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Úvod:
Usseglio-Polatera a kol. (2001)
definovali 6 funkčných skupín (α až ζ )
makrozoobentosu
na
základe
„species traits“ (ST) – druhových
vlastností. ST sú rovnaké v rôznych
geografických oblastiach, nezávisle
od
taxonomického
zloženia
spoločenstva. Cieľom práce bolo prvý
krát použiť túto metódu na slovenské
toky a overiť jej využitie.
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Materiál a metódy:
- odber materiálu: „kicking“ technika (Frost a kol. 1971)
- laboratórne spracovanie vzoriek a determinácia
- klasifikácia (Usseglio-Polatera a kol. 2001)

Klasifikácia makrozoobentosu do funkčných skupín
podľa Usseglio-Polatera a kol. (2001)

Pusté pole

Hron - Vaľkovňa
podhorský potok

Trichoptera

Pusté pole - typické sú druhy α skupiny
(obr.1) ( multi - semivoltínny vývoj. cyklus,
plazivé reofily, studenomilné, oligotrofné
toky, zoškrabávače, drviče, predátory, napr.
Crenobia sp., Rhitrogena sp.), táto lokalita
preto predstavuje nenarušený tok.
Vaľkovňa - pomerne vyrovnaný podiel
druhov α a β (ritrofilné, oligo/mezotrofné
formy podhorských potokov, pribúdajú
filtrátory, napr. Ancylus sp., Baetis sp.)
skupín.
Beňuš – nárast zástupcov skupiny β a tiež ζ
(semivoltínne org., kľudové štádia sú bežné
u vajíčok, rozmn. asexuálne/ovoviviparia) v
našom prípade ide najmä o nárast zástupcov
skupiny Oligochaeta.
Valaská- do popredia sa dostávajú i skupiny
γ (organizmy ritrálu a potamálu, preferujúce
beta-mezosapróbne toky, napr. Caenis sp.,
Ephemerella sp.) a δ (plazivé a plávajúce
formy, žijúce predovšetkým na organickom
substráte, v lotických biotopoch, resp. mierne
tečúcich nížinných vodách)

Diptera

Záver: Na našich lokalitách sme zaznamenali 5 zo 6-tich funkčnych skupín. Táto metóda
vhodne zachytila narastajúci gradient antropogénnych zmien v rámci riečneho kontinua, v
smere Pusté pole – Valaská a javí sa tak ako perspektívne hodnotenie do budúcnosti.

