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ABSTRAKT 
V priebehu rokov 2006 – 2008 sa v PR Alúvium Žitavy odoberali vzorky vody za 

účelom monitorovania a hodnotenia jej kvality na základe vybraných ukazovateľov 
kvality povrchových vôd. Odbery vzoriek sa realizovali pravidelne približne v polovici 
každého mesiaca v priebehu sledovaných rokov zo 6 odberových miest. V rokoch 
2007 a 2008 sa odoberali vzorky na determináciu riasovej a sinicovej flóry vo vo-
de mokrade, a to raz mesačne od mája do augusta v tom istom dni ako vzorky vody. 
Odberové miesta pre odber vzoriek na determináciu rias a siníc boli identické 
s odberovými miestami pre odber vzoriek vody. Pri hodnotení získaných výsledky sme 
použili viacero matematicko-štatistických metód. Kvalita vody sa hodnotila porovna-
ním charakteristickej hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vo všetkých odberových 
miestach vypočítanej podľa STN 75 7221 s odporúčanou hodnotou pre tieto ukazova-
tele uvedenou v Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. Z výsledkov vyplýva, že všetky 
ukazovatele kvality povrchových vôd, okrem ukazovateľov vodivosti, N-NO3

-, N-NO2
-

, P-PO4
3-, PCelk., CHSKCr, neprekročili odporúčané hodnoty uvedené v tomto nariadení. 

Pre ukazovatele vodivosť a fosforečnanový fosfor odporúčané hodnoty neboli uvede-
né. Charakteristické hodnoty pre N-NO3

-, N-NO2
-, PCelk., CHSKCr prekročili odporúča-

né hodnoty uvedené v Nariadení. Výrazné rozdiely v koncentráciách jednotlivých 
ukazovateľov boli medzi odberovými miestami č. 1, 4 a miestami č. 2, 3, 5, 6. Tieto 
štyri odberové miesta predstavujú typické mokraďové ekosystémy, kde sa nachádzali 
husté porasty hydrofytov, po odumretí ktorých sa vo vode hromadilo veľké množstvo 
organických látok. V odberovom mieste č. 6 boli zdrojom organickej hmoty aj usade-
né naplaveniny, ktoré sa sem dostali z vyššie položených úsekov rieky Žitavy. 
Z výsledkov algologického výskumu v rokoch 2007 a 2008 rezultuje, že PR Alúvium 
Žitavy predstavuje vhodné prostredie pre rozvoj mokraďovej sinicovej a riasovej mik-
roflóry, predovšetkým druhov typických pre prirodzené riečne nivy a tône panónskej 
oblasti. Ich prítomnosť prispieva k zvyšovaniu biodiverzity tohto chráneného územia. 
Okrem druhov typických pre takéto lokality sa tu nachádzali aj čistomilné rozsievky 
a planktónové sinice, ktorých nadmerný výskyt môže podnietiť tvorbu vodného kvetu. 
V PR k tomuto javu nedochádzalo vďaka bohatému zastúpeniu vodných rastlín 
a existencii zarastených mokradí na dolnom toku rieky Žitavy. 
 
Kľúčové slová: kvalita vody, mokraď, Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy, sinicová  
                          a riasová  flóra, ukazovatele kvality povrchovej vody.  
 
ABSTRACT 

Over the years 2006 – 2008 the locality of the Nature Reserve Alúvium Žitavy was 
examined to realize water sampling for the purpose of monitoring and evaluation 
water quality in terms of chosen indicators of surface water quality. Taking of water 
samples from the Nature Reserve was taken regularly, during the whole years 2006-
2008, monthly, from 6 sampling sites. The samples for algae and cyanobacteria flora 
determination in water of the wetland were taken in 2007 and 2008. Samples were 
taken once per month from May till August in the same day as samples for chosen 
indicators of water quality assessment from the same sampling sites. By the evaluation 
of the obtained results we used several statistical methods. Water quality was 
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evaluated by the comparison of the characteristic values for individual indicators in all 
sampling sites calculated according STN 75 7221 and the recommended value for 
these indicators in Government Regulation No. 296/2005 Z. z. From the results it 
follows that all indicators of surface water quality, except of conductivity, N-NO3

-, N-
NO2

-, P-PO4
3-, PTot., CODCr, did not exceed the recommended values in the Regulation. 

The recommended values for the indicators of conductivity and P-PO4
3- were not 

specified in the Regulation. Characteristic values of N-NO3
-, N-NO2

-, PTot., CODCr 
exceeded the recommended values. Significant differences were between the sampling 
sites 1, 4 and sampling sites 2, 3, 5, 6. These four sites represent typical wetland 
ecosystems where dense vegetation of hydrophytes was placed. After their necrosis a 
big amount of organic matter was cumulated in water. Furthermore, another source of 
organic matter in the last sampling site was also sediments from higher situated 
stretches of the river Žitava. From the obtained results of algae and cyanobacteria flora 
in 2007 and 2008 result that the NR Alúvium Žitavy represents suitable environment 
for the development of wetland cyanobacteria and algae microflora, especially species 
typical for natural riverine floodplain and deep pool of Pannonica region. Their 
presence contributes to the increase of biodiversity of this protected area. Besides the 
species typical for these localities, there were also diatoms prefering clear, from 
neutral to alkaline waters and plankthonic cyanobacteria. Excessive occurrence of 
plankthonic cyanobacteria can cause the creation of algae bloom. But this 
phenomenon did not occur in the Nature Reserve due to abundant population of 
hydrophytes and the existence of overgrown wetlands in lower course of the river 
Žitavy.      

 
Key words: water quality, wetland, Nature Reserve Alúvium Žitavy, algae and   
                   cyanobacteria flora, indicators of surface water quality.  
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1 ÚVOD 

Mokrade. Už samotné pomenovanie vyvoláva u laickej verejnosti aj vo vedeckých 
kruhoch rôzne predstavy. Niektorí v nich vidia len škodlivé močiare, semeništia komá-
rov a žiab, namiesto ktorých by sa mohli rozprestierať úrodné polia, či lúky. Pre iných 
sú dobré len ako skládky odpadu. Niekto raz dokonca vtipne poznamenal, že mokraď 
je tam, kde si namočíme nohy. Je to síce veľmi zjednodušene povedané, ale v podstate 
mal pravdu.  

Čo je teda mokraď? Existuje veľa definícií a interpretácií tohto pojmu. Podľa Ram-
sarského dohovoru sú mokrade územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami, s vodami 
prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, sladký-
mi, brakickými alebo slanými vrátane územia s morskou vodou, ktorej hĺbka pri odlive 
nepresahuje šesť metrov.  

V priebehu posledných rokov sa na celom svete venovala mimoriadna pozornosť 
štúdiu, ochrane a obnove mokradí. Dôvodom je fakt, že mokrade miznú priamo pred 
očami a s nimi sa stráca mnoho jedinečných živých organizmov. Výsledkom rozsiah-
leho ničenia mokradí je, že patria medzi najohrozenejšie ekosystémy sveta. Preto je v 
našom záujme zastaviť ničenie mokradí a prispieť k ich obnove. Dôležitým krokom 
bolo prijatie Ramsarskej konvencie v iránskom Ramsare 2. februára 1971. Slovenská 
republika pristúpila ku konvencii v rámci bývalej ČSFR v roku 1990. 

Záujmovým územím v našom prípade je Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy. Naša 
práca je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0275/08 „Štúdium abiotic-
kých a biotických zložiek Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy a jej význam pre za-
chovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny“.  
 
2 SÚČAS)Ý STAV RIEŠE)EJ PROBLEMATIKY 

Mokrade sú územia, v ktorých základným faktorom ovplyvňujúcim prostredie a 
v ňom žijúce rastliny a živočíchy, je voda. Vyskytujú sa tam, kde je vodná hladina na 
povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch územia pokrýva plytká voda 
(Kadlečík et Slobodník, 1999). Sú vlastne prechodovou zónou medzi vodným prostre-
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dím a súšou (Klementová, 2005). Mokrade sa vyznačujú nesmiernou rozmanitosťou v 
závislosti od svojho vývoja, geografickej lokalizácie, vodného režimu, prevládajúceho 
rastlinstva a pôdnych alebo sedimentačných pomerov. V rámci jednej mokraďovej 
oblasti a v tesnej blízkosti môžeme nájsť viacero rozličných typov mokradí, ktoré 
tvoria nielen rôzne ekosystémy, ale aj celkom odlišný typ krajiny (Kadlečík et Slobod-
ník, 1999). Mokrade patria k najvýznamnejším ekosystémom, ktorým sa aj v našej 
krajine dostáva zvýšeného záujmu nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj územného 
plánovania, vodného hospodárstva, ekonomiky, výchovy a vzdelávania (Klementová, 
2005). 

