, ktorý taxonomicky prislúcha do 
inej čeľade, podobnosť s leknovitými rastlinami je teda len výsledkom prispôsobovania sa 
podobným ekologickým podmienkam. Listy leknovca sú oveľa menšie a ak sa na ne dobre 
pozrieme, všimneme si ich vlnkovitý okraj. Jeho kvety sú tiež nápadne žlté, ale na rozdiel 
od leknice sú korunné lupienky špicaté, s rozstrapkanými okrajmi. Napriek tomu, že lek-
novec tvorí bohato rozvetvené poplazy a dokáže prežiť aj na mokrom bahne, patrí k našim 
najvzácnejším vodným rastlinám.

Mnohí ľudia si s leknovitými rastlinami mýlia aj vodnianku žabiu (Hydrocharis morsus–ra-
nae) – obr. 67, predpokladajú, že ide o mladé jedince lekna. Nie je to však tak, mladé listy 
lekna sú ukryté pod vodou a rozvinú sa, keď dosiahnu hladinu. Listové ružice zložené 

z malých okrúhlych listov (cca 5 cm), voľ-
ne plávajúce na hladine a navzájom pospá-
jané poplazmi určite patria vodnianke. Ak 
sa na list pozrieme proti svetlu, uvidíme, 
že hlavné listové žily sú rovnomerne po-
spájané priečnymi žilkami, takže žilnatina 
pripomína rebrík. V lete môžeme v strede 
ružice nájsť drobné biele kvietky, zložené 
z troch okvetných lístkov.

Vodnianka spolu s príbuzným druhom re-
zavka aloovitá (Stratiotes aloides) – obr. 
68 patrí medzi jednoklíčnolistové rastliny, 

Obr. 66: Listy leknovca štítnatého (Nymphoides 
peltata) so žaburinkou. Foto: © Nigel Holmes

Obr. 67: Vodnianka žabia (Hydrocharis morsus–
ranae). Foto: © Nigel Holmes

Obr. 68: Rezavka aloovitá (Stratiotes aloides).  
Foto: © Nigel Holmes
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taxonomicky teda tiež nie je príbuzná s leknovitými rastlinami. Rezavka aloovitá patrí me-
dzi vzácne hydrofyty. Je to veľmi nápadná rastlina, ktorú si vďaka jej listovým ružiciam 
určite nepomýlime s iným druhom. Jej listy sú totiž dlhé, úzke a končisté, s výrazne pílko-
vitým okrajom, a na rozdiel od predchádzajúcich druhov, nie sú na hladine položené, ale 
vynorené nad ňu. Vodnianka aj rezavka majú síce korene, ale nie sú uchytené v substráte.

Druh s nápadnou listovou ružicou je aj kotvica plávajúca (Trapa natans). Jej charakteris-
tické kosoštvorcové listy majú horné okraje zubaté a listové stopky sú výrazne nafúknuté. 
Hoci kvety sú nenápadné, plod je neprehliadnuteľný, je to pomerne veľký oriešok (cca 
3 – 4 cm) s nápadnými ostrými tŕnitými výbežkami. Oriešky kotvíc sú jedlé, v niektorých 
krajinách sa tieto rastliny aj pestujú pod názvom vodný gaštan. V stojatých vodách Vý-
chodoslovenskej nížiny sa môžeme stretnúť ešte s jedným zaujímavým druhom, ktorého 
listy plávajú na hladine. Tieto listy sú totiž zložené zo štyroch lístkov, takže pripomínajú 
štvorlístok pre šťastie a patria papradi marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia). Marsileu 
nájdeme v plytkých vodách s výrazne kolísajúcou hladinou, pretože kvôli rozmnožovaniu 
potrebuje istý čas rásť aj mimo vody. Výtrusnice ukryté v červenohnedých sporokarpiách 
dokáže vytvárať len v terestrickej forme.

