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ABSTRACT
Novikmec M. & Svitok M.: Influence of the operation of small hydropower station on the communities of selected groups of macrozoobenthos (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) of the submountain section of Huèava river (Po¾ana Mts., Slovakia) – preliminary results
The influence of a small hydropower station on communities of mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera) and caddisflies (Trichoptera) was studied in the metarhithral section of Huèava stream. Natural flow
(Huèava 1 – reference site) was compared with reduced flow (Huèava 2) and peak flow regime (Huèava 3). We
have not found significant reduction of the number of taxa and indices of diversity and equitability at sites
affected by operation of the hydropower station. Stoneflies were the only group that showed the expected
decrease. Relative changes (%) in density of studied groups at affected sites also did not support the assumption of an adverse effect of the small hydropower station.
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ÚVOD
MVE na našom území fungujú väèšinou ako tzv.
derivaèné elektrárne, pri ktorých je èas vody z pôvodného koryta odvádzaná na turbíny elektrárne, èo vo väèšej
alebo menšej miere modifikuje prietokový reim toku na
postihnutej lokalite. Dlhodobé zníenie prietokov a tzv.
minimálne prietoky vyvoláva adekvátne zmeny
v primárnej a sekundárnej produkcii toku (KUBÍÈEK
1988, LOSOS 1985). Druhým extrémom sú vysoké resp
rozkolísané prietoky na miestach pod objektom MVE,
ktoré èasto spåòajú kritéria disturbancií.
Napriek tomu, e pred nieko¾kými rokmi sa záujem o výstavbu MVE na Slovensku výrazne zvýšil, dodnes prakticky neexistuje práca, ktorá by podrobne
rozoberala vplyv ich prevádzky na biotu toku. Jedinou
prácou zaoberajúcou sa priamym vplyvom MVE na ichtyofaunu je práca MUÍK (1994).

Hodnotenie neprirodzeného kolísania prietokov,
prípadne zniovania prietokového mnostva na minimum
sa v súèasnosti javí ve¾mi zaujímavým problémom
z h¾adiska praktickej vyuite¾nosti hydrobiologického
výskumu, aj keï výsledky nie sú vdy jednoznaèné (KUBEÈKA & MATÌNA 1997)
Práca prináša prvé základné výsledky štúdie
vplyvu prevádzky MVE na spoloèenstvá troch dominantných skupín makrozoobentosu (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) na modelovom príklade MVE situovanej na potoku Huèava.

CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH
LOKALÍT
MVE a sledované lokality sa nachádzajú v katastri obce Oèová, v okrese Zvolen, na rozhraní orografických celkov Zvolenská kotlina (360) a Po¾ana (320),
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v kvadráte DFS 7381. Všetky odberové lokality predstavujú tok IV. rádu.
Sledovaná MVE je derivaèným typom MVE s výškou
hate 600 mm, otvoreným privádzaèom (derivaèným
kanálom) s dåkou 600 m, ktorý privádza vodu k turbínam, prièom v pôvodnom koryte by pod¾a projektu mal
by ponechaný sanitárny prietok 170 l.s–1.
Na krátkej vzdialenosti pomerne homogénneho
toku vznikajú tri lokality s rozdielnym prietokovým reimom:
1. Lokalita nad odvetvením derivaèného kanála (Huèava 1). Táto èas nie je elektráròou priamo ovplyvnená a tak slúila ako referenná lokalita.
2. Lokalita ovplyvnená odvedením vody do derivaèného kanála (Huèava 2). Ide o pôvodné koryto
medzi prelivom vzdúvacieho objektu a vyústením
odpadového kanála MVE. Predpokladaným vplyvom
MVE sú zníené prietoky.
3. Lokalita pod vyústením odpadového kanála (Huèava 3). Na takýchto lokalitách sa prejavuje vplyv
èasovo obmedzeného náhleho rozkolísania vodných
prietokov, tzv. špièkovania (HELEŠIC & KUBÍÈEK 1997).
Blišia charakteristika lokalít je uvedená v práci
SVITOK & NOVIKMEC (in press).

METODIKA
V mesaèných intervaloch od septembra 1998 do
augusta 2000 bol na lokalitách odoberaný materiál
makrozoobentosu. Na kvantitatívny odber bol pouitý
modifikovaný Surberov odberák s odberovou plochou
0,09 m2 a ve¾kosou ôk 0,25 mm. Na kadej lokalite
boli odobraté 3 vzorky. Tieto boli spracovávané spolu
pre kadú lokalitu. Odobraný materiál bol spracovaný

benými hydrobiologickými metódami.
Pre kadú lokalitu bola vypoèítaná abundancia
a frekvencia výskytu jednotlivých taxónov. Na posúdenie druhovej diverzity bol vypoèítaný Shannonov index
(SHANNON & WEAVER, 1949) a ekvitabilita (SHELDON 1969).
Pri porovnávaní kvantitatívnych parametrov slúila lokalita Huèava 1 ako referenèná, rozdiely v hodnotách na
ostatných lokalitách boli uvádzané ako relatívne zmeny
hodnôt (v %) voèi hodnotám na lokalite Huèava 1.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z odobratých vzoriek bentosu bolo získaných
a determinovaných 20 168 jedincov podeniek, 7004 jedincov pošvatiek a 9898 jedincov potoèníkov. Determinovaných bolo spolu 89 taxónov (27 taxónov podeniek,
34 taxónov pošvatiek a 31 taxónov potoèníkov.
Faunisticky zaujímavý je nález jedného exempláru druhu Ecdyonurus insignis (Huèava 3), ktorý je pod¾a kritérií ohrozenosti druhov IUCN oznaèovaný ako
zranite¾ný druh. Taxonomické zloenie bolo na všetkých
troch lokalitách podobné. V rámci jednotlivých sledovaných skupín dominovali larvy Baetis rhodani, Alainites
muticus, Leuctra hippopus, Isoperla spp. a Hydropsyche spp. Poèty taxónov zistené na jednotlivých lokalitách sa líšili minimálne, v prípade podeniek bol dokonca zistený najniší poèet taxónov na neovplyvnenej
lokalite (tab. 1) Výraznejšie rozdiely v druhovej diverzite sledovaných spoloèenstiev medzi jednotlivými lokalitami zaznamenané neboli. Pri porovnávaní Shannonovho indexu diverzity a indexu ekvitability bol len
u Plecoptera potvrdený predpoklad o poklese hodnoty
obidvoch indexov na lokalitách ovplyvnených zníením
resp. umelým rozkolísaním prietokov (tab. 1).

Tab. 1 Poèet taxónov, diverzita a ekvitabilita sledovaných skupín makrozoobentosu na lokalitách potoka Huèava (E – Ephemeroptera,
P – Plecoptera, T – Trichoptera)
lokalita

poèet taxónov

diverzita (H)

ekvitabilita (e)

E

P

T

E

P

T

E

P

T

Huèava 1

24

33

29

1,553

1,095

1,480

0,734

0,639

0,786

Huèava 2

23

31

27

1,465

0,994

1,386

0,717

0,618

0,762

Huèava 3

26

28

28

1,599

0,873

1,507

0,765

0,573

0,795

Relatívne zmeny denzity sledovaných skupín
v porovnaní s referenènou lokalitou Huèava 1 sú zobrazené na obr. 1. Podobne ako pri kvalitatívnych charakteristikách aj pri kvantitatívnych ukazovate¾och sme
predpokladali pokles na ovplyvnených lokalitách Huèava 1 resp. Huèava 2. V niektorých mesiacoch však

denzita na ovplyvnených lokalitách nieko¾konásobne
prevyšovala denzitu na referenènej lokalite. Nárast
denzity v prípade podeniek (VI. 99) bol spôsobený
masovým výskytom juvenilných jedincov taxónu Baetis
spp., kde viac ako 80 % celkovej abundancie tvorili
exempláre do dåky 2 mm. Podobne aj v prípade potoè-
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Obr. 1 Relatívne rozdiely (%) v mesaènej denzite sledovaných skupín makrozoobentosu medzi ovplyvnenými lokalitami a lokalitou
neovplyvnenou (Huèava 1 – hodnota 0 %)
Fig. 1 Relative differences in densities of studied macrozoobenthos groups between affected localities and locality without inverse
effect (Huèava 1 – value 0 %)
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níkov boli najväèšie rozdiely v denzite spôsobené
prítomnosou ve¾kého poètu lariev prvých instarov
(Hydropsyche spp., Glossosoma spp.) V prípade pošvatiek bola vysoká relatívna zmena poèetnosti
v urèitých mesiacoch na lokalitách Huèava 2 a Huèava
3 spôsobená celkovou nízkou abundanciou pošvatiek,
pri ktorej aj menší nárast poèetnosti juvenilných jedincov spôsobil ve¾ký relatívny rozdiel. Vyššia abundancia
na lokalite Huèava 2 môe by èiastoène vysvetlená
redukciou rybej osádky (ÈERNÝ et al. 2001)
Rozdiely v biomase a v druhovom zloení makrozoobentosu derivovaných a neovplyvnených úsekov
štyroch tokov ovplyvnených èinnosou MVE študovali
KUBEÈKA & MATÌNA (1997). Ich pozorovania vplyvu MVE
nepriniesli jednoznaèné výsledky (biomasa bola v derivovaných úsekoch niektorých tokov nišia, u niektorých tokov naopak výrazne vyššia a navyše tieto zmeny sa sezóne líšili). Ani rozsiahlejšia práca KUBEÈKA et
al. (1997), ktorá hodnotí výsledky sledovania ichtyofauny
a bentosu 23 lokalít ovplyvnených prítomnosou MVE
jednoznaène nepotvrdzuje negatívny vplyv zníenia prietoku a „špièkovania”.
Výsledky prezentované v tejto práci nepoukazujú na silné ovplyvnenie spoloèenstiev sledovaných skupín èinnosou MVE. Ïalšie parametre, ktoré sú
v súèasnosti spracovávané (mnostvo a kvalita bentického a transportovaného organického materiálu, štruktúra trofických skupín, rozdiely vo vývinových cykloch)
snáï vnesie viac svetla do zhodnotenia študovaného
impaktu MVE.
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