Základnou právnou normou v oblasti ochrany mokradí v Slovenskej republike je 
zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý prostredníctvom tzv. 
všeobecnej a osobitnej ochrany prírody a krajiny prispieva tiež k ochrane jej vodnej 
zložky. V Európskej Únii ochranu mokradí zahŕňa Rámcová smernica o vode – Water 

Framework Directive (2000/60/EU). Táto smernica zaväzuje členské štáty, aby chráni-
li „terestrické ekosystémy a mokrade, ktoré sú priamo závislé na vodných ekosysté-
moch“ ako prírodné regulátory kolobehu vody v prírode. Veľká časť mokradí je záro-
veň chránená aj Smernicou o vtákoch (Directive 79/409/EEC) a Smernicou 
o biotopoch (Directive 92/43/EEC) (Mioduszewski, 2006). Celosvetovú ochranu mok-
radí zastrešuje Ramsarská konvencia. Jej oficiálny názov znie „Dohovor o mokra-

diach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva“. Jej 
cieľom je „ochrana a múdre využívanie všetkých mokradí prostredníctvom miestnych, 
regionálnych a národných činností a medzinárodnej spolupráce a prispievať tak 
k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja na celom svete“ (What is the Ramsar con-
vention on wetlands, 2008). Osobitným záväzkom je prihlásenie mokradí na zápis do 
svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu, prijatie opatrení na ich za-
chovanie a zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pri ochrane cezhraničných mokra-
dí (Šeffer et al., 1996).  

Mokrade plnia v krajine veľké množstvo funkcií. Majú význam pre zachovanie 
biodiverzity. Bohatstvo živých organizmov je podmienené pestrosťou stanovíšť vzni-
kajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody a dĺžky záplav (Šeffer et al., 1996). 
Niektoré mokrade sú nevyhnutné pre prežitie ohrozených druhov zvierat (Why are 
wetlands important, 2003), iné sú významným zdrojom medonosných a liečivých 
rastlín (Sabo et al., 1999), ďalšie poskytujú potravu a úkryt pre množstvo živočíšnych 
druhov v kritických časoch ich životných cyklov (Wisconsin wetlands, 2007).  

Mokrade často zohrávajú rozhodujúcu úlohu v ochrane pred povodňami. Pôsobia 
ako hydrologické špongie, dočasne akumulujú povodňové vody a pomaly ich uvoľňu-
jú. Tak znižujú vrcholy záplav a chránia majetok ľudí žijúcich v nižšie položených 
oblastiach po prúde rieky. Mokrade a priľahlé povodňové oblasti často tvoria priro-
dzené cesty transportu povodňových vôd z vyšších miest do nižších (Why are wet-
lands important, 2003).  

V ochrane kvality vody sú najefektívnejšie rozsiahlejšie mokrade a mokrade 
s hustou vegetáciou. Ich vegetácia a pôdy dokážu zachytávať a filtrovať polutanty. 
Pokojná voda v mokradiach, rovný povrch a prietokové vlastnosti umožňujú čiastoč-
kám toxínov a živín usadiť sa vo vodnom stĺpci (Wisconsin wetlands, 2007). Živiny 
pochádzajúce z aplikácie priemyselných hnojív, maštaľného hnoja, z presakujúcich 
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vyhnívacích nádrží a z mestských odpadových vôd sú absorbované koreňmi rastlín 
a mikroorganizmami v pôde. Ostatné polutanty sa nadväzujú na pôdne častice (Fun-
ctions and Values of Wetlands, 2001) alebo sa zlúčeniny ukladajú či transformujú 
v mokradiach na menej toxické. Výsledkom sú čistejšie jazerá, rieky a potoky 
a zlepšuje sa kvalita pitnej vody (Wisconsin wetlands, 2007).  

Svojou polohou medzi vodným a suchozemským prostredím chránia mokrade vyš-
šie položenú krajinu pred eróziou. Mokraďová vegetácia môže redukovať brehovú 
eróziu viacerými spôsobmi – spevňovaním brehu koreňovou sústavou, tlmením po-
vodňových vĺn a spomaľovaním prúdenia trením (Just et al., 2004). Na brehoch riek 
stabilizuje brehovú čiaru tým, že zmierňuje nápor vĺn, prúdov a ďalších eróznych síl 
(Janák, 2006). Mokrade sú pre ľudskú spoločnosť významným zdrojom povrchovej 
a podzemnej vody. Slúžia ako jej zásobáreň, ktorá sa napĺňa v čase nadbytku a v čase 
nedostatku sa postupne odčerpáva (Klementová et Litschmann, 2003).  

Vegetácia a pôdy mokradí zohrávajú významnú úlohu v čistení vody. V mokra-
diach sa prirodzenými procesmi odstraňujú z vody sedimenty a organická hmota. 
Najmä korene rastlín zachytávajú sedimenty a zabraňujú tak odnášaniu cennej pôdy 
(Janák, 2006). Vysoké hladiny živín, ako napr. fosfor a dusík, zvyčajne 
z poľnohospodárskych splachov, sa efektívne odstraňujú v mokradiach. Tým sa zabra-
ňuje eutrofizácii. Veľmi dôležité je aj zabránenie prieniku vysokých koncentrácií tých-
to živín do zásob podzemnej vody alebo iných vodných zdrojov, ktoré sa mohli využiť 
ako zdroje pitnej vody (Water purification, 2002). V súčasnosti sa budujú  umelé mok-
rade, ktoré sa využívajú na čistenie odpadovej vody (Janák, 2006).  

Mokrade poskytujú neobmedzené možnosti pre vzdelávanie a výskum vďaka ich 
unikátnej kombinácii terestrického a akvatického života a fyzikálnych/chemických 
procesov (Wisconsin wetlands, 2007). Ľuďom poskytujú rôzne benefity, a to vo forme 
produktov využívaných ľudskou spoločnosťou (ovocie, ryby, živice, drevo, trstinu na 
strechy a pletenie, krmivo pre zvieratá atď.) (Wetland products, 2002). Niektoré mok-
rade majú dôležitý náboženský, historický, archeologický alebo iný kultúrny výz-
nam pre miestne komunity, reprezentujú časť národného dedičstva (Cultural values, 
2002). Veľa ľudí považuje mokrade, pre ich prírodnú krásu ako aj diverzitu živočíšne-
ho a rastlinného života, za ideálne miesto pre turizmus. V niektorých krajinách je 
tento príjem dôležitou súčasťou národnej ekonomiky. Mokrade sú ideálnym miestom 
pre zapojenie širokej verejnosti a študentov do praktickej školskej výuky v podstate 
rekreačnom prostredí a do popredia sa tak dostávajú aj environmentálne problémy 
(Recreation, tourism, 2002).  

 
3 CIEĽ PRÁCE 

Mokrade patria medzi najohrozenejšie a zároveň aj najproduktívnejšie ekosystémy 
na svete. Sú to dôležité a významné krajinné prvky. Vo vnútrozemí sú to dôležité 
zásobárne vody, na pobreží sa podieľajú na ochrane súše pred ničivými účinkami 
rozbúrených morských vĺn, ale podieľajú sa aj na rozširovaní pobrežia do mora. Mok-
rade umožňujú celý životný cyklus chráneným a ohrozeným druhom flóry a fauny. 
Mnoho druhov vtákov, plazov a cicavcov tu trvale žije a pre mnoho druhov vtákov sú 
prezimujúcim miestom alebo miestom odpočinku pri sťahovaní (Srnský, 2004). Zá-
kladnou charakteristickou črtou mokradí je voda, ktorá vytvára špecifické podmienky 
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pre život rastlín a živočíchov a svojimi významnými funkciami v mokradi sa stáva pre 
človeka nepostrádateľnou.  

Na základe poznatkov o význame a funkciách týchto typov vôd sú koncipované aj 
ciele našej práce, ktoré sme zhrnuli do nasledovných bodov:   
� systematicky sledovať kvalitu vody v priestore a čase v Prírodnej rezervácii na 

základe vybraných indikátorov kvality povrchovej vody, 
� determinovať riasovú a sinicovú flóru v PR, 
� identifikovať zdroje znečisťovania vody pomocou vybraných ukazovateľov kvality    

vody a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, 
� interpretovať získané poznatky vo vzťahu k súčasnému a budúcemu vývoju mok-

rade. 
Vytýčené ciele realizujeme v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy. Oficiálnym 

správcom územia PR Alúvium Žitavy je Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej 
krajinnej oblasti Dunajské luhy. 
 
4 MATERIÁL A METÓDY 
4.1 Charakteristika záujmového územia 

Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej 
republiky. Spadá do katastrálnych území mesta Hurbanovo a obce Martovce (Krajin-
no-ekologický plán obce Martovce, 2006). Výmera PR je 32,53 ha a za chránené úze-
mie bola vyhlásená v roku 1993 podľa zákona SNR č.1/1955 Z. z. SNR o štátnej 
ochrane prírody. Územie leží v medzihrádzovom priestore rieky Žitavy, od jej teraj-
šieho vyústenia do rieky Nitry až po začiatok obce Veľký Vék (myslená vzdušná hra-
nica) (Szabóová, 1989). Toto územie bezprostredne susedí s okolitou agrocenózou, na 
viacerých miestach so zvyškami meandrov pôvodného toku Nitry a Žitavy. Centrálnu 
časť rezervácie tvorí otvorená vodná hladina kanála s bohatým brehovým porastom. 
Severná časť sa rozširuje a tvorí ju súvislý porast lužného lesa. Močiarne spoločenstvá 
sú vyvinuté hlavne v terénnej zníženine na okraji alúvia Žitavy (Bridišová et al., 
2006). Veľká časť lokality je počas roka, najmä na jar, zaplavovaná. Lužné lesy, pre-
dovšetkým porasty vrbín, v takmer celej dĺžke a šírke Alúvia Žitavy poskytujú 
(Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy, 2006) vhodné ekologické podmienky pre hniez-
denie avifauny ako aj úkrytové možnosti a kľud. Územie PR je mimoriadne dôležité 
pre zachovanie genofondu rastlinstva a živočíšstva. Cieľom ochrany sú biotopy európ-
skeho významu (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy) a druhov európskeho významu 
(býčko (Proterorhinus sp.), lopatka dúhová (Rhodeus amarus), hrúz bieloplutvý (Go-

bio albipinnatus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), vydra riečna (Lutra lut-

ra), syseľ pasienkový (Citellus citellus)) (Lokality NATURA 2000, 2007) a hraboš 
severský-panónsky, ktorý patrí podľa súčasnej legislatívy k chráneným pôvodným 
druhom našej fauny (Bridišová et al., 2006).  

Alúvium Žitavy spadá do navrhovaného chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 
005 Dolné Považie, ktorého súčasťou je aj navrhované územie európskeho významu 
SKUEV 0159 Alúvium Žitavy (Krajinno-ekologický plán obce Martovce, 2006).  
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4.2 Odber a spracovanie vzoriek 
Výberu vhodných miest pre odber vzoriek povrchovej vody v  PR Alúvium Žitavy 

predchádzalo štúdium máp a obhliadka terénu v zmysle požiadaviek riešeného projek-
tu. Odberové miesta v PR sme určili tak, aby objektívne odrážali stav kvality vody 
v rôznych častiach a rôznych biotopoch študovanej mokrade vystavených špecifickým 
podmienkam okolia a aby získané výsledky umožnili identifikovať potenciálne zdroje 
znečisťovania vody. Konkrétne sme určili týchto šesť odberových miest:  
1. odberové miesto – 47˚ 51´ 88´´ s. z. š., 18˚ 09´ 89´´ v. z. d., 121 m n.m. Vtok rieky 
Žitavy do Alúvia, na brehoch rieky rastie najmä trsť obyčajná (Phragmites australis) 
a vŕby (Salix sp.), ktoré sú typické pre celú oblasť. Priemerná hĺbka je 0,32 m. 
2. a 3. odberové miesto – 47˚ 51´ 92´´ s. z. š., 18˚ 09´ 25´´ v. z. d., 111 m n.m (2. 
odberové miesto) a 47˚ 51´ 83´´ s. z. š., 18˚ 09´ 25´´ v. z. d., 117 m n.m. (3. odberové 
miesto). Sú to typické mokraďové ekosystémy. V týchto častiach  Alúvia sa nachádza 
veľmi hustý porast trste obyčajnej (Phragmites australis) a vŕb (Salix sp.). Vodná 
hladina je pokrytá žaburinkou menšou (Lemna minor). Voda v týchto miestach prúdi 
veľmi pomaly a výška jej hladiny sa v závislosti od počasia v priebehu roka mení.  
Priemerná hĺbka je okolo 0,30 m.        
4. odberové miesto – 47˚ 51´ 58´´ s. z. š., 18˚ 08´ 38´´ v. z. d., 129 m n.m. Nachádza 
sa pri moste, na ktorom je vybudovaná cestná komunikácia do obce Martovce. 
V tomto mieste je Alúvium najužšie a preto aj voda v rieke tu dosahuje najväčšiu rých-
losť prúdenia. Na brehoch sú charakteristické porasty trste obyčajnej (Phragmites 

australis), zo stromov sú to vŕby (Salix sp.) a jelše (Alnus sp.). Priemerná hĺbka 
v tomto mieste je 0,40 m. 
5. a 6. odberové miesto – 47˚ 51´ 09´´ s. z. š., 18˚ 07´ 99´´ v. z. d., 116 m n.m. (5. 
odberové miesto) a 47˚ 50´ 81´´ s. z. š., 18˚ 07´ 67´´ v. z. d., 121 m n.m. (6. odberové 
miesto). Sú to typické močiarne ekosystémy. V jarných mesiacoch pri rýchlom topení 
snehu a v letných mesiacoch pri intenzívnej zrážkovej činnosti sa rieka Žitava v týchto 
miestach vylieva zo svojho koryta. V porovnaní s 2. a 3. odberovým miestom však 
zaplavuje celé územie medzi hrádzami. Pri suchom počasí v letných mesiacoch na-
opak hladina vody klesá aj o niekoľko metrov. V týchto miestach Alúvium reprezentu-
je hlavne otvorená vodná plocha. Na brehoch rastie pálka širokolistá (Typha latifolia), 
trsť obyčajná (Phragmites australis), jelša (Alnus sp.) a vŕby (Salix sp.). V 6. odbero-
vom mieste je vodná hladina pokrytá žaburinkou (Lemna minor), ktorá tu vytvára 
typický zelený pokryv. Za týmto miestom ústi rieka Žitava do rieky Nitry.  Priemerná 
hĺbka v 5. odberovom mieste je 0,26 m a v 6. odberovom mieste 0,39 m. 

Výber odberových miest pre zber vzoriek na určenie rias a siníc sme zvolili na zá-
klade konzultácie nad mapovým materiálom s RNDr. Oľgou Skácelovou, PhD. 
z Moravského zemského múzea v Brne. Sieť profilov sa zvolila tak, aby sa prezbierali 
rôzne časti mokrade. Odberové miesta pre zber vzoriek na určenie rias a siníc boli 
totožné s odberovými miestami pre odber vzoriek povrchovej vody. Vzorky na určenie 
rias a siníc sa odobrali z rôznych podkladov v rámci jednotlivých odberových miest, 
pričom z každého odberového miesta vznikla jedna súhrnná vzorka na identifikáciu 
druhov rias a siníc. Perifytón sa odoberal z povrchu dna a z povrchu vegetácie ponore-
nej vo vode. Vzorky sa odoberali raz mesačne od mája do augusta v rokoch 2007 a 
2008 v tom istom dátume ako vzorky vody pre stanovenie chemických indikátorov 



 10 

v spomínaných mesiacoch. Determináciu siníc a rias zo vzoriek vody uskutočňovala 
RNDr. Oľga Skácelová, PhD. z materiálu konzervovaného formaldehydom 
a z preparátov rozsievok zhotovených po vypálení organického obsahu 
v koncentrovanom peroxide vodíka. Determinácia jednotlivých druhov bola prevedená 
z trvalých preparátov. Následne sa zostavila tabuľka zastúpenia siníc a rias 
na jednotlivých lokalitách za oba sledované roky a vytvorila sa aj séria mikrofotogra-
fií. Vzorky a mikrofotografická dokumentácia sú uložené v zbierkach hydrobiologic-
kého laboratória Moravského zemského múzea v Brne a v prípade potreby sa môžu 
použiť k ďalšiemu štúdiu. 