Početne najvýznamnejšou skupinou vodnej flóry v našej prírode je čeľaď Potamogetona-
ceae (červenavcovité). Rod Potamogeton (červenavec) je zastúpený viacerými druhmi, 
niektoré preferujú chladnejšie a na živiny chudobnejšie vody, iné rastú v teplých, na živiny 
bohatých vodách. Z praktických dôvodov ich delíme na tzv. úzkolisté a širokolisté druhy. 
Širokolisté červenavce sú pomerne ľahko identifikovateľné, napr. červenavec kučeravý 
(Potamogeton crispus) dostal svoje meno podľa zvlnených okrajov listov, červenavec pre-

Obr. 69: Červenavec kučeravý (Potamogeton crispus) a červenavec prerastenolistý (Potamogeton perfolia-
tus). Foto: © Nigel Holmes 
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rastenolistý (Potamogeton perfoliatus) – obr. 69 nemá listové stopky, báza listov srdcovito 
objíma stonku, červenavec plávajúci (Potamogeton natans) – obr. 70 tvorí hrubé kožovité 
listy plávajúce na hladine podobne ako listy lekna. Problém s rozpoznávaním nastáva pri 
úzkolistých druhoch, pretože ich lístky sú široké len asi 2 mm, a v prípade, že nemáme 
k dispozícii plodné jedince, určiť ich vieme len podľa ukončenia žilnatiny v špičke listu. 
Z týchto úzkolistých druhov ľahko spoznáme iba červenavec hrebenatý (Potamogeton pec-
tinatus) – obr. 70, ktorý ako jediný má listovú pošvu s jazýčkom (podobne ako trávy). Os-
tatné úzkolisté červenavce pošvy netvoria, majú však tzv. palist – rúrkovitý blanitý útvar 
vyrastajúci tesne nad listom a objímajúci stonku. 

S červenavcami sú príbuzné druhy červenačka hustolistá (Groenlandia densa) – obr. 71 
a zanichelka močiarna (Zannichellia palustris) – obr. 71, oba však majú listy protistojné, 
čím ich spoľahlivo odlíšime od červenavcov, ktoré majú listy vždy striedavé. Červenačka 
patrí k mimoriadne ohrozeným hydrofytom, vzhľadom pripomína širokolisté červenavce 
a hoci rastie na nížinách, dáva prednosť chladnejším vodám. Zanichelka sa podobá na 
úzkolisté červenavce, okrem postavenia listov ju vieme od nich odlíšiť aj podľa plodov – 
zobáčikatých nažiek.

Červenavcovité rastliny patria okrem zopár výnimiek medzi zakorenené submerzné hyd-
rofyty. Pod vodou nájdeme aj rásť aj nepôvodný invázny druh vodomor Nuttalov (Elodea 
nuttallii) – obr. 72 pochádzajúci zo Severnej Ameriky. Do našich vôd sa dostal pravdepo-

Obr. 70: Červenavec plávajúci (Potamogeton natans) a čer-
venavec hrebenatý (Potamogeton pectinatus). Foto: © Nigel 
Holmes
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dobne vďaka akvaristom a napriek tomu, že 
nedokáže vytvárať plody, veľmi úspešne sa 
rozmnožuje vegetatívne. 

Neprehliadnuteľnými submerznými druhmi 
sú riečňanky riečňanka prímorská (Najas 
marina) a riečňanka menšia (Najas minor). 
Ich subtílny vzhľad ostro kontrastuje s vý-
razne zubatými okrajmi listov. Pomerne 
početne je u nás zastúpený aj rod močiarka 
(Batrachium) – obr. 73. Na jeho príbuznosť 
s iskerníkovitými rastlinami upozorňujú 
drobné biele kvietky vynorené nad hladinu, 
listy sa už však prispôsobili vodnému pro-
strediu, ich úkrojky sú nitkovité, niektoré 
druhy vytvárajú aj natantné listy plávajúce 
na hladine. Močiarky sú známe tým, že v prí-
pade nepriaznivého vodného stavu dokážu 

Obr. 71: Červenačka hustolistá (Groenlandia 
densa)– vľavo a zanichelka močiarna (Zannichellia 
palustris) – vpravo. Foto: © Nigel Holmes

Obr. 72: Vodomor Nuttallov (Elodea nuttallii). 
Foto: © Nigel Holmes
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Obr. 73: Kvitnúca močiarka (Batrachium, synonymum Ranunculus). Foto: © Nigel Holmes

Obr. 74: Vľavo stolístok klasnatý 
(Myriophyllum spicatum) a vpravo 
prasleň stolístka prasleňovitého 
(Myriophyllum verticillatum). Foto: 
© Nigel Holmes
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vytvárať aj terestrické formy. Niekto-
ré druhy sa adaptovali na prostredie 
rýchlotečúcej vody v tokoch vyšších 
nadmorských výšok, kde vytvára-
jú rozsiahle porasty, napr. močiarka 
riečna (Batrachium fluitans). Hojným 
druhom v teplých nížinných vodách 
je močiarka okrúhla (Batrachium cir-
cinatum).

