
Kontinentálne vodstvo
Riečne ekosystémy



Na pevnine sa nachádza len 3 % z celkového množstva vody na Zemi v 

jazerách 0,009%, v riekach 0,0001 %



V oceánoch je známych 228 450 spp.

V kontinentálnych vodách 125 530 spp. Dominuje hmyz! 

Sekundárne vodné skupiny

Veľká heterogenita a často izolovanosť prostredia







Makrofyty 2614 spp. / 412 gen.





Hydrologický cyklus

Voda vytvára na pevnine biotopy s rôznorodými podmienkami, 

výrazne odlišnými od našej suchozemskej skúsenosti



Sladký? život vo vode



https://www.e-education.psu.edu/earth111/node/842

Voda je 775-krát hustejšia ako vzduch

https://www.e-education.psu.edu/earth111/node/842


https://www.qmul.ac.uk/chesswatch/water-quality-

sensors/dissolved-oxygen/

Obsah kyslíka (a CO2) je premenlivý 

https://www.qmul.ac.uk/chesswatch/water-quality-sensors/dissolved-oxygen/




Prúdenie vody



Charakter substrátu

Riekami odtekajú hory do nížin a morí



Tvrdé substráty, silné prúdenie – ekomorfologické (dorzoventrálne sploštené 

al. vretenovité telo, dostatok O2- redukcia žiabier) a behaviorálne adaptácie 

(pozitívna thigmotaxia a rheotaxia, pohyb po a medzi kameňmi)



Mäkké substráty, slabé prúdenie – ekomorfologické (valcovité telo, málo O2 -

hemoglobín) a behaviorálne adaptácie (zavŕtavanie, maskovanie)



Published in 2013

The horned Australian burrowing mayfly Jappa (Ephemeroptera: 

Leptophlebiidae)Yeon Jae Bae, Kyla J. Finlay, Ian C. Campbell
Polyplocia campylociella (Euthyplociidae, 

Borneo)

Ephemera danica (Ephemeridae, Európa)

Ephemeridae Polymitarciidaee Palingeniidae

Konvergentná evolúcia

https://www.semanticscholar.org/paper/The-horned-Australian-burrowing-mayfly-Jappa-Bae-Finlay/ef2a2e4c53a929b96c4e17f0e2d835957bbee881


Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok 

sa minerálky delia na:

•slabo mineralizované (1 - 5 g/l)

•stredne mineralizované (5 - 15 g/l)

•silne mineralizované (nad 15 g/l)

Rozpustené minerálne látky

- väčšinou z viac ako 50% HCO3
- , 10-30% Cl- a SO4

2- , v priemere v tečúcich vodách 
100 mg.l-1 pevných látok: od niekoľkých mg.l-1 v tokoch na málo rozpustnom tvrdom
podloží po niekoľko tisíc mg.l-1 v arídnych oblastiach.

Vzťah el. konduktivity a obsahu rozpustených solí



Chemizmus ovplyvňujú:

- geologické podložie a zloženie dnových   sedimentov - koncentrácia

rozpustených solí v riekach s podložím zo sedimentárnych hornín asi 2-krát 

vyššia v porovnaní s riekami na kryštalických a metamorfovaných horninách 

– rozdiely v zložení společenstva (kôrovce, mäkkýše). 



EC (μS.cm-1) 19

pH                3-5.5   

Fe (mg.l-1) < 0.01

SiO2 – Si (mg.l-1) 1.01

Al (mg.l-1) 0.280

PO4-P (mg.l
-1) < 0.01

NO3-N (mg.l
-1) < 0.050

Dystrófne vody – nízke pH, veľa DOM



Oligotrófna rieka

málo živín N, P

veľa kyslíka

Eutrófna rieka

veľa živín N, P

málo kyslíka



Chemizmus ovplyvňujú, pôdne a vegetačné pomery a vplyv človeka

Pri experimentálnom odstránení lesného porastu 

vzrástla koncentrácia hlavných iónov Ca2+ a 

Mg2+ o 400%, Na + o 177% a K + až 18-krát



Ale aj klíma!!! Venezuela –Gran Sabana – v odlesnených 

povodiach pokles koncentrácie hlavných iónov. 

Iný pôdotvorný proces?



Priamy vplyv teploty vody na fyziologické procesy, rast, rozmnožovanie, 

synchronizáciu vývinových cyklov. V trópoch je teplota stála, vplyv 

prietokov.

Teplota vody



Nepriamy vplyv teploty vody cez obsah kyslíka, denzitu, viskozitu, 

rozpustnosť látok...

Teplota vody



Priemerná teplota v tokoch s lesným povodím 20 – 22 °C, v savanách 22 – 25 °C
Maximálna teplota na zalesnených lokalitách 27 °C, na odlesnených 30 °C









Rozdiely mierneho pásma a trópov – prietok vs. teplota!!!



https://www.researchgate.net/publication/260244756_Nitrogen_processes_in_aquatic_ecosystems/figures?lo=1

https://www.researchgate.net/publication/260244756_Nitrogen_processes_in_aquatic_ecosystems/figures?lo=1


Riečny ekosystém





http://ksuweb.kennesaw.edu/~jdirnber/limno/LecStream/LeafProcess.jpg

Založený na detritických reťazcoch – DOM, POM

http://ksuweb.kennesaw.edu/~jdirnber/limno/LecStream/LeafProcess.jpg


Primárni producenti

perifytón fytoplanktón







Primárni producenti - makrofyty



Herbivory (omnivory)

Amur (Ctenopharyngodon idella)



Herbivory



Predátory



Inia geoffrensis

Ornithorhynchus anatinus

Caiman crocodilus

Esox lucius













1959 1980 1989



1871 - Antonín Frič – rybie pásma

1959 – Huet – fish zones concept
Huet, M. (1959). Profiles and biology of 

Western European streams as related to fish 
management. Transactions of the American 

Fisheries Society 88, 155–163.









http://www.benice.sk/foto/turiec/turiec/index.html


Koncept riečneho kontinua

P/R < 1

P/R > 1

P/R < 1



Pozdĺžny gradient kvôli zmene klimatických podmienok



Amazon – prítoky z rôznych klimatických oblastí





































Potential interlinked system of recycling nutrients. 

Christopher E. Doughty et al. PNAS 2016;113:4:868-873
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