Odbery vzoriek vody sa realizovali pravidelne približne v polovici každého mesia-
ca počas rokov 2006 - 2008. Pri odbere vzoriek povrchovej vody sme postupovali 
v zmysle STN EN ISO 5667-1: 2007 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na 
návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek. Pri voľbe ukazovateľov 
kvality povrchovej vody sme vychádzali z normy STN 75 7221 – Kvalita vody. Klasi-
fikácia kvality povrchových vôd a Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z. Celkovo sme 
v odobratých vzorkách stanovovali tieto ukazovatele kvality povrchových vôd: 

• merná vodivosť (konduktometricky pomocou prístroja inoLab Multi Level 3) 
• reakcia vody – pH (potenciometricky pomocou prístroja inoLab Multi Level 3) 
• dusičnanový dusík – N-NO3

- (spektrofotometricky použitím WTW nitrospoec-
tral-u v koncentrovanej kyseline sírovej, metóda je analogická DIN 38402 časť 
51) 

• amónny dusík – N-NH4
+ (spektrofotometricky použitím indofenolovej modrej – 

Bertholotova reakcia, metóda je analogická DIN 38402 časť 51) 
• dusitanový dusík – N-NO2

- (spektrofotometricky použitím kyseliny sulfanilovej 
a 1-naftylamínu, metóda je analogická DIN 38402 časť 51) 

• fosforečnanový fosfor – P-PO4
3- (kolorimetricky chloridom cínatým) 

• celkový fosfor – PCelk. (kolorimetricky molybdénanom amónnym) 
• chloridy – Cl- (odmerné stanovenie podľa Mohra) 
• sírany – SO4

2- (titračné stanovenie dusičnanom olovnatým) 
• rozpustený kyslík (galvanickou kyslíkovou sondou StirrOx G pomocou prístroja 

inoLab Multi Level 3) 
• biochemická spotreba kyslíka – BSK5 (na základe koncentrácie rozpusteného 

kyslíka) 
• chemická spotreba kyslíka manganistanom– CHSKMn (Kubelovou metódou) 
• chemická spotreba kyslíka dichrómanom – CHSKCr (pomocou roztokov firmy 

Merck spektrofotometricky, metóda je analogická ISO 6060, EPA 410.A) 
• vápnik – Ca2+ (plameňometricky) 
• horčík – Mg2+ (atómovou absorpčnou spektrofotometriou) 
• teplota vody. 
Zaradenie vody v odberových miestach podľa jednotlivých ukazovateľov sa usku-

točňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa podľa STN 75 
7221 s odporúčanou hodnotou uvedenou v Nariadení vlády.  
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4.3 Štatistické vyhodnotenie 
Namerané hodnoty pre každý ukazovateľ boli spracované do tabuliek v aplikácii 

MS Excel. Pre všetky sledované ukazovatele sme najskôr vypočítali základné štatistic-
ké charakteristiky jednotlivých súborov hodnôt (aritmetický priemer, minimum, ma-
ximum, medián, modus, rozptyl, smerodajná odchýlka, štandardná chyba, rozpätie, 
variačný koeficient). Následne sme všetky ďalšie štatistické analýzy následne usku-
točnili pomocou štatistického systému Statgraphics Plus 5.0. Prvou štatistickou analý-
zou bola trojfaktorová analýza rozptylu. Na testovanie kontrastov bol použitý test 
kontrastov LSD hodnôt jednotlivých ukazovateľov pri hladine významnosti 95 % a 99 
%. Analýzu rozptylu sme prevádzali na základe troch kvalitatívnych faktorov - rok, 
mesiac a miesto odberu. Výstupom tejto analýzy boli štandardné tabuľky ANOVY. Pri 
hodnotení vzájomnej závislosti jednotlivých ukazovateľov sme použili Pearsonov 

koeficient korelácie, ktorý zachytáva silu lineárnej závislosti medzi hodnotenými pre-
mennými. Na základe koeficientu korelácie (r) sa medzi jednotlivými sledovanými 
ukazovateľmi hodnotili závislosti.  
 
5 SÚHR) VÝSLEDKOV S UVEDE)ÍM )OVÝCH POZ)ATKOV 
A )ÁVRHOM )A VYUŽITIE PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY 
5.1 Elektrolytická konduktivita (vodivosť) 

Priemerná hodnota elektrolytickej konduktivity vody v PR za celé sledované obdo-
bie bola 117,99 mS.m-1. Najvyššie priemerné hodnoty vodivosti za celé sledované 
obdobie sme zaznamenali v mesiacoch júl až október s maximom v mesiaci október 
(142,15 mS.m-1). V zimných mesiacoch hodnota vodivosti klesala a minimum dosiahla 
v mesiaci marec (87,72 mS.m-1). V závislosti od miesta odberu sa priemerné hodnoty 
konduktivity vo vode v jednotlivých odberových miestach pohybovali na približne 
rovnakej úrovni. Najnižšia priemerná hodnota za celé sledované obdobie sa namerala 
v odberovom mieste č. 6 (113,64 mS.m-1) a najvyššia priemerná hodnota v odberovom 
mieste č. 1 (122,80 mS.m-1). Pri vodivosti sme zistili kladnú korelačnú závislosť s 
teplotou vody, horčíkom, chloridmi a P-PO4

3-. Zároveň sa potvrdil štatisticky výz-
namný vplyv roka a mesiaca odberu na zmenu hodnôt vodivosti. Vysoko preukazný 
rozdiel sa zistil medzi rokmi 2006 a 2007 a medzi rokmi 2006 a 2008.  

Odporúčaná hodnota pre elektrolytickú konduktivitu v Nariadení vlády č. 296/2005 
Z. z. nie je stanovená.  

 
5.2 Reakcia vody (pH) 

Priemerná hodnota pH za celé sledované obdobie vo vode v PR bola 8,00, to zna-
mená mierne alkalická. Za celé sledované obdobie sa najnižšia priemerná hodnota pH 
zaznamenala v mesiaci júl (7,91). Následne od tohto mesiaca hodnota pH mierne na-
rastala. V mesiaci február sa namerala za celé sledované obdobie maximálna priemer-
ná hodnota pH vody (8,08). V závislosti od miesta odberu priemerné hodnoty pH vody 
značne kolísali. Maximálne priemerné hodnoty pH boli v odberovom mieste č. 1 
(8,10) a č. 4 (8,07). Minimálna priemerná hodnota pH bola v odberovom mieste č. 6 
(7,89). Nízke hodnoty pH sme zaznamenali aj v odberových miestach č. 2 a 3, ktoré sú 
rovnako ako posledné odberové miesto, typické mokraďové ekosystémy. Predpokla-
dáme, že pokles hodnoty pH mohol byť spôsobený dýchaním vodných organizmov, 
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čím sa zvyšuje obsah voľného CO2 vo vode, a bakteriálnym rozkladom organickej 
hmoty, najmä v odberových miestach č. 2 a 3, v ktorých sa nachádza hustý porast trste 
obyčajnej a pálok. Vodná hladina týchto odberových miest a odberového miesta č. 6 je 
navyše pokrytá žaburinkou menšou, ktorá tu vytvára typický zelený pokryv. Vplyv 
odberového miesta na zmenu hodnôt pH vo vode Alúvia sa potvrdil štatisticky. Vyso-
ko preukazné rozdiely boli medzi miestami č. 1, 4 a miestami č. 2, 3, 5 a 6 spôsobené 
práve rozdielnym charakterom biotopov v týchto lokalitách.        

Odporúčaná hodnota pre tento ukazovateľ podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. 
z. sa pohybuje v rozmedzí 6,0 – 8,5. Charakteristické hodnoty pH vypočítané pre jed-
notlivé odberové miesta podľa STN 75 7221 sa nachádzajú v tomto intervale.  

 
5.3 Dusičnanový dusík ()-)O3

-) 
Priemerná koncentrácia dusičnanového dusíka za celé sledované obdobie bola 3,84 

mg.dm-3. V priebehu rokov 2006-2008 sa najvyššia priemerná koncentrácia zistila 
v mesiaci marec (9,22 mg.dm-3), pričom v tom istom mesiaci v roku 2006 sa namerala 
aj najvyššia koncentrácia N-NO3

-, a to až 14,90  mg.dm-3. Domnievame sa, že tento 
nárast koncentrácie N-NO3

- mohol byť spôsobený intenzívne prebiehajúcou nitrifiká-
ciou vo vode PR a jeho nízkym príjmom autotrofnými organizmami. Nízke koncentrá-
cie dusičnanového dusíka v priebehu celého sledovaného obdobia sme zaznamenali 
v letnom období s minimom v mesiaci júl (1,36 mg.dm-3), čo bolo pravdepodobne 
zapríčinené inhibíciou nitrifikácie spôsobenou nedostatkom rozpusteného kyslíka (v 
tomto mesiaci dosiahol rozpustený kyslík najnižší obsah za celé sledované obdobie), 
ako aj s jeho spotrebou primárnymi producentmi v procese fotosyntézy. Potvrdila to aj 
kladná korelačná závislosť medzi N-NO3

- a rozpusteným kyslíkom.  
V závislosti od odberového miesta sa najvyššie priemerné koncentrácie dusičnano-

vého dusíka zistili v odberových miestach č. 1 (5,00 mg.dm-3) a č. 4 (4,66 mg.dm-3). 
Keďže odberové miesto č. 1 sa nachádza na vtoku rieky Žitavy do Alúvia, môžeme 
predpokladať, že práve rieka Žitava je významným zdrojom dusičnanového dusíka. 
Vysoké priemerné koncentrácie dusičnanového dusíka v odberovom mieste č. 4 mohli 
byť spôsobené priaznivými podmienkami pre priebeh nitrifikácie (dostatok rozpuste-
ného kyslíka následkom prevzdušnenia, keďže voda v tomto mieste dosahuje vysokú 
rýchlosť prúdenia). Najnižšia priemerná koncentrácia bola v odberovom mieste č. 6 
(2,89 mg.dm-3). Nízke koncentrácie dusičnanového dusíka sa zaznamenali aj 
v ostatných odberových miestach mokraďového charakteru (č. 2, 3 a 5), na brehoch 
ktorých sa nachádza hustý porast vodných rastlín a vodná hladina je pokrytá žaburin-
kou menšou. V sedimentoch týchto odberových miest dochádza k hromadeniu orga-
nickej hmoty z odumretej vegetácie a tým aj organických látok vo vode. Vo vode sa 
znižuje obsah rozpusteného kyslíka v dôsledku jeho spotreby na oxidáciu týchto látok, 
čo býva charakteristické najmä pre letné obdobie. To má za následok inhibíciu nitrifi-
kácie. Vplyv odberového miesta na zmenu koncentrácií N-NO3

- sa potvrdil aj štatistic-
ky. 

Zo sledovaných anorganických foriem dusíka bol dusičnanový dusík najviac za-
stúpenou formou, reprezentoval až 92,79 % z anorganického dusíka. Vypočítané cha-
rakteristické hodnoty pre dusičnanový dusík pre všetky odberové miesta podľa STN 
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75 7221 sú vyššie ako odporúčaná hodnota pre tento ukazovateľ (5 mg.dm-3) v Naria-
dení vlády č. 296/2005 Z. z.  

 
5.4 Amónny dusík ()-)H4

+) 
Amónny dusík bol kvantitatívne druhou najviac zastúpenou formou anorganického 

dusíka. Na zmenu jeho koncentrácií štatisticky významne vplýval rok aj miesto odbe-
ru. Priemerná koncentrácia amónneho dusíka za celé sledované obdobie reprezentova-
la 0,21 mg.dm-3. Nízke priemerné koncentrácie amónneho dusíka boli v zimných me-
siacoch s minimom v mesiaci február (0,12 mg.dm-3). Predpokladáme, že tento pokles 
nastal v dôsledku nízkej teploty vody v PR v zimných mesiacoch, kedy nedochádzalo 
k mikrobiálnemu rozkladu organických dusíkatých látok a následnému uvoľneniu N-
NH4

+, čo potvrdila aj kladná korelačná závislosť medzi amónnym dusíkom a teplotou 
vody. Od mesiaca marec koncentrácie N-NH4

+ začali postupne narastať až do leta. 
Maximálne koncentrácie dosiahol v mesiacoch júl a september (0,26 mg.dm-3). N-
NH4

+ záporne koreloval s N-NO3
- a rozpusteným kyslíkom vo vode.  

V závislosti od miesta odberu priemerné koncentrácie amónneho dusíka za celé 
sledované obdobie mierne narastali od odberového miesta č. 1 po odberové miesto č. 
6. Najvyššie priemerné koncentrácie amónneho dusíka sme zaznamenali v roku 2006 
v odberových miestach č. 5 (0,33 mg.dm-3) a 6 (0,31 mg.dm-3). Zvýšené koncentrácie 
N-NH4

+ v týchto odberových miestach možno spájať s premnoženým fytoplanktónom, 
ktorý tvoril na vodnej hladine vodný kvet a na respiráciu spotrebovával rozpustený 
kyslík vo vode. Po jeho odumretí sa hromadilo na dne veľké množstvo organickej 
hmoty. Pri jej rozklade sa uvoľňoval N-NH4

+, ktorý sa pre nízke hodnoty rozpusteného 
kyslíka ďalej neoxidoval. V odberových miestach sa zaznamenal opačný trend 
v koncentráciách N-NH4

+ ako v koncentráciách N - NO3
-.  

Vypočítané charakteristické hodnoty amónneho dusíka pre všetky odberové miesta 
sa pohybujú v rozpätí od 0,25 do 0,51 mg.dm-3, čo sú hodnoty nižšie ako odporúčaná 
hodnota (1,00 mg.dm-3) v Nariadení vlády č. 296/2005. 
 
5.5 Dusitanový dusík ()-)O2

-) 
Kvantitatívne najmenej zastúpenou formou anorganického dusíka bol dusitanový 

dusík. Priemerná koncentrácia dusitanového dusíka v sledovaných rokoch postupne 
klesala a za celé sledované obdobie ju reprezentovala hodnota 0,06 mg.dm-3. Najnižšia 
priemerná koncentrácia N-NO2

- za celé sledované obdobie bola v mesiacoch marec 
a apríl (0,04 mg.dm-3), najvyššia v mesiaci júl (0,10 mg.dm-3). Absolútne najvyššie 
hodnoty dusitanového dusíka sme zistili v roku 2006 v mesiacoch máj až júl.  

Z hľadiska miesta odberu bola najnižšia priemerná koncentrácia (0,06 mg.dm-3) za 
celé sledované obdobie vo všetkých odberových miestach, okrem odberového miesta 
č. 5, v ktorom sa namerala najvyššia priemerná koncentrácia za celé sledované obdo-
bie (0,07 mg.dm-3). Nepotvrdil sa ani štatistický vplyv odberového miesta na zmenu 
koncentrácií dusitanového dusíka. Dusitanový dusík preukázal len jednu kladnú závis-
losť, a to s CHSKMn.     

Odporúčaná hodnota pre dusitanový dusík podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 je 
0,02 mg.dm-3. Charakteristická hodnota tohto ukazovateľa vypočítaná podľa STN 75 
7221 bola vo všetkých miestach odberu vyššia ako uvádza Nariadenie.   
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5.6 Fosforečnanový fosfor (P-PO4
3-) 

Priemerná koncentrácia fosforečnanového fosforu vo vode PR za celé sledované 
obdobie reprezentuje 0,44 mg.dm-3. Z  koncentrácie celkového fosforu predstavovala 
táto forma až 60,27 %, zvyšok tvorili ostatné formy fosforu. V závislosti od času odbe-
ru sa najnižšie hodnoty P-PO4

3- za celé sledované obdobie zistili v skorom jarnom 
období s minimálnou hodnotou v mesiaci marec (0,24 mg.dm-3), druhá najnižšia prie-
merná hodnota (0,25 mg.dm-3) bola v mesiaci február. Pokles hodnôt tejto formy fos-
foru v tomto období súvisí s nevhodnými teplotnými podmienkami pre rozklad látok 
obsahujúcich organickú formu fosforu, čo potvrdila aj kladná korelačná závislosť 
medzi P-PO4

3- a teplotou vody. Od mesiaca marec priemerné koncentrácie fosforečna-
nového fosforu za celé sledované obdobie postupne vzrastali až do letného obdobia, 
v ktorom bola jej hodnota najvyššia v mesiaci august (0,57 mg.dm-3). Na koncentrácie 
P-PO4

3- štatisticky významne vplývalo okrem roka odberu aj miesto. Priemerné kon-
centrácie P-PO4

3- za celé sledované obdobie mierne klesali a varírovali od 0,48  
mg.dm-3 v odberovom mieste č. 3 do 0,38 mg.dm-3 v odberovom mieste č. 6.  

Odporúčaná hodnota pre fosforečnanový fosfor v Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. 
nie je uvedená. 
 
5.7 Celkový fosfor (PCelk.) 

Priemerná koncentrácia celkového fosforu v priebehu sledovaných rokov bola 0,73 
mg.dm-3. Na zmenu jeho koncentrácií štatisticky významne vplýval mesiac a miesto 
odberu. Najnižšie priemerné hodnoty za celé sledované obdobie sa vyskytovali spra-
vidla v zimnom období s minimom v mesiaci február (0,51 mg.dm-3), ktoré bolo spô-
sobené najnižšou priemernou koncentráciou nameranou v tomto mesiaci v roku 2008. 
Od mesiaca marec hodnoty celkového fosforu postupne vzrastali až do letných mesia-
cov. Maximálna priemerná koncentrácia za celé sledované obdobie bola v mesiaci jún 
(1,01 mg.dm-3), v ktorom sa v roku 2007 namerala aj najvyššia priemerná hodnota. 
Celkový fosfor pochádzal z intenzívne rozkladajúcej sa biomasy nachádzajúcej sa 
v sedimentoch. V jesennom období obsah celkového fosforu mierne klesol. 
V závislosti od miesta odberu bola maximálna priemerná koncentrácia celkového 
fosforu za celé sledované obdobie v odberovom mieste č. 1 (0,80 mg.dm-3), pričom 
v tomto odberovom mieste sa zistila v roku 2007 aj jeho najvyššia priemerná koncen-
trácia (0,92 mg.dm-3). Minimálna priemerná koncentrácia PCelk. za celé obdobie bola 
v odberovom mieste č. 6 (0,63 mg.dm-3).   

Charakteristické hodnoty celkového fosforu vypočítané podľa STN 75 7221 sú vo 
všetkých odberových miestach vyššie ako odporúčaná hodnota pre PCelk. (0,40 mg.dm-

3) v Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. 
 
5.8 Chloridy (Cl-) 

Dominantné postavenie zo sledovaných aniónov v PR Alúvium Žitavy mali chlori-
dy. Za celé sledované obdobie sme zistili ich priemernú koncentráciu 65,38 mg.dm-3. 
Najnižšie koncentrácie chloridov za celé sledované obdobie boli v mesiacoch február a 
marec, s minimálnou hodnotou v mesiaci marec (39,97 mg.dm-3). V tomto mesiaci 
v roku 2006 bola zistená aj ich absolútne najnižšia hodnota (37,25 mg.dm-3). Následne 
od apríla mali priemerné koncentrácie chloridov za celé sledované obdobie vzrastajúci 
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trend až do októbra. Súčasne v tomto mesiaci v roku 2006 bola nameraná najvyššia 
priemerná koncentrácia (93,59 mg.dm-3). Na koncentráciu chloridov vplývalo aj odbe-
rové miesto, ktorého vplyv sa potvrdil aj štatisticky. Najvyššie priemerné koncentrácie 
sa namerali v prvom roku a najnižšie v poslednom roku odberu vzoriek vody. Ďalej 
možno konštatovať, že vysoké koncentrácie chloridov boli v odberových miestach č. 1 
a 4 a ich nízke koncentrácie v odberových miestach predstavujúcich typické mokra-
ďové ekosystémy, t.j. 2, 3, 5, 6. Za celé sledované obdobie koncentrácie chloridov 
varírovali od 61,26 mg.dm-3 v odberovom mieste č. 2 do 71,13 mg.dm-3 v odberovom 
mieste č. 1.   

Odporúčaná hodnota pre tento ukazovateľ podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. 
z. je 200,0 mg.dm-3. Charakteristické hodnoty chloridov vypočítané pre jednotlivé 
odberové miesta podľa STN 75 7221 sú nižšie ako uvádza Nariadenie.  
 
5.9 Sírany (SO4

2-) 
Vo vode Alúvia boli sírany po chloridoch druhým najviac zastúpeným aniónom zo 

všetkých nami sledovaných aniónov. Na zmenu ich koncentrácií rovnako významne 
vplývali všetky tri sledované faktory – rok, mesiac aj miesto odberu. Priemerná kon-
centrácia síranov vo vode za celé sledované obdobie bola 26,56 mg.dm-3. Sezónna 
zákonitosť v dynamike koncentrácií síranov v priebehu sledovaného obdobia sa nepre-
javila. Za celé sledované obdobie sa najnižšie priemerné koncentrácie zaznamenali 
v letných mesiacoch júl (17,61 mg.dm-3) a august (17,93 mg.dm-3) a najvyššia 
v mesiaci február (36,71 mg.dm-3). Z priebehu koncentrácií síranov v závislosti od 
času odberu môžeme konštatovať, že ich nízke hodnoty v letnom období súvisia s 
anoxickými podmienkami vo vode Alúvia. V tomto období sme namerali aj najnižšie 
koncentrácie rozpusteného kyslíka.  

V závislosti od miesta odberu môžeme konštatovať, že koncentrácia síranov mala 
klesajúcu tendenciu s každým nasledujúcim rokom odberu. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že vysoké koncentrácie SO4

2- sa zaznamenali v odberovom mieste č. 1 a č. 4, 
ktoré mohli byť spôsobené tým, že voda rieky Žitavy tu prúdi rýchlejšie a dochádza 
k jej okysličovaniu, čo potvrdzujú aj nami namerané najvyššie koncentrácie rozpuste-
ného kyslíka, ktorý následne zabraňuje ich redukcii. Nízke koncentrácie síranov 
v odberových miestach č. 2, 3, 5 a 6 môžu súvisieť s charakterom týchto odberových 
miest – sú to mokraďové biotopy s pomaly tečúcou až stagnujúcou hladinou vody, 
ktorá umožnila vytvorenie hrubej vrstvy sedimentov bohatej na organickú hmotu 
z odumretých makrofytov, ktoré v týchto miestach tvoria hustý porast. Okrem toho 
v odberovom mieste č. 6 boli zdrojom organickej hmoty aj naplaveniny z vyššie polo-
žených úsekov rieky Žitavy, ktoré sa tu  usadzovali. Tým sa vytvorili anaeróbne pod-
mienky vhodné pre biochemickú redukciu síranov.  

Charakteristické hodnoty síranov vypočítané podľa STN 75 7221 sú minimálne 4-
násobne nižšie ako uvádza Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. (odporúčaná hodnota 
pre SO4

2- je 250,0 mg.dm-3).  
 
5.10 Rozpustený kyslík 

Priemerná koncentrácia rozpusteného kyslíka za celé sledované obdobie reprezen-
tovala 4,94 mg O2.dm-3. Najvyššiu sme zaznamenali v mesiacoch január až marec 
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s maximálnou hodnotou v mesiaci február (7,05 mg O2.dm-3), čo zrejme súvisí s tým, 
že pri nižších teplotách vody vzrastá rozpustnosť plynov vo vode a tým aj kyslíka. 
Dokumentuje to i nami zistená vysoká kladná korelačná závislosť medzi rozpusteným 
kyslíkom a teplotou vody v Alúviu. Najnižšia priemerná koncentrácia rozpusteného 
kyslíka vo vode bola v mesiacoch jún až august s minimálnou hodnotou v mesiaci júl 
(2,74 mg O2.dm-3). Pokles obsahu rozpusteného kyslíka v letných mesiacoch bol za-
príčinený pravdepodobne okrem vyššej teploty vody aj s  intenzívnejším rozkladom 
organických látok. Rozpustený kyslík kladne koreloval s BSK5 a N-NO3

- a záporne 
s N-NH4

+, chloridmi, CHSKMn a obidvoma formami fosforu. 
Na koncentrácie rozpusteného kyslíka štatisticky významne vplývalo aj miesto od-

beru. Najvyššie priemerné koncentrácie sa namerali v odberových miestach č. 1 (5,91 
mg O2.dm-3) a č. 4 (5,28 mg O2.dm-3). Odberové miesto č. 1 sa nachádza na vtoku 
rieky Žitavy do Alúvia a odberové miesto č. 4 je najužším miestom PR, t.j. voda tu 
dosahuje najvyššiu rýchlosť prúdenia a dochádza tak k jej okysličovaniu. Nižšie kon-
centrácie boli v odberových miestach č. 2, 3, 5 a 6 s najnižšou priemernou hodnotou za 
celé sledované obdobie 4,51 mg O2.dm-3 nameranou zhodne v odberovom mieste č. 2 
a č. 6. Tieto odberové miesta sú typickými mokraďovými biotopmi, v ktorých sa vý-
razne spomaľuje pohyb vody a vytvorili sa podmienky pre hromadenie organickej 
hmoty na dne vzniknutej z odumretého hustého porastu vodných rastlín 
a v odberovom mieste č. 6 aj s už spomínaným usadzovaním naplavenín z vyššie polo-
žených úsekov rieky Žitavy.  

Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. uvádza odporúčanú hodnotu pre rozpustený 
kyslík viac ako 5 mg O2.dm-3. Charakteristické hodnoty pre tento ukazovateľ vypočí-
tané podľa STN 75 7221 vo všetkých odberových miestach sú nižšie ako odporúčaná 
hodnota v Nariadení.  
 
5.11 Biochemická spotreba kyslíka (BSK5) 

Priemerná hodnota BSK5 vo vode PR Alúvium Žitavy za celé sledované obdobie 
bola 1,87 mg O2.dm-3. Jej hodnoty v priebehu jednotlivých rokov značne varírovali, 
ani štatisticky sa nepotvrdil vplyv roka na zmenu koncentrácií tohto ukazovateľa. Vo 
všeobecnosti môžeme konštatovať, že nízke hodnoty boli v letných mesiacoch 
s minimom za celé sledované obdobie v mesiaci august (1,34 mg O2.dm-3), pričom 
v tom istom mesiaci roku 2008 sa namerali aj najnižšie hodnoty biochemickej spotre-
by kyslíka s priemernou hodnotou len 0,88 mg O2.dm-3. Pri korelačnom hodnotení sme 
zistili, že hodnota BSK5 kladne koreluje s koncentráciou rozpusteného kyslíka 
a záporne s nameranými priemernými hodnotami teploty vody v PR. Potvrdzuje to 
fakt, že nedostatok rozpusteného kyslíka vo vode v letnom období inhibuje biologický 
rozklad organických látok. Najvyššie priemerné hodnoty biochemickej spotreby kyslí-
ka sme namerali v mesiaci marec (3,12 mg O2.dm-3) a apríl (3,43 mg O2.dm-3) v roku 
2006, pričom najvyššia priemerná hodnota BSK5 za celé sledované obdobie bola 
v mesiaci marec (2,57 mg O2.dm-3).  

Na zmenu hodnôt BSK5 štatisticky významne vplývalo odberové miesto. Minimál-
na priemerná hodnota BSK5 za celé sledované obdobie sa zistila v odberovom mieste 
č. 1 (1,49 mg O2.dm-3). Jej hodnoty v profile odberových miest spravidla postupne 
narastali. Najvyššie priemerné hodnoty biochemickej spotreby kyslíka boli 
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v odberových miestach č. 5 a 6 s maximálnou priemernou hodnotou za celé sledované 
obdobie v odberovom mieste č. 5 (2,42 mg O2.dm-3). Nárast hodnoty BSK5 
v posledných odberových miestach môže súvisieť s hromadením organickej hmoty na 
dne vyprodukovanej primárnymi producentmi, ako aj usadzovaním splavenín z vyššie 
položených úsekov rieky Žitavy.  

Charakteristické hodnoty BSK5 vypočítané podľa STN 75 7221 varírujú od 2,92 
(odberové miesto č. 1) do 4,77 mg O2.dm-3 (odberové miesto č. 5), čo sú hodnoty niž-
šie ako odporúčaná hodnota pre tento ukazovateľ (7,0 mg O2.dm-3) uvedená 
v Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. 
 
5.12 Chemická spotreba kyslíka manganistanom draselným (CHSKMn) 

Priemernú hodnotu chemickej spotreby kyslíka dichrómanom draselným v rokoch 
2006 až 2008 reprezentovala 4,06 mg.dm-3. Všetky tri sledované faktory (rok, mesiac 
a miesto odberu) rovnako významne vplývali na zmenu koncentrácií CHSKMn. V  
závislosti od času odberu sme zistili, že najnižšia priemerná koncentrácia sa namerala 
v mesiaci február 2008 (1,03 mg O2.dm-3). V tomto mesiaci bola zároveň aj najnižšia 
priemerná koncentrácia za celé sledované obdobie (2,08 mg O2.dm-3). Jej hodnota od 
uvedeného mesiaca sa postupne zvyšovala až do mesiaca júl a potom postupne znižo-
vala až do mesiaca december. V mesiaci júl priemerná hodnota CHSKMn za celé  sle-
dované obdobie bola 5,31 mg O2.dm-3. Nárast hodnoty CHSKMn v jarných a letných 
mesiacoch súvisí pravdepodobne s tým, že so zvyšovaním teploty vodného prostredia 
dochádzalo k intenzívnejšiemu rozkladu organickej hmoty nachádzajúcej sa 
v sedimentoch, výsledkom čoho bolo uvoľňovanie biologicky ľahko a biologicky 
ťažko rozložiteľných látok do vody. Nižšie hodnoty CHSKMn v zimných mesiacoch 
súvisia s nevhodnými termickými podmienkami pre rozklad organickej hmoty vo vode 
Alúvia. Potvrdzuje to aj nami zistená kladná závislosť medzi CHSKMn a teplotou vo-
dy.  

Z hľadiska vplyvu odberového miesta na hodnotu CHSKMn vo vode PR v priebehu 
sledovaného obdobia sme zistili, že v odberových miestach č. 1 a 4 boli jej hodnoty 
nižšie ako v odberových miestach č. 2, 3, 5 a 6. Vysoké koncentrácie organických 
látok v týchto odberových miestach boli spôsobené odlišným charakterom prostredia 
v porovnaní s prvým a štvrtým miestom. Sú to mokraďové ekosystémy, kde zdrojom 
veľkého množstva organických látok sú husté porasty trste, pálky a vŕb, rýchlosť prú-
denia vody v týchto miestach je nízka, resp. bez pohybu a vo vode sa nachádza veľké 
množstvo fytoplanktónu. V odberovom mieste č. 6 okrem toho dochádza 
k usadzovaniu naplavenín, ktoré sa sem dostali z vyšších úsekov rieky Žitavy.  

Charakteristické hodnoty pre CHSKMn vypočítané podľa STN 75 7221 sú vo všet-
kých odberových miestach nižšie ako uvádza Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. (15,0 
mg O2.dm-3).     
 
5.13 Chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným (CHSKCr) 

Priemerná hodnota CHSKCr vo vode PR Alúvium Žitavy za sledované obdobie bo-
la 74,84 mg O2.dm-3. V porovnaní s priemernými hodnotami CHSKMn a BSK5 je táto 
hodnota výrazne vyššia, čo dokumentuje prevahu ťažko rozložiteľných organických 
látok nad ľahko rozložiteľnými, ako aj, že podstatne väčšie množstvo organických 
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látok sa oxidovalo dichrómanom draselným ako manganistanom draselným. Prevahu 
ťažko rozložiteľných organických látok nad ľahko rozložiteľnými organickými látka-
mi potvrdzuje aj pomer medzi BSK5 a CHSKCr charakterizujúci rozložiteľnosť orga-
nických látok prítomných vo vodách. V PR bol 0,025. Pri hodnotení vplyvu času od-
beru na koncentrácie CHSKCr v priebehu sledovaného obdobia sme zistili, že sa preja-
vila sezónna zákonitosť v dynamike jej koncentrácií. Aj štatisticky sa potvrdil výz-
namný vplyv mesiaca odberu na zmenu jej hodnôt. Minimálna priemerná hodnota za 
celé sledované obdobie sa namerala v mesiaci február (54,61 mg O2.dm-3). Od tohto 
mesiaca sa hodnoty CHSKCr spravidla postupne zvyšovali až do mesiaca au-
gust, potom zostávali na približne rovnakej úrovni do mesiaca október. V posledných 
dvoch mesiacoch sa zaznamenal ich pokles. V priebehu sledovaného obdobia boli 
v mesiacoch august a október zistené aj absolútne najvyššie hodnoty CHSKCr.  