K najrozšírenejším submerzným hyd-
rofytom patrí stolístok klasnatý (My-
riophyllum spicatum) – obr. 74. Listy 
stolístkov vyrastajú v praslenoch 
a sú perovito delené. Stolístok klas-
natý má v praslene po štyri listy, jeho 
farba je hnedozelená, články stonky 
sú dlhé, preto vytvára dojem riedko 
olistenej rastliny. Príbuzný druh sto-
lístok praslenatý (Myriophyllum ver-
ticillatum) – obr. 74 je veľmi vzácny, 

v praslene vyrastá po päť listov, rastlina má sviežo zelenú farbu a veľmi krátke stonkové 
články, takže na rozdiel od s. klasnatého vyzerá jej olistenie hustejšie.

Medzi vzácne druhy patrí aj perutník močiarny (Hottonia palustris) – obr. 75, rastlina prí-
buzná prvosienkam, ktorá z našich vodných rastlín kvitne ako prvá už skoro na jar. V tom 

Obr. 75: Perutník močiarny (Hottonia palustris). Foto: © Nigel Holmes

Obr. 76: Chara (Chara spp.). Foto: © Nigel Holmes
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čase je neprehliadnuteľná, tvorí husté strapce bielych kvetov. V letných mesiacoch rastliny 
klesajú ku dnu.

Medzi makrofyty sa zaraďujú aj makroskopické riasy z čeľade Characeae (charovité) – obr. 
76. Tieto riasy majú stielku diferencovanú na nepravé orgány, v substráte sú prichytené 
pakorienkami (rizoidmi), stonka je článkovaná a praslenovito sa rozkonáruje na bočné 
konáriky (fyloidy). Niektoré druhy majú články stoniek obalené jednou vrstvou buniek – 
kôrou a sú inkrustované uhličitanom vápenatým. Napriek najdokonalejšie vyvinutej stiel-
ke patria tieto riasy ku konkurenčne slabším druhom, zvyčajne sa na stanovišti objavujú 
medzi prvými a neskôr sú vytlačené cievnatými rastlinami. Sú veľmi citlivé na zvýšenú 
koncentráciu minerálnych hnojív.

V texte sme sa už zmienili o niektorých vodných machorastoch, dôležité je tiež spomenúť 
rod rašelinník (Sphagnum spp.) – obr. 77, do ktorého patrí cca 150–200 druhov. Rašelin-
níky sú významnými rastlinami vrchovísk, kde tvoria hrubé vrstvy rašeliny. Vody vrcho-
viskových rašelinísk sú mimoriadne chudobné na živiny, vďaka čomu je aj pH vody veľmi 
nízke. Rašelinníky sa kyslému vodnému prostrediu s nedostatkom živín prispôsobili do 
tej miery, že dokážu selektívne absorbovať aj minimálne množstvo bázických iónov, čím 
môžu pH vody znížiť až na hodnotu 3. Vysoký stupeň acidity a nedostatok kyslíka znemož-
ňujú existenciu mnohých organizmov vrátane dekompozítorov, tj. rozkladačov odumretej 
hmoty. Organický materiál sa nerozkladá, postupne sa kumuluje a vzniká rašelina. Raše-
linníky plnia aj významnú hydrologickú funkciu: v ich palístkoch sa nachádzajú dva typy 
buniek, úzke živé chlorocysty a veľké odumreté hyalocysty. Hyalocysty sú prázdne a do-
kážu absorbovať vodu. Rašelinníky sú tak schopné prijať cca 15–30 krát vyššie množstvo 
vody ako je hmotnosť ich sušiny.

Obr. 77: Rašeliník (Sphagnum spp.).  
Foto: © Nigel Holmes
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