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DERKA, T., KOVÁČOVÁ, J., BULÁNKOVÁ, E., 2001: Substrate importance for se-
lected macrozoobenthic communities in Rudava river. Folia faunistica Slovaca 
6: 59-68. 
Abstract: The macroinvertebrate communities inhabiting different substrate 
types were investigated in a small sandy bottom river in SW Slovakia. Special 
attention was paid to macroinvertebrates associated with wood debris and 
submersed root mats of riparian trees. A total of 57 taxa of temporal fauna 
were recorded at two sites; the lowest number of taxa was found on the sandy 
substrate. The muddy substrate with detritus was also inhabited relatively 
poorly, whereas the most diverse was the community on the woody debris (35 
taxa collected). At all substrate types, the highest biomass values were found 
in amphipods. Trichoptera were important on debris and the habitats associ-
ated with roots. Densities were highest on muddy habitats with detritus but the 
biomass was lower than that on the roots and debris. Sandy bottom showed 
the lowest values of densities and biomass. Woody debris and submersed 
roots were found to be essential for the maintenance of diversity and abun-
dance of macroinvertebrate community. 
Keywords: macrozoobentos, communities, substrate type, woody debris, 
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Diptera, Slovakia 

ÚVOD 

Rieka Rudava vytvára na svojom strednom a časti horného toku zachovalý komplex 
pôvodného toku s prírodnou a poloprírodnou vegetáciou v alúviu. Toto veľmi cenné úze-
mie bolo zaradené medzi medzinárodne významné mokrade, chránené podľa tzv. Ramsar-
skej konvencie. Napriek tomu tu doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť výskumu 
makrozoobentosu. Čiastkové dáta o faune pošvatiek možno nájsť v práci WINKLERA 
(1957), o podenkách v práci LANDU & SOLDÁNA (1989). Vážky na tomto území skúmali 
DAVID (1987, 1989) a ŠÁCHA (1998). Údaje o dvojkrídlovcoch publikovali HALGOŠ & JED-
LIČKA (1974), ILLÉŠOVÁ (1980) a ČEPELÁK et al. (1984). ŠTĚRBA & HOLZER (1977) spra-
covali hydrobiologickú štúdiu hyporeálu Rudavy. Najkomplexnejšie sa makrozoobentosu 
Rudavy venuje práca KRNA et al. (1994), ktorí ju skúmali v rámci rozsiahlejšieho výskumu 
povodia Moravy. Zistili, že najcennejším je stredný tok, kde zaznamenali viaceré ohrozené, 
zraniteľné a vzácne druhy. Prehľad významnej fauny a flóry ako i prírodných 
a ekologických pomerov územia prináša práca SLOBODNÍKA & KADLEČÍKA (2000), kde sú 
citované aj viaceré nepublikované práce.  

V práci sme sa zamerali okrem faunistického výskumu, aj na zhodnotenie významu 
jednotlivých typov substrátu pre výskyt rozličných taxónov makrozoobentosu. Pozornosť 
sme venovali najmä koreňom a zvyškom pobrežných drevín, ktoré tvoria najstabilnejší 
substrát, poskytujúci životné podmienky pre väčšinu taxónov makrozoobentosu. Význam 
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zvyškov drevín vo vodných tokoch bol študovaný z viacerých aspektov. Jednak to boli 
viaceré štúdie skúmajúce ich vplyv na hydraulické pomery v koryte a procesy formujúce 
koryto (KELLER & SWANSON 1979, MUTZ 2000) a práce snažiace sa kvantifikovať zvyšky 
drevín („woody debris“) vo vodných tokoch (napr. WALLACE & BENKE 1984, O´CONNOR 
1992, HERING et al. 2000). Viaceré práce poukázali na význam prehrádzok zo zvyškov 
pobrežných drevín ako retenčných štruktúr ovplyvňujúcich procesy transportu a využitia 
organickej hmoty v ekosystéme vodného toku (BILBY & LIKENS 1980, BENKE et al. 1984, 
HARMON et al., 1986). V prevažnej väčšine ide o práce severoamerických autorov. 
V Európe bola táto problematika až do nedávna prehliadaná a iba v ostatných rokoch bolo 
publikovaných niekoľko prác z Francúzska a Veľkej Británie (CHERGUI & PATTEE 1991, 
PIEGAY, 1993, PIEGAY & GURNELL 1997). Najnovšie práce nemeckých autorov skúmajú 
drevo vo vodných tokoch s piesočnatým substrátom na severe Nemecka. SPÄNHOFF et al. 
(1999), HOFFMANN (2000) študovali xylofágne druhy na dreve vo vodných tokoch. SPÄN-
HOFF et al. (2000) skúmali vplyv typu dreva na spoločenstvá vodných bezstavovcov. HEN-
DEL & MARXEN (2000) sledovali aktivitu extracelulárnych enzýmov spojenú s rozkladom 
bukového dreva vo vodnom toku. WARMKE & HERING (2000) skúmali skladbu, mikrodis-
tribúciu a potravu makroevertebrátnej fauny na dreve v horskom toku. HOFFMANN & HE-
RING (2000) zosumarizovali výsledky vlastných výskumov a literárne údaje 
o makroevertebrátnej faune spojenej s drevom v stredoeurópskych vodných tokoch.  

V práci prinášame údaje o faune vybraných skupín makrozoobentosu na rôznych ty-
poch substrátu: piesku, detrite, dreve a submerzných koreňoch pobrežných drevín. Porov-
návame získané kvalitatívne a kvantitatívne údaje s prácami iných autorov, predovšetkým 
z regiónu strednej Európy. 

MATERIÁL A METÓDY 

Charakteristika skúmaného územia a lokalít 
Rieka Rudava je ľavostranným prítokom Moravy. Rudava pramení vo výške 240 m n.m. zá-

padne od obce Bílikove Humence a do Moravy ústi pri Gajaroch vo výške 174 m n.m. Celková dĺžka 
toku je 45 km, plocha povodia 439 km2, lesnatosť povodia 60 %, koeficient odtoku 23 %, špecifický 
odtok 4,8 l.km-1.s-1. Priemerný ročný prietok je 1,86 m3.s-1 (DERKA et al. 1996). Podložie je na väčši-
ne územia tvorené štvrtohornými usadeninami – eolické piesky, rašelina, aluviálne sedimenty. Cha-
rakter substrátu, ktorým sú na väčšine územia viate piesky, je extrémne kyslý. Zvolili sme si dve 
lokality, jednu na pôvodnom úseku horného toku pri obci Prievaly (lokalita 1), druhú v zachovalom 
strednom úseku pri Studienke (lokalita 2). Percentuálne zastúpenie typu substrátu dna, priemernú 
hĺbku, šírku a dĺžku toku sme stanovili metódou transektov (PLATTS et al. 1983).  

Lokalita 1 – Prievaly: Rudava tu je nížinným potokom s piesočnatým dnom, ktorý možno zara-
diť do pásma metaritrálu. Sledovaný bol úsek dlhý 40 m. Priemerná šírka toku je 2,6 m, priemerná 
hĺbka 16 cm, maximálna hĺbka 49 cm. Zastúpenie typov substrátu dna je: piesok 56,6 %, detrit 32 %, 
korene pobrežných drevín 6,6 %, drevo 4,8 %. Okolie tvoria prevažne borovicovo-dubové lesy, 
v brehových porastoch prevláda jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Nadmorská výška lokality je 218 m, 
mapový štvorec DFS 7469b. 

Lokalita 2 – Studienka: Rudava tu je nížinnou riečkou s piesočnatým dnom. Sledovaný bol úsek 
dlhý 40 m. Priemerná šírka toku je 6,8 m, priemerná hĺbka 34 cm, maximálna hĺbka 75 cm. Zastúpe-
nie typov substrátu dna je: piesok 55 %, detrit 25,5 %, korene pobrežných drevín 3,9 %, drevo 
14,5 %, tvrdé bahno 2,1 %. Brehové porasty tvorí prevažne jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Nadmor-
ská výška lokality je 180 m, mapový štvorec DFS 7468d. 
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Odber a spracovanie vzoriek 
Kvalitatívne vzorky sme odoberali pomocou hydrobiologickej sieťky. Pri zberoch 

z piesočnatého substrátu a detritu sme používali tzv. kicking metódu, korene a drevá sme opatrne 
rukou oplachovali do sieťky, pričom sme dbali, aby sme získali aj pevne prisadnuté organizmy.  

Na odber kvantitatívnych vzoriek s piesočnatého substrátu a detritu sme použili Kubíčkov ben-
tomer s plochou 0,1 m2. Z každého typu substrátu sme odobrali minimálne 3 vzorky. Kusy dreva sme 
opatrne vložili do hydrobiologickej sieťky a v plastových vreckách transportovali do laboratória, kde 
sme odseparovali makrozoobentos. Povrch dreva sme zisťovali tzv. obalovacou technikou (PUNČO-
CHÁŘ, 1986). Kvantitatívne vzorky koreňov s asociovanou faunou sme odoberali pomocou hydrobio-
logickej sieťky tak, že sme na vybatú časť opatrne natiahli sieťku a korene odstrihli. Makrozoobentos 
sme odseparovali v laboratóriu. Povrch koreňov sme vypočítali tak, že sme koreňové vlákna rozdelili 
na frakcie podľa ich hrúbky a zmerali objem jednotlivých frakcií pomocou množstva vody, ktoré 
vytlačili pri ponorení do odmerného valca. Jednotlivé vlákna sme zjednodušene považovali za valce. 
Zo známych vzťahov pre výpočet povrchu plášťa a objemu valca sme odvodili vzťah pre výpočet 
povrchu koreňovej frakcie: 

S = 2.V.r-1 
kde S je povrch koreňovej frakcie, V je objem koreňovej frakcie, r je priemerný polomer kore-

ňových vlákien v danej frakcii. 
Kvalitatívne aj kvantitatívne odbery sme na lokalite 1 vykonali 30.3., 16.5., 14.7., 24.10.1996 a 

20.3., 4.5., 18.7, 25.10.1997. Na lokalite 2 sme kvalitatívne zbery vykonali 16.5., 18.7., 16.9., 8.10. a 
25.10.1999. Kvalitatívne a kvantitatívne zbery sme na tejto lokalite vykonali 7.4., 8.6., 20.7. a 
16.11.2000. 

Vzorky sme fixovali 4 % formaldehydom. V laboratóriu sme vzorky rozčlenili na taxocenózy, 
z kvantitatívnych vzoriek sme stanovili tzv. formalínovú hmotnosť jednotlivých taxocenóz.  

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Na sledovaných lokalitách sme zaznamenali spolu 57 taxónov temporálnej fauny, 
z toho 23 taxónov na lok.1 a 44 taxónov na lok.2 (tab.1). Je to nárast oproti 30 druhom, 
ktoré uvádzajú KRNO et al. (1994), hoci niektoré druhy uvádzané týmito autormi sme neza-
znamenali, čo bolo dané tým, že sme sa obmedzili na výskum v hlavnom koryte. Celkový 
počet taxónov makrozoobentosu vyskytujúcich sa na daných lokalitách bude podstatne 
vyšší, pretože sme nedeterminovali do druhovej úrovne zástupcov radu Coleoptera 
a niektorých čeľadí Diptera. Permanentnú faunu sme zahrnuli iba do výsledkov 
z kvantitatívnych zberov.  

Z tab. 1 je zrejmé, že najnižší počet taxónov (16) sme zaznamenali na piesočnatom 
substráte na lok. 1, nasleduje lok. 2 s 20 taxónmi na tom istom substráte. Podobne chudob-
ne je osídlený detrit: 17 taxónov na lok.1 a 19 taxónov na lok. 2. Na koreňoch sme zazna-
menali 19 taxónov na lok.1 a až 32 taxónov na lok. 2. Ponorené drevo na lok. 2 obývalo 35 
taxónov.  

Zaznamenali sme 14 taxónov podeniek, z toho 4 na lok.1 a 12 na lok.2 (tab.1). Viace-
ré druhy tu doteraz neboli pozorované (KRNO et al., 1994). Väčšina druhov je viazaná na 
pevný substrát dreva a koreňov a iba akcesoricky sa vyskytujú na piesku a detrite. Výnim-
kou je na oboch lokalitách ubikvist B. vernus a na lok.1 E. ujhelyi, čo je druh u nás známy 
z pramenísk a menších potokov v oblasti Malých Karpát (RODRIGUEZ & DERKA, 2000). Na 
lok.1 sme takisto na všetkých substrátoch zaznamenali hrabavé larvy E. danica. Ohrozený 
druh B. harrisellus obýva iba tíšiny s akumuláciami jemného detritu.  

Z pošvatiek sme na lok.1 zaznamenali iba 2 druhy bez výraznejšej afinite k istému ty-
pu substrátu (tab.1), aj ked HOFFMANN & HERING (2000) označujú N. cinerea ako pravde-
podobného xylofága. Na lok.2 sa vyskytujú 4 druhy, z toho 3 ohrozené podľa kritérií IUCN 
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(KRNO 1998). Isoptena serricornis žije zahrabaná v piesočnatom dne, ostatné druhy sú 
striktne viazané na korene a drevo. 

Potočníky boli takisto druhovo bohatšie na lok. 2, kde sme zaznamenali 13 druhov 
(tab. 1). Na lok. 1 to bolo iba 5 druhov, navyše všetky sa vyskytujú aj na lok. 2. Všetky 
druhy preferujú pevný substrát, väčšina je dokonca viazaná výlučne iba ina korene a drevo. 
Lype reducta je obligátny xylofág obývajúci ponorené drevo (HOFFMANN & HERING 2000).  

Takmer všetky taxóny dvojkrídlovcov zaznamenané na sledovaných lokalitách zistili 
v povodí Rudavy aj KRNO et al. (1994). Zástupcovia tipuľovitých (čeľ. Tipulidae), bah-
niarkovitých ( čeľ. Limoniidae, Pediciidae ) preferujú jemnejší substrát a miernejší prúd, 
podobným vzťahom k substrátu sa vyznačuje aj druh Ptychoptera albimana z čeľ. 
Ptychopteridae a Chrysops caecutiens z čeľ. Tabanidae. Taxóny, ktoré sa vyskytujú vo 
väčšom počte alebo len výlučne na nižšie položenej a vodnatejšej lokalite 2 sú pripútané na 
pevnejší substrát, ktorý predstavujú drevo a korene. Ide predovšetkým o muškovité (čeľ. 
Simuliidae), ktoré tvoria dominantnú zložku celého makrozoobentosu na lok.2. Druh Ibisia 
marginata (čeľ. Athericidae) je indikátorom vodnatejších tokov, a preto sú jeho larvy 
viazané na pevný substrát. O podobnom vzťahu reofilnej vážky Calopteryx splendens ku 
koreňom sa zmieňuje aj CORBET (1962), ktorý uvádza, že larvy vážok tohto druhu 
nevyhnutne potrebujú na prežite prítomnosť koreňov rastlín. Význam koreňov a iného 
pevného substrátu teda stúpa na lokalitách s väčším prúdením, kde slúžia na uchytenie a 
súčasne úkryt. Najvyššie hodnoty denzity sme zaznamenali na oboch lokalitách na detrite (obr. 1, 2). 
Nasledujú korene a drevo na lok. 2 a korene na lok. 1. Piesok je jednoznačne najchudob-
nejšie osídleným substrátom. Celkové hodnoty denzity sú v prípade piesočnatého substrátu 
a detritu vyššie na lok. 1 (445 ex.m-2, resp. 2290 ex.m-2) ako na lok.2 (297 ex.m-2, resp. 
1834 ex.m-2). U koreňov je hodnota denzity na lok.1 nižšia ako na lok.2 (974 ex.m-2, resp. 
1491 ex.m-2). O niečo nižšie hodnoty ako na koreňoch sme zaznamenali na ponorených 
drevách (1142 ex.m-2).  

Na lok. 1 prevládajú na všetkých substrátoch Amphipoda. Druhé najvýznamnejšie sú 
na všetkých substrátoch Diptera. Na lok. 2 vykazujú Diptera celkovo mierne vyššiu denzitu 
ako Amphipoda (1547 ex.m-2, resp. 1392 ex.m-2). Prevládajú na všetkých substrátoch 
s výnimkou koreňov. Na detrite sú ešte početne zastúpené Oligochaeta. Korene sú najbo-
hatšie osídlené zástupcami radu Amphipoda, nasledujú približne rovnako zastúpené Tri-
choptera a Diptera. Na dreve sú najpočetnejšie Diptera, nasledujú Trichoptera, Ephemerop-
tera a Amphipoda. 

Z hľadiska biomasy sú najbohatšie ponorené drevá (11 g.m-2) a korene (8,09 g.m-2) na 
lok.2. Na detrite sme tu namerali 4,41 g.m-2. Najmenšie hodnoty vykazuje podľa očakáva-
nia piesok (1,24 g.m-2). Iné sú výsledky na lok.1, kde je najvýznamnejší detrit (6,43 g.m-2). 
Podobnú hodnotu vykazujú korene (6,25 g.m-2). Na piesku dosahuje biomasa asi polovičné 
hodnoty (3,1 g.m-2) oproti predchádzajúcim substrátom. Celkové hodnoty biomasy (obr.3, 
4) vyššie na piesku a detrite na lok.1 (3,1 g.m-2, resp. 6,43 g.m-2) ako na lok.2 (1,24 g.m-2, 
resp. 4,41 g.m-2). Na lok.2 sme zaznamenali výrazné rozdiely v hodnotách biomasy medzi 
jednotlivými substrátmi, napr. drevá vykazujú v priemere až 9-krát, korene 6,5-krát vyššie 
hodnoty ako piesok. Naproti tomu na lok.1 je rozdiel medzi pieskom a koreňmi iba 2-
násobný.  

Jednoznačne najvyššie hodnoty biomasy dosahujú na oboch lokalitách a všetkých 
substrátoch Amphipoda, pričom najvyššie hodnoty biomasy sme zaznamenali na dreve, 
detrite na lok.1 a koreňoch na oboch lokalitách. Druhými sú Trichoptera, ktoré prevládajú 
na dreve a koreňoch.  
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Zistené hodnoty možno porovnať s prácami viacerých autorov zo Severnej Ameriky, 
Austrálie a Európy. WALLACE & BENKE (1984) skúmali habitat ponoreného dreva 
a asociované spoločenstvá makrozoobentosu v rieke s piesočnatým dnom na juhovýchode 
USA. Zistili podstatne vyššie hodnoty denzity na dreve, dosahujúce takmer 41 000 ex.m-2 . 
Zistené biomasy vyjadrené v mg sušiny číselne zodpovedajú zhruba našim hodnotám vo 
formalínovej hmotnosti. WALLACE & BENKE (1984) a BENKE et al. (1984) zaznamenali 
podobne ako my, výrazné rozdiely medzi habitatom dreva a piesočnatého dna, čo pripisujú 
vyššej stabilite dreva. O´CONNOR (1992) tiež uvádza vyššie hodnoty denzity ako sme za-
znamenali na Rudave, avšak takisto výrazne nižšie ako predchádzajúci autori. Naproti tomu 
sú nami namerané hodnoty abundancie a biomasy na koreňoch vyššie ako uvádza SZOMO-
LAI (2000) z Dunaja. Táto autorka uvádza hodnoty porovnateľné s piesočnatým substrátom 
na Rudave. SPÄNHOFF et al. (1999) uvádzajú podobné hodnoty denzity potočníkov na dre-
ve, ako sme zistili na Rudave. Takisto WARMKE & HERING (2000) uvádzajú podobné hod-
noty percentuálneho zastúpenia taxonomických skupín makrozoobentosu z hľadiska bio-
masy, ako sme zaznamenali na Rudave.  

Celkovo možno zhrnúť, že nami zistené hodnoty abundancie a biomasy sú podobné 
údajom iných autorov zo strednej Európy, avšak nižšie ako z Austrálie a Severnej Ameri-
ky. Nedá sa povedať, či je to dané rozdielnymi zoogeografickými oblasťami alebo odliš-
nými typmi tokov. Podľa očakávania, rozdielne substráty osídľujú spoločenstvá výrazne 
odlišné čo do druhovej štruktúry ako i kvantitatívnych parametrov. Stabilné substráty ako 
sú ponorené drevá a korene pobrežných drevín majú veľký význam pre spoločenstvá mak-
rozoobentosu, keďže vykazujú najvyššie hodnoty druhovej pestrosti ako i biomasy makro-
zoobentosu. 

SÚHRN 

Na 2 sledovaných lokalitách sme zaznamenali spolu 57 taxónov temporálnej fauny, 
z toho 23 taxónov na lok. 1 a 44 taxónov na lok. 2. Najnižší počet taxónov obýva piesočna-
tý substrát: 16 na lok. 1 a 20 na lok.2. Podobne chudobne je osídlený detrit, kde sme zistili 
17, resp. 19 taxónov. Na koreňoch sme zaznamenali 19 taxónov na lok. 1 a až 32 taxónov 
na lok. 2. 35 taxónov obývalo ponorené drevo na lok. 2.  

Najvyššie hodnoty denzity sme zaznamenali na oboch lokalitách na detrite. Nasledujú 
korene a drevo na lok. 2 a korene na lok. 1. Piesok je substrátom s jednoznačne najnižšími 
hodnotami denzity. Na lok. 1 dosahujú najvyššie hodnoty denzity na všetkých substrátoch 
Amphipoda. Na lok. 2 je to iba na koreňoch, na ostatných substrátoch dominujú Diptera. 

Z hľadiska biomasy sú najbohatšie ponorené drevá a korene na lok. 2. Na lok. 1 je 
najvýznamnejší detrit, podobné hodnoty biomasy vykazujú korene. Na lok. 2 sme zazna-
menali výrazné rozdiely v hodnotách biomasy medzi jednotlivými substrátmi, naproti tomu 
na lok. 1 sú rozdiely menšie. Najvyššie hodnoty biomasy dosahujú na oboch lokalitách 
a všetkých substrátoch Amphipoda. Najmä na koreňoch a dreve sú významne zastúpené aj 
Trichoptera. Ostatné skupiny sú menej významné.  

Drevo a korene pobrežných drevín vykazujú najvyššie hodnoty druhovej pestrosti 
a biomasy. Preto je ich prítomnosť v toku nevyhnutnou podmienkou nielen pre zachovanie 
štruktúry spoločenstiev makrozoobentosu, ale aj pre udržanie potravnej ponuky pre ryby. 
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Tab.1: Dominancia (%) taxónov temporálnej fauny zistených na rôznych typoch substrátu  

lok. 1 lok. 2 
Taxón/Taxon  

piesok detrit
ko-
rene piesok detrit 

ko-
rene drevo 

Ephemeroptera               
Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761)             0,2 
Baetis pentaphlebodes (Ujhelyi, 1966)         0,3 0,1   
Baetis rhodani (Pictet, 1843)       0,2   0,5 1,9 
Baetis vernus Curtis, 1834 19 4,9 6,8 5 6,4 4 21,0 
Brachycercus harrisellus (Curtis, 1885)         3,2     
Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761)       0,2 0,6     
Electrogena affinis (Eaton, 1883)           0,1   
Electrogena ujhelyi (Sowa, 1981) 26 10,4 11,6         
Ephemera danica (Müller, 1764) 12,5 13,2 7,8         
Heptagenia flava (Rostock, 1877)   0,4 0,7       0,2 
Heptagenia longicauda (Stephens, 1836)         0,9 6 3,8 
Heptagenia spp.     1,2 0,6   0,1 1,8 
Heptagenia sulphurea (Müller, 1776)         2,4 0,9 7,7 
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lok. 1 lok. 2 
Taxón/Taxon  

piesok detrit
ko-
rene piesok detrit 

ko-
rene drevo 

Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835)   0,64 2,2     0,2 0,2 
Seratella ignita (Poda, 1836)       0,4   1,3 2,9 
Odonata               
Calopteryx splendens (Harris, 1782)           0,1   
Plecoptera               
Isoperla tripartita (Illies, 1954)           0,1 0,4 
Isoptena serricornis ((Pictet, 1881)       33,5 1,8 0,5 0,5 
Nemoura cambrica (Stephens, 1835)   1,3 0,9         
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 3 3,2 1,2         
Perlodes dispar (Rambur, 1842)           0,6 1,2 
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)           2,1 0,5 
Trichoptera               
Annitella obscurata (McLachlan, 1876) 3,5 7,5 18,6 0,2 4,6 0,7 1,4 
Halesus digitatus (Schrank, 1781)           1,2 0,1 
Halesus radiatus (Curtis, 1834) 1,5 3,8 7,8   10,4 3,5 0,9 
Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 0,8   0,2     0,4 0,2 
Hydropsyche contuberalis (McLachlan, 1865)           1,6 0,3 
Hydropsyche dissimulata (Kumanski et            3,5 4,5 
 Botosaneanu, 1974)               
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834)           1,7 1,6 
Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834)     0,5   0,9 0,3 3,4 
Hydropsyche spp.         0,9 0,6 1,2 
Chaetopteryx fusca (Brauer, 1857) 1,5 2,6 6,1 0,2 0,6 0,1 0,1 
Lype reducta (Hagen, 1868)       0,2 0,3 0,3 3,9 
Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763)       1,5   0,2 1,0 
Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834)         0,6 0,3 0,2 
Rhyacophila fasciata (Haegn, 1859)             0,1 
Diptera               
Tipulidae               
Yamatotipula montium Egger, 1863       0,2       
Acutipula decipiens Czižek, 1912        0,4     0,5 
Limoniidae               
Eloeophila submarmorata (Verrall, 1887) 1,9 0,2   0,8       
Eloeophila mundata (Loew, 1871) 1,2             
Eloeophila maculata (Meigen, 1804)       0,6       
Hexatoma spp. 0,4 0,2   0,6       
Ellipteroides alboscutellatus (von Roser, 1840)             1,0 
Gonomyia (G.) lucidula de Meijere, 1920             1,4 
Molophilus spp.         0,3     
Antocha vitripennis (Meigen, 1830)             0,2 
Pediciidae               
Dicranota spp. 19,9 0,6 2,4         
Pedicia (Crunobia) straminea (Meigen, 1838) 1,2             
Ptychopteridae               
Ptychoptera albimana (Fabricius, 1787)       0,8 2,4     
Psychodidae               
Pneumia trivialis (Eaton, 1893)     0,2       4,0 
Dixidae               
Dixa nebulosa Meigen, 1830           0,1   
Dixa sk. maculata (Meigen, 1818)       0,2   1,8   
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lok. 1 lok. 2 
Taxón/Taxon  

piesok detrit
ko-
rene piesok detrit 

ko-
rene drevo 

Chironomidae 5,4 49,6 27 38,8 60 14 6,7 
Ceratopogonidae 1,5   0,2         
Simuliidae 0,7 0,6 4,4 13,3 2,5 53 25,0 
Athericidae               
Ibisia marginata (Fabricius, 1781)           0,1   
Atherix ibis (Fabricius, 1798)             0,1 
Stratiomyidae               
Oxycera falleni Staeger, 1844 
             

0,2 

Tabanidae               
Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)   0,2   2,3 0,9     
Empididae               
Chelifera spp.   0,6 0,2         
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Obr. 1. Denzita jednotlivých skupín makrozoobentosu na rôznych typoch substrátu na lokalite 1 
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Obr. 2. Denzita jednotlivých skupín makrozoobentosu na rôznych typoch substrátu na lokalite 2 
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Obr. 3. Biomasa (formalínová hmotnosť) jednotlivých skupín makrozoobentosu na rôznych ty-

poch substrátu na lokalite 1 
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Obr. 4. Biomasa (formalínová hmotnosť) jednotlivých skupín makrozoobentosu na rôznych ty-

poch substrátu na lokalite 2. 