Pri hodnotení vplyvu odberových miest vo vode PR na hodnotu CHSKCr sme zistili 
podobne ako pri CHSKMn, že nízke hodnoty boli v odberových miestach č. 1 a 4 
a vysoké hodnoty v odberových miestach predstavujúcich typické mokrade (č. 2, 3, 5 a 
6). Rovnako ako pri CHSKMn, aj pri CHSKCr sa potvrdil štatisticky významný vplyv 
odberového miesta na zmenu jej koncentrácií. Súčasne sme medzi týmito metódami 
vyjadrenia množstva organických látok vo vode zistili kladnú korelačnú závislosť.  

Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. uvádza odporúčanú hodnotu pre CHSKCr 35 mg 
O2.dm-3. Charakteristická hodnota vypočítaná podľa STN 75 7221 prekročila odporú-
čanú hodnotu vo všetkých miestach odberu.    
 
5.14 Vápnik (Ca2+) 

Zo sledovaných dvojmocných bázických katiónov vo vode Alúvia bol vápnik 
kvantitatívne najviac zastúpený. Jeho priemerná koncentrácia za celé sledované obdo-
bie bola 63,85 mg.dm-3. Podiel vápnika na celkovej sume dvojmocných bázických 
katiónov Ca2+ + Mg2+ (mg.dm-3) v priebehu sledovaného obdobia predstavoval hodno-
tu 59,56 %. Hmotnostný pomer vápnika a horčíka vo vode Alúvia za celé sledované 
obdobie reprezentoval 1,49:1. Na základe výsledkov z  priemerných koncentrácií váp-
nika vo vode Alúvia v závislosti od času odberu možno konštatovať, že sezónna záko-
nitosť v jeho dynamike sa neprejavila. Priemerné koncentrácie vápnika značne fluktu-
ovali. Najnižšia priemerná koncentrácia za celé sledované obdobie sa zistila v mesiaci 
marec (52,65 mg.dm-3), najvyššia v mesiaci júl (78,92 mg.dm-3). Pri štatistickom hod-
notení sa potvrdil štatisticky významný vplyv roka a mesiaca odberu na zmenu kon-
centrácií vápnika vo vode Alúvia. 

Miesto odberu nemalo výrazný vplyv na priebeh koncentrácií vápnika vo vode 
a tento vplyv sa nepotvrdil ani štatisticky. Jeho koncentrácia mala stúpajúcu tendenciu 
s každým nasledujúcim rokom odberu. Najnižšie priemerné koncentrácie Ca2+ boli 
v roku 2006 a najvyššie v poslednom roku odberu (rok 2008). Najvyššiu priemernú 
koncentráciu Ca2+ za celé sledované obdobie sme zistili v odberovom mieste č. 1 
(65,99 mg.dm-3) a najnižšiu priemernú koncentráciu v odberovom mieste č. 6 (59,64 
mg.dm-3). Keďže sa v povodí rieky Žitavy nenachádza žiaden antropogénny zdroj 
znečisťovania vápnikom, príp. horčíkom, jeho prítomnosť vo vode Alúvia bol prírod-
ného pôvodu (z geologického podložia, tvoreného vrstvami pleistocénnych sedimen-
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tov – hlavne vápenatých spraší, ako aj pedogénneho charakteru – skladbou základných 
katiónov okolitých pôd).  

V Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. je uvedená odporúčaná hodnota pre vápnik 
200,0  mg.dm-3. Charakteristické hodnoty tohto ukazovateľa vypočítané podľa STN 75 
7221 sú nižšie ako odporúčaná hodnota.  
 
5.15 Horčík (Mg2+) 

Horčík bol menej zastúpeným dvojmocným bázickým katiónom vo vode Alúvia 
ako vápnik. Jeho priemerná koncentrácia za celé sledované obdobie bola 43,30 
mg.dm-3. Podiel Mg2+ na celkovej sume dvojmocných bázických katiónov Ca2+ + Mg2+ 
(mg.dm-3) za celé sledované obdobie predstavoval 40,44 %. Za celé sledované obdobie 
varírovala koncentrácia Mg2+ vo vode Alúvia v závislosti od času odberu a, podobne 
ako pri vápniku, sezónna zákonitosť v dynamike jeho koncentrácií sa neprejavila. 
Maximálna priemerná koncentrácia za celé sledované obdobie bola v mesiaci apríl 
(53,96 mg.dm-3), pričom v tomto mesiaci v roku 2006 sa namerala aj jej absolútne 
najvyššia hodnota (85,13 mg.dm-3). Jeho vyššie koncentrácie sme zistili aj v letnom 
období. Najnižšia priemerná koncentrácia horčíka za celé sledované obdobie sa za-
znamenala v mesiaci december (33,53 mg.dm-3), ktorá bolo spôsobená absolútne naj-
nižšou nameranou hodnotou opäť v roku 2006 (29,30 mg.dm-3).  

Vplyv odberového miesta na koncentráciu horčíka nebol výrazný a nepotvrdil sa 
ani štatisticky. Jeho priemerné hodnoty v jednotlivých rokoch boli takmer vyrovnané. 
Za celé sledované obdobie priemerné koncentrácie Mg2+ varírovali od 42,32 mg.dm-3 

v odberovom mieste č. 6 až do 44,29 mg.dm-3 v odberovom mieste č. 5.  
Charakteristické hodnoty horčíka vypočítané podľa STN 75 7221 sa v odberových 

miestach pohybujú v rozpätí 54,64 až 69,65 mg.dm-3. Odporúčaná hodnota pre tento 
bázický katión uvedená v Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. je rovná 100,0 mg.dm-3.  
 
5.16 Teplota vody 

Teplota vody mala vo všetkých sledovaných profiloch v rokoch 2006 až 2008 se-
zónny charakter. Zároveň možno konštatovať, že jej dynamika v týchto rokoch bola 
analogická teplote vzduchu. Priemerná teplota vody v PR Alúvium Žitavy za celé 
sledované obdobie reprezentovala hodnota 11,27 °C. Priemerná teplota vody varírova-
la od 0,03 °C v mesiaci február 2006 do 22,02 °C v mesiaci júl 2007. Za celé sledova-
né obdobie sa minimálna priemerná teplota vody v PR zistila v mesiaci január (1,53 
°C) a maximálna priemerná teplota v mesiaci júl (20,83 °C). Výrazné teplotné rozdiely 
medzi jednotlivými rokmi sme však nezaznamenali. Vplyv mesiaca na zmenu teplôt 
vody v PR sa potvrdil aj štatisticky. Vysoko preukazné rozdiely sa zaznamenali medzi 
odbermi jarnými a letnými, medzi letnými a zimnými odbermi a medzi jesennými 
a zimnými mesiacmi, ktoré kopírovali priebeh teplôt vzduchu v týchto mesiacoch.  

Aj odberové miesto štatisticky významne vplývalo na zmenu hodnôt teploty vody. 
V závislosti od miesta odberu sme najnižšie priemerné teploty vody za celé sledované 
obdobie namerali v odberových miestach č. 2 (10,37 °C) a č. 3 (10,51 °C) a najvyššia 
priemerná teplota vody v odberovom mieste č. 5 (12,00 °C).  

Pri teplote vody sme zistili až 9 korelácií. Vysokú zápornú koreláciu preukázala 
s rozpusteným kyslíkom, ďalšiu zápornú koreláciu prejavila s N-NO3

-. Ostatné korelá-
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cie boli kladné (vodivosť, N-NH4
+, chloridy, P-PO4

3-, PCelk., CHSKMn a Mg2+). Charak-
teristické hodnoty teploty vody vypočítané podľa STN 75 7221 sú nižšie ako je uve-
dená odporúčaná hodnota pre tento ukazovateľ (menej ako 26 °C) v Nariadení vlády č. 
296/2005  Z. z.  
 
5.2 Sinicová a riasová flóra v PR Alúvium Žitavy 

Algologický výskum v PR Alúvium Žitavy prebiehal v rokoch 2007 a 2008. Na 
základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že toto chránené územie vytvára 
prostredie, ktoré umožňuje výskyt druhov typických pre prirodzené riečne nivy a tône 
panónskej oblasti. 

V odberovom mieste č. 1 boli prítomné bežne sa vyskytujúce druhy pomaly tečú-
cich vôd – dolných tokov, väčšinou so širšou ekologickou valenciou alebo preferujúce 
vysokú koncentráciu živín. Ojedinele sa zachytili prázdne schránky čistomilnej roz-
sievky Meridion circulare. Prítