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Predložená publikácia, na ktorej sa podieľal kolektív špecialistov z Ústavu zoológie 
SAV Bratislava, Katedry ekológie a Katedry zoológie PRI FUK, Bratislava, Katedry 
biológie a všeobecnej biológie TU Zvolen a Výskumného ústavu vodného hospodárstva 
Bratislava, bola vypracovaná pre potreby nového prístupu k posudzovaniu stavu 
vodného prostredia v súvislosti s implementáciou Smernice 2000/60/EC, ustanovujúcej 
rámec pre činnosť Spoločenstva, týkajúceho sa politiky v oblasti vôd (ďalej len 
„Rámcovej smernice o vodách prípadne RSV). Podstatnú zásluhu na jej vydaní má 
Ministerstvo životného prostredia SR (koordinátor implementácie) a Slovenský 
hydrometeorologický ústav (zodpovedný za jej implementáciu pre povrchové vody, 
stanovenie referenčných podmienok a klasifikáciu povrchových vôd). 

Vodné makroevertebráta – predstavujú spoločenstvo bezstavovcov bentickej 
makrofauny, ktoré osídľuje dno vôd. Terminológia tohto spoločenstva nie je jednotná, 
používa sa termín makrozoobentos, bentická makrofauna alebo nami použitý termín 
vodné makroevertebráta, prípadne vodné makrobezstavovce. Samotný termín 
makrozoobentos a jeho použité ekvivalenty napovedá, že sa jedná o väčšie druhy 
zoobentosu. Veľkostné hranice medzi makro, meiobentosom a prípadne mikrobentosom 
nie sú striktne vymedzené. Ako uvádza TIMM (2002) pod meiobentos patria živočíchy, 
ktoré neboli zachytené v hrubších sitách (napr. veľkosť ôk 1mm), živočíchy od 0,1 – 3 
mm  dlhé, s hmotnosťou 0,0001 – 0,05µg alebo niektoré skupiny (napr. voľne žijúce 
nematóda, malé kôrovce atď.), ktoré boli ignorované v bentických vzorkách. Vodné 
makroevertebráta v našom ponímaní sú predstaviteľmi skupín, hubky (Porifera), 
ploskulice (Turbellaria), pamachovky (Kamptozoa), mäkkýše (Mollusca), 
mnohoštetinavce (Polychaeta), maloštetinavce (Oligochaeta), pijavice (Hirudinea), 
kôrovce (Crustacea), podenky (Ephemeroptera), vážky (Odonata), pošvatky 
(Plecoptera), bzdochy (Heteroptera), vodnárky (Megaloptera), sieťokrídlovce 
(Planipennia), chrobáky (Coleoptera), potočníky (Trichoptera), komárovité (Culicidae), 
pakomárovité (Chironomidae), muškovité (Simuliidae), iné dvokrídlovce (iné Diptera), 
machovky (Bryzozoa). Medzi zástupcov meiobentosu zaraďujeme skupiny 
reprezentované drobnými druhmi ako sú jednobunkovce (Monocytozoa), pŕhlivce 
(Cnidaria), drobné ploskulicovce (Turbellariomorpha), hlístovce (Nematoda), vírniky 
(Rotatoria), drobné kôrovce (Crustacea), vodule (Hydracarina). 

Makroevertebráta ako jedna zo štyroch skupín (fytobentos, makrofytá, 
makroevertebráta a ryby) figuruje v Rámcovej smernici o vodách ako dôležitý indikátor 
pre posudzovanie ekologického stavu vodného prostredia. 

Posudzovanie a vyhodnotenie ekologického statusu sledovaného vodného útvaru 
je založené na metrikách. Metriky predstavujú číselné hodnoty – koeficienty získané na 
základe autekologických charakteristík jednotlivých druhov – alebo aj vyšších taxónov, 
do ktorých sa premietajú ekologické nároky zástupcov bentickej fauny. Metriky však 
môžu vyjadrovať aj pomerné zastúpenie vybraných vyšších taxonomických skupín voči 
všetkým bezstavovcom v sledovanom vodnom biotope. Špecifikom takéhoto 
posudzovania je nutnosť pre každý typ vodného prostredia stanoviť hranice číselných 
hodnôt, ktoré budú oddeľovať jednotlivé triedy ekologického stavu, ako boli 
špecifikované v Rámcovej smernici o vodách. Tento stav sa vždy posudzuje voči 
pôvodnému nenarušenému stavu vodného ekosystému. Pri praktickom využití sa počíta 
so softvérom, ktorý metriky vypočíta. Samotný prístup k vymedzeniu hraníc pre 
zaraďovanie do jednotlivých tried ekologického statusu je v súčasnosti aj v Európskej 
Únii ešte v štádiu spracovávania. Výber metrík, ktoré najlepšie vystihnú daný 
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ekologický stav, je nutné v blízkej budúcnosti uskutočniť na národnej úrovni tak, aby 
boli vybrané metriky dostatočne reprezentatívne vzhľadom na mieru ovplyvnenia 
vodného spoločenstva antropogénnou činnosťou. Antropogénna činnosť, ktorej 
dôsledky majú vybrané metriky postihovať, zahŕňa nielen ovplyvnenia vyúsťujúce do 
zmeny fyzikálno- chemického stavu povrchových vôd, ale aj zmeny hydrologického 
režimu a morfológie toku.  

Predložená práca obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre 
posudzovanie ekologického statusu vo vodných útvaroch v Slovenskej republike podľa 
vyššie uvedených základných princípov. Treba poznamenať, že pri udeľovaní číselných 
hodnôt jednotlivým taxónom autori v kapitole III Autekologické charakteristiky 
vychádzali z literárnych zdrojov (tieto vzhľadom na rozsah práce neboli uvedené) ako aj 
z vlastných poznatkov a skúseností. U druhov vyskytujúcich sa vzácne na jednej 
lokalite alebo na obmedzenom počte lokalít, v hodnotených charakteristikách neboli 
pridelené hodnoty. Rovnako tieto charakteristiky chýbajú pri druhoch z málo známou 
biológiou alebo ich ekologickými nárokmi. Keďže nič nie je dokonalé, čoho si je 
autorský kolektív dobre vedomý, je našou snahou po ukončení implementácie 
„Rámcovej smernice o vodách“ prehodnotiť autekologické charakteristiky a vydať 
doplnenú verziu tejto práce. Zároveň vítame všetky pripomienky a návrhy, ktoré budú 
na našu prácu vznesené.  

 
Práca je členená na tri kapitoly:  

1. Súpis druhov (checklist) vodných makroevertebrát Slovenska obsahuje 
kompletný súpis druhov vodných makroevertebrát Slovenska, poradie druhov 
v jednotlivých taxonomických skupinách je zoradené podľa zaužívaného 
poradia v taxonómii, alebo abecedne. 

2. Druhové zloženie makroevertebrát v jednotlivých povodiach Slovenska 
obsahuje výskyt druhov v jednotlivých povodiach postupne podľa jednotlivých 
taxonomických skupín. Literárne zdroje sú uvedené za tabuľkami, odkazy na 
literárne zdroje sú číslované. 

3. Autekologické charakteristiky jednotlivých taxónov obsahujú tabuľky 
s autekologickými charakteristikami, ktoré u všetkých vyšších taxonomických 
skupín zachovávajú rovnakú štruktúru. 

 
1. Súpis druhov (checklist) vodných makroevertebrát 

V súpise sú uvedené druhy vodných makroevertebrát zistené a publikované 
z územia Slovenska. U niektorých skupín sú údaje doplnené o nepublikované údaje 
autorov. Vzhľadom na limitovaný rozsah v súpise neuvádzame synonymické názvy 
taxónov.  
 
 

2. Výskyt makroevertebrát v jednotlivých povodiach Slovenska 
V časti II prinášame výskyt makroevertebrát v povrchových vodách Slovenska 

(v tokoch a jazerách) podľa nasledovných povodí: 

Toky 
• Povodie Moravy 
• Povodie Dunaja (hlavný tok Dunaja a vody inundačného územia, Vydrica, 

potoky Malých Karpát, Malý Dunaj a Dudváh) 
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• Povodie horného Váhu (až po ľavostranný prítok rieky Turiec a pravostranný 
prítok Varínky) 

• Povodie dolného Váhu (od ľavostranného prítoku Rajčianky a pravostranného 
prítoku rieky Kysuca)  

• Povodie Nitry a Žitavy 
• Povodie Popradu (povodie Dunajca) 
• Povodie Hrona 
• Povodie Ipľa 
• Povodie Slanej 
• Povodie Hornádu 
• Povodie Bodrogu (Topľa, Ondava, Oľka, Laborec, Udava, Cirocha, Okna) 
• Povodie Latorice (Uh, Stužica, Ulička, Ublianka, Latorica) 
• rieka Tisa (samotný tok) 

Jazerá 
• Jazerá Nízkych Tatier (povodie Váhu) 
• Jazerá Západných Tatier (povodie Váhu) 
• Jazerá Vysokých Tatier (povodie Váhu, povodie Dunajca) 
• Jazerá v Spišskej Magure (povodie Popradu) 
• Morské Oko (Povodie Bodrogu) 

Súčasťou tejto kapitoly je zoznam literárnych prameňov, ktoré boli použité. 
Literárne odkazy sú číslované, jednotlivé čísla sú uvedené v tabuľkách. Zoznam 
literárnych prameňov nie je vyčerpávajúci, vzhľadom na limitovaný rozsah práce sú 
uvedené len prvé zistenia, resp. potvrdenie ich výskytu v iných vodách jednotlivých 
povodí. 
 

3. Autoekologické charakteristiky 
Ekologické hodnotenie stavu vôd   podľa Rámcovej Smernice o vodách si 

vyžaduje poznanie autekologických charakteristík jednotlivých druhov makroevertebrát. 
Vzhľadom na viacero literárnych zdrojov, z ktorých je možné tieto informácie čerpať, 
sme boli postavení pred úlohu aplikovať tieto charakteristiky na druhy vyskytujúce sa 
v povrchových vodách na Slovensku. Členenie na jednotlivé typy – skupiny 
autekologických charakteristík, vychádza z práce Fauna Aquatica Austriaca (MOOG, 
1995), čiastočne modifikovanej v príručke projektu AQEM CONSORTIUM (2002). 
Členenie jednotlivých typov vodných habitátov ako ho uvádza MERRITT & CUMMINS 
(1984) prinášame v tab. 1.  

 
Rozšírenie v pozdĺžnej zonácii (10 bodová stupnica) (ILLIES & BOTOSANEANU,1963) 

Rozšírenie taxónov v pozdĺžnom členení toku podľa zoocenologickej klasifikácie 
navrhnutej ILLIES & BOTOSANEANU (1963). Slovenské názvy jednotlivých úsekov ako 
aj ich charakteristiky uvádzame podľa Biotopov Slovenska (BITUŠÍK et al., 1996) ako aj 
prác MOOG (1995 ), HOLČÍK et al. (1989) a LELLÁK & KUBÍČEK (1991). Jednotlivé 
kategórie sú prevzaté z práce MOOG (1995 ). Pri jednotlivých charakteristikách 
uvádzané rády tokov podľa STRAHLERA (1964).  

• eukrenál (eukrenon), vlastný prameň, sústredený výver podzemných vôd na 
zemský povrch je prechodným biotopom medzi podzemnými a povrchovými 
vodami. 
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• hypokrenál (hypokrenon), pramenná stružka, predstavuje stružku alebo 
potôčik odvodňujúci pramenný systém. 

• epiritrál (epiritron), bystrina, predstavuje horné pstruhové potoky nadväzujúce 
na sútoky 2 a viacerých pramenných stružiek (toky 2. – 3. rádu). Ich tok má veľký 
spád, veľmi hrubý substrát dna a výrazne v nich prevažuje turbulentné prúdenie. 
Väčšinou pretekajú cez horský až vysokohorský stupeň, avšak rovnako môžu 
pretekať cez  podhorský, pahorkatinný až nížinný stupeň. Podiel prúdivej 
(lotickej) a pokojnej (lentickej) časti toku je výrazne vyšší ako 4:1.  

• metaritrál (metaritron), podhorský potok (BITUŠÍK et al., 1996), horský potok 
(HOLČÍK & HENSEL, 1972), vzniká spojením niekoľkých bystrín (toky 3. – 4. 
rádu). Charakteristickou rybou je pstruh potočný, predstavuje dolné pstruhové 
pásmo. V prevažnej miere tečie v horskom a podhorskom stupni, avšak môže 
pretekať cez nižšie situované pásma. Podiel prúdivej (lotickej) a pokojnej 
(lentickej) časti je blízky 3:1. 

• hyporitrál (hyporitron), podhorská rieka (BITUŠÍK et al., 1996), podhorský 
potok (HOLČÍK & HENSEL, 1972), predstavuje toky 5. – 6. rádu. Charakteristickou 
rybou je lipeň. Podiel prúdivej (lotickej) a pokojnej (lentickej) časti je menší ako 
3:1. Kamenisté vodnatejšie toky najmä vyššie položených karpatských kotlín 
a užších údolí Karpát. 

• epipotamál (epipotamon), v publikácii „Biotopy Slovenska“ (BITUŠÍK et al., 
1996), sa uvádza názov nížinný tok (potamál) bez rozčlenenia na epi 
a metapotamál. HOLČÍK & HENSEL (1972) navrhujú názov podhorská rieka. 
Predstavuje mohutné toky s dnom pokrytým hrubým štrkom a okruhliakmi, kde 
v rybej obsádke dominuje mrena. Rieky širšieho rádového rozpätia (5. – 8. rád), 
viazané na nížiny a  nízko položené kotliny a široké údolia Karpát. 

• metapotamál (metapotamon), predstavuje pomalšie toky s dnom tvoreným 
drobným štrkom, pieskom, prípadne najjemnejšími sedimentmi (íl, bahno), ktoré 
môžeme nazvať nížinné rieky (toky od 8. rádu). Charakteristickou rybou je 
pleskáč.  

• hypopotamál (hypopotamon), ústie rieky do mora vyznačujúce sa brakickou 
vodou (vodou so zvýšeným obsahom solí), keďže sa u nás nevyskytuje, nebolo 
hodnotené. 

• litorál, kategória z práce MOOG (1995) platí pre stojaté vody. Dno príbrežnej zóny 
stojatých vôd vymedzené svetlom, ktorého intenzita limituje výskyt vodných 
makrofýt. 

• profundál, kategória prebratá z práce MOOG (1995) platí pre stojaté vody. Dno 
v stredovej časti stojatých vôd, nadväzujúce na litorál, bez výskytu makrofýt. 

 
Hypsometrické rozšírenie (10 bodová stupnica) 

Dopĺňajúca autekologická charakteristika k predchádzajúcemu rozšíreniu podľa 
pozdĺžnej zonácie, ktorá upresňuje rozšírenie druhu podľa nadmorskej výšky. V práci 
MOOG (1995) nebola hodnotená. Pre tento účel sme prijali delenie ako ho navrhol 
ČINČURA et al. (1983): 

 

• nížinný stupeň – výskyt do nadmorskej výšky 200 m n. m. 
• pahorkatinný stupeň – výskyt v rozmedzí 200 – 500 m n. m. 
• podhorský stupeň – výskyt v rozmedzí 500 – 800 m n. m. 
• horský stupeň – výskyt v rozmedzí 800 – 1500 m n. m. 
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• (sub-) alpínsky stupeň – výskyt nad 1500 m n. m. 
 
Výskyt v mikrohabitátoch (10 bodová stupnica) 

Typy jednotlivých mikrohabitátov prevzaté z práce MOOG (1996). Podrobnejšie delenie 
mikrohabitátov uvádzame v tab. 3 a 4.  

• pelál (bahno), bahnité jemné sedimenty, ktorých veľkosť < 0,06 mm 
• argylál (íl, silt, prach, hlina), ílovité jemné anorganické sedimenty, s pevnou 

jednoliatou štruktúrou, zloženou z veľmi jemných adhéznych zrniek vytvárajúcich 
jednoliaty povrch, veľkosť < 0,06 mm 

• psamál, hrubý a jemný piesok s veľkosťou 0,06 - 2,0 mm 
• akál (stredný a jemný štrk), vo veľkosti 2 - 20 mm 
• litál (hrubý štrk, okrúhliaky, balvany, skaly), vo veľkosti > 2cm 
• fytál, plávajúce koberce, trsy a zhluky makrofýt, chumáče a nárasty baktérií, húb, 

často s nahromadeným detritom, machom a povlakmi rias 
• POM, nánosy jemnej organickej hmoty 
• ostatné mikrohabitáty, špecifikované v poznámke 

 
Preferencia na rýchlosť prúdu (10 bodová stupnica) 

Jednotlivé kategórie prevzaté z práce SCHMEDTJE (1995) 

• limnobiont, druh žijúci v stojatej vode 
• limnofil, druh preferujúci stojatú vodu 
• limno až reofil, druh žijúci od stojatej po tečúcu vodu (inklinuje viac ku stojatej 

vode)  
• reo až limnofil, druh žijúci od tečúcej po stojatú vodu (inklinuje viac ku tečúcej 

vode) 
• reofil, druh preferujúci tečúcu vodu 
• reobiont, druh žijúci v tečúcej vode 
• indiferent, druh vyskytujúci sa ako v tečúcich, tak aj v stojatých vodách 

 
Spôsob získavania potravy (10 bodová stupnica) 

Jednotlivé kategórie prevzaté z práce MOOG (1996). 

• spásač a zoškrabávač, druh, ktorý získava rastlinnú potravu z minerálnych 
a organických povrchov 

• mínovač, druh vyhryzávajúci, vŕtajúci chodbičky v živom rastlinnom tkanive 
• požierač drevnej hmoty, druh živiaci sa odumretou drevnou hmotou, prežúvač 

a vŕtač dreva 
• drvič – kúskovač, drviče a rozdrobovače hrubej organickej hmoty 
• zberač – zhŕňač, druh živiaci sa zberaním alebo zhŕňaním detritu, detritofágny 

zberač alebo zberač sedimentov ako aj zberač povrchového filmu 
• zberač – aktívny filtrátor, druh vybavený filtračným aparátom, ktorý mu 

umožňuje získavať z voľnej vody jemnú organickú hmotu FPOM 
• zberač – pasívny filtrátor, druh vytvárajúci siete alebo sieťam podobné 

zariadenia na zachytávanie FPOM 
• predátor, dravý druh, požierajúci celých živočíchov, prípadne ich časti 
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• parazit, parazitický druh, vnútorný parazit vajíčok, lariev a kukiel, vonkajší 
parazit lariev, prepupálnych a pupálnych štádií, kokónov, schránok kukiel alebo 
vonkajší parazit dospelých pavúkov 

• iný, druh s iným spôsobom získavania potravy, v poznámke uvedený spôsob 
získavania potravy 

 
Spôsob pohybu (10 bodová stupnica) 

Charakteristika jednotlivých kategórií je uvedená podľa práce MERRITT & CUMMINS 
(1984). Jednotlivé kategórie, okrem kategórie prichytávač, ktorá bol pridaná naviac, boli 
prevzaté z práce MOOG (1996).  

• plávač, korčuliar, druh sa pohybuje na povrchu vody „korčuľovaním“, kde sa 
živí odumretými organizmami alebo organizmami zachytenými na povrchovej 
vrstve; obýva limnetickú zónu otvorenej vody stojatých vôd; sem patrí aj druh, 
ktorý sa vznáša a pláva v otvorenej vode, pričom je charakteristický diurnálnou 
migráciou, prípadne pláva na povrch za účelom získania kyslíka a potravy, potápa 
sa v prípade vyrušenia. 

• plávač, potápač, druh vybavený adaptáciou zadných nôh na „plávanie“ 
a „veslovanie“ v lentických habitátoch a lotických tôňach, vynára sa na povrch za 
účelom získania kyslíka, potápa sa a pláva pri získavaní potravy a pri vyrušení sa 
môže prichytávať alebo liezť na ponorené predmety ako sú cievnaté rastliny alebo 
skaly. 

• zahrabávač, vŕtač, druh osídľujúci jemné sedimenty tokov (hlbočiny) a jazier. 
V nich si môže vyhlbovať chodbičky ústiace na povrch, ktorých steny sú 
vytvorené z piesku a drobného štrku (hrabavé larvy vodného hmyzu). Niektoré 
môžu vyhryzovať chodbičky, tunely do rastlinných stoniek, listov alebo koreňov. 

• hrabač – rozrývač, druh osídľujúci povrch splavovaného lístia a cievnatých 
rastlín, jemných sedimentov, pričom zotrváva na povrchu substrátov, udržuje si 
povrch dýchacích orgánov v čistote.  

• šplhač, druh adaptovaný na pohyb po cievnatých hydrofytoch, detritových 
nánosoch (napr. visiace konáre, korene a vegetácia pozdĺž potokov a ponorených 
krovín v jazerách), je prispôsobený na pohyb po vertikálnom valcovitom povrchu. 

• prichytávač, druh adaptovaný morfologickými úpravami (napr. dlhé, zakrivené 
pazúriky, dorzoventrálne sploštenie a ventrálne žiabre premenené na prísavky) pre 
život v silnom prúde perejnatých úsekov alebo vlnobitiu vystavenému skalnatému 
litorálu jazier. 

• (semi) sesilný, druh v obmedzenej miere schopný pohybu, prípadne 
premiestňovaniu. 

• iný typ, v poznámke špecifikovaný spôsob pohybu. 
 
Sapróbne indexy, sapróbna valencia podľa Zelinku a Marvana (10 bodová 
stupnica) 

V práci uvádzame stanovené sapróbne indexy modifikované autormi jednotlivých 
skupín pre slovenské toky, pričom sa opierame o normu ČSN 830532 časť 6 (SLÁDEČEK 
et al., 1981) s vylepšením indikačnej hodnoty jednotlivých druhov, ktorého autormi sú 
ZELINKA & MARVAN (1961). Charakteristiku jednotlivých stupňov znečistenia 
uvádzame podľa LELLÁKA & KUBÍČKA (1991). Trieda saprobity sa stanovuje z hodnôt 
sapróbneho indexu (xenosaprobita <0,5; oligosaprobita >0,5<1,5; beta-mezosaprobita 
>1,5<2,5; alfa-mezosaprobita >2,5<3,5; polysaprobita >3,5<4,5|. 
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• xenosaprobita – predstavuje najčistejšie vody prameňov a pramenných stružiek 
a epiritrál horského až vysokohorského stupňa, druhová rozmanitosť je nízka. 

• oligosaprobita – zahrňuje vody pstruhového alebo lipňového pásma s nepatrným 
organickým zaťažením (epritrál, metaritrál), druhová rozmanitosť je vyššia. 

• beta-mezosaprobita – je daná prirodzeným zaťažením stredných a dolných 
úsekov tokov organickými látkami (hyporitrál, epipotamál, metapotamál), 
druhová rozmanitosť (s výnimkou pošvatiek) je relatívne vysoká. 

• alfa-mezosaprobita – ako stupeň rozkladu môže nastať vo všetkých úsekoch 
tokov pri stredne silnom organickom znečistení. Tento rozklad spôsobuje väčší 
pokles obsahu kyslíka k prestavbe nárastov, veľa druhov pôvodného spoločenstva 
vymizne, druhová rozmanitosť sa znižuje (najmä podenky a potočníky). 

• polysaprobita – predstavuje zaťaženie toku organickými látkami do tej miery, že 
dochádza k úplnému odčerpaniu kyslíka. Tento stav znemožňuje existenciu rýb 
a väčšiny ďalších hydrobiontov, druhová rozmanitosť je nízka, avšak populácie 
niektorých odolných druhov dosahujú veľkú hustotu. 

• sapróbny index – je číselná hodnota, ktorá sa pri organickom znečistení 
u vodných organizmov pohybuje v rozmedzí od hodnoty 1 po hodnotu 4,5. 
Prepočet sapróbnej valencie na sapróbny index sa vykonáva na základe tabuľky 
(SLÁDEČEK et al., 1981). Najprv sa vyhodnotí pomocou 10 bodovej stupnice 
výskyt druhu v jednotlivých stupňoch znečistenia a následne podľa tab. 2 sa 
stanoví jeho indikačná váha a sapróbny index. 

• indikačná váha – predstavuje číselnú hodnotu od 5 po 1, hodnota 5 výborný 
indikačný druh s vyhranenými nárokmi na kvalitu vody, hodnota 1 zlý indikačný 
druh veľmi tolerantný až indiferentný na kvalitu vody. Táto hodnota sa priraďuje 
na základe tab. 2, ktorú navrhol SLÁDEČEK (1964). 

 
Typ stratégie, špecializácie  

Charakteristika, ktorá indikuje, ako sa organizmus a jeho populácia dokáže presadiť pri 
osídľovaní prostredia (WILIAMS & FELTMATE, 1994). 

• r–stratég, špecialista – ich populácia rastie rýchlo, jeho vrodený reprodukčný 
potenciál je vysoký, vyznačuje sa malou hmotnosťou tela, časté je 
rozmnožovanie u mladých jedincov, produkuje veľké množstvo slabo 
vybaveného potomstva pre život, je krátkoveký (obvykle menej než jeden rok) 
a rozmnožuje sa behom života len raz, dominuje v pionierskych spoločenstvách 
ovplyvnenými silnými narušeniami. 

• K–stratég, špecialista – je opakom predchádzajúceho typu. Ich individuálny 
a populačný rast je pomalý, vrodený rozmnožovací potenciál je malý, majú 
veľkú hmotnosť tela a neskoršie pohlavné dospievanie, dĺžka života je dlhá 
(viac ako jeden rok) a rozmnožujú sa niekoľkokrát za život, dominuje 
v klimaxových (ustálených) spoločenstvách s výraznými medzidruhovými 
vzťahmi. 

• A– alebo S–stratég – organizmy žijúce v silne stresovom prostredí (napr. 
alpínske pásmo, púšte, slaniská a iné extrémne prostredia), so spomaleným 
vývinom a nízkou natalitou. 

 
Počet cyklov v priebehu svojho vývoja do roka (10 členná stupnica) 

Charakteristika, ktorá udáva počet životných cyklov do roka, ktoré populácia druhu 
dosiahne počas jedného roka (LOSOS et al., 1984). 
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• monocyklický – populácia druhu dosahuje jeden cyklus do roka 
• dicyklický – populácia druhu dosahuje dve generácie do roka 
• polycyklický – populácia druhu dosahuje väčší počet cyklov do roka 

 
Počet generácií vodného hmyzu (entomocenóz) v priebehu svojho vývoja do roka 
(10 členná stupnica) 

Charakteristika, ktorá udáva počet generácií vodného hmyzu počas jedného roka 
(WILIAMS & FELTMATE, 1994). 

• univoltínny – jedna generácia do roka 
• bivoltínny – dve generácie do roka 
• multivoltínny – viac než dve generácie do roka 
• semivoltínny – jedna generácia žije dlhšie ako jeden rok 
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Tab. 1: Vodné habitáty klasifikačný systém (MERRITT, CUMMINS, 1984) 
 
Základná kategória Špecifická 

kategória 
popis 

sedimenty Hrubé sedimenty (skaly – cobbles, okrúhliaky – 
pebles, štrk – gravel) typické pre pereje tokov  

cievnaté 
hydrofyty 

Rastúce cievnaté rastliny na kameňoch (napr. 
mach Fontinalis) alebo medzi hrubými 
sedimentami v perejach(napr. trsy Potamogeton 
pectinatus) 

Lotický – erozívny úsek 
(perejnaté prúdivé úseky 
tokov) 

detrit Zhluky listov (akumulácia zbytkov listov 
a ostatného hrubého partikulovaného detritu 
nazhromaždeného pred skalami alebo za brvnami 
alebo veľkými skalami a balvanmi) a  nánosmi 
(debris) (napr. vetvami v tokoch) 

sedimenty Jemné sedimenty (piesčité a bahnité) typické pre 
hlbočiny a okraje potokov 

cievnaté 
hydrofyty 

Cievnaté hydrofyty rastúce v jemných 
sedimentoch (napr. Elodea, trsovito rastúce druhy 
Potamogeton, Ranunculus. ) 

Lotický – depozitný 
úsek  
(hlbočiny, tíšiny a okraje 
tokov) 

detrit Odpady z lístia a ostatný partikulovaný detrit 
v hlbočinách a hlbokých rozšíreninách potokov so 
spätným prúdením 

Lentický – limnetický 
(stojatá voda) 

otvorená 
voda 

Povrch vodného stĺpca jazier, močiarov, rybníkov 

erozívne Vlnobitiu vystavené plochy s hrubým sedimentom 
(skaly, okrúhliaky a štrk) 

cievnaté 
hydrofyty 

Koreňujúce a vznášajúce sa (napr. porasty Lemna) 
Cievnaté hydrofyty (zvyčajne s pridruženými 
makroskopickými vláknitými riasami) 

emergentná 
zóna 

Rastliny priamo na príbrežnej zóne napr. Typha 
s listami nad vodou 

plávajúca 
zóna 

Koreňujúce rastliny s veľkými plávajúcimi listami 
napr. Nuphar a nekoreňujúce rastliny (napr. 
Lemna) 

Lentický – litorálny 
(stojaté vody, plytké 
litorálne úseky 

sedimenty Jemné sedimenty (piesok a bahno) na podloží 
cievnatých hydrofytov 

Lentický – profundálny 
(stojatá voda, nádrž) 

sedimenty Jemné sedimenty (jemný piesok, bahno a íl) 
zmiešané s organickým materiálom uloženým 
v sedimentoch v najväčších hĺbkach jazier – 
bazénoch 

Pobrežná zóna sladkovodné 
jazerá 
morský 
intertidal 

Vlhký piesok pobrežných oblastí veľkých jazier,  
skaly, piesok a bahnité plochy intertidálnej zóny 
(ovplyvnenej prílivom a odlivom)  
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Tab. 2: Tabuľka prepočtu sapróbnej valencie na sapróbny index, základom 
je najvyšší počet bodov, poprípade prostredný člen podľa SLÁDEČKA 
(1976) a stanovenie indikačnej váhy 
 
Pomer bodov  
sapróbnej valencie 

Prepočet na sapróbny index Si 
 
0         1         2         3        4 
 

In
di

ka
čn

á 
vá

ha
 Ii

 

10:0 Celé číslo zostáva 5 
9:1  Mení sa o 0,1 5 
8:2 Mení sa o 0,2 4 
7:3 Mení sa o 0,3 4 
1:8:1 Celé číslo zostáva 4 
6:4 Mení sa o 0,4 3 
5:5 Mení sa o 0,5 3 
1:7:2 Mení sa o 0,1 3 
1:6:3 Mení sa o 0,2 3 
2:6:2 Celé číslo zostáva 3 
1:5:4 Mení sa o 0,3 2 
2:5:3 Mení sa o 0,1 2 
3:4:3 Celé číslo zostáva 2 
2:4:4 Mení sa o 0,2 2 
3:3:4 Mení sa o 0,1 od stredného člena 2 
1:2:7 Mení sa o 0,4 od najvyššej hodnoty 2 
1:3:6 Mení sa o 0,5 od najvyššej hodnoty 2 
1:4:5 Mení sa o 0,4 od stredného člena 2 
1:4:4:1 Presný stred 1 
1:2:4:3 Mení sa o 0,1 od najvyššej hodnoty 1 
1:3:4:2 Mení sa o 0,3 od najvyššej hodnoty 1 
1:2:3:4 Mení sa o 0,1 od najvyššej hodnoty 1 
1:2:5:2 Mení sa o 0,2 od najvyššej hodnoty 1 
1:1:5:3 Najvyššia hodnota zostáva bezo zmeny 1 
1:3:3:3 Mení sa o 0,2 prostrednej vyššej hodnoty 1 
2:3:3:2 Presný stred 1 
1:3:3:2:1 Prostredný člen sa mení o 0,1 1 
2:2:3:2:1 Prostredný člen sa mení o 0,1 1 
1:2:4:2:1 Prostredný člen zostáva bezo zmeny 1 
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Tab. 3: Mikrohabitáty na minerálnych substrátoch (AQEM CONSORTIUM, 
2002). 

 
MEGALITÁL  povrch kameňov, balvanov a celistvých skalnatých 

lavíc  
≥ 400 mm 

MAKROLITÁL balvany o veľkosti hlavy s maximálnou veľkosťou 40 
cm, s prímesou okrúhliakov, štrku a piesku 

200 - 400 mm 

MEZOLITÁL okrúhliaky a valúny, s rôznou prímesou štrku a piesku)  60 - 200 mm 
MIKROLITÁL hrubý štrk kamene s rôznou prímesou stredného a 

drobného štrku  
20 – 60 mm 

AKÁL  stredný a jemný štrk  2 - 20 mm 
PSAMMAL/ 
PSAMMOPELÁL) 

piesok, piesčité bahnité jemné sedimenty  0,06 - 2,0 mm 

ARGYLLAL 
 

íl, silt, prach, hlina ílovité jemné anorganické sedimenty, 
s pevnou jednoliatou štruktúrou, zloženou s veľmi 
jemných adhéznych zrniek vytvárajúcich jednoliaty 
povrch) 

< 0,06 mm 

 
 

Tab. 4: Biotické mikroohabitáty (AQEM CONSORTIUM, 2002). 
FYTÁL Plávajúce koberce, trsy a zhluky makrofýt, chumáče a nárasty baktérií, húb, 

často z nahromadeným detritom, machom a povlakmi rias (interfytál: 
habitat vo vnútri zárastov, rastlinných chumáčov a trsov.  

ALGAE Vláknité riasy, chumáče rias, rozsievky 
SUBMERZNÉ 
MAKROFYTÁ 

Makrofytá zahrňujúce machy a chary uchytené na dne 

EMERZNÉ 
MAKROFYTÁ 

Napr. Typha, Carex, Phragmites 

ŽIJÚCE ČASTI 
SUCHOZEMSKÝCH 
RASTLÍN  

Jemné korene, plávajúca pobrežná vegetácia 

XYLÁL Kmene stromov, “mŕtve” drevo, konáre, korene  
CPOM Nánosy hrubej partikulovanej organickej hmoty napr. napadané lístie 
FPOM Nánosy jemnej organickej hmoty 
ORGANICKÉ 
BAHNO 

Bahno a kaly organického pôvodu, pelal; najviac sa vyskytuje v nížinných 
tokoch a stojatých úsekoch vôd. Je posudzované ako organické bahno 
vtedy, keď je organická frakcia výrazne väčšia než minerálna frakcia. Ináč 
sa môže považovať za psammopelál  

DEBRIS Hlavne anorganické a čiastočne organická hmota, ukladaná hlavne v 
obmývanej zone ovplyvnenej pohybom vĺn a kolísaním vodnej hladiny 
(napr. lastúry a ulity mäkkýšov) 

BAKTÉRIE A HUBY 
ODPADOVÝCH VÔD 
A  SAPROPEL 

Baktérie a huby (Sphaerotilus, Leptomitus), žijúce v odpadových vodách a 
kaloch, sírové baktérie (napr.e.g. Beggiatoa, Thiothrix), sludge  

 
 
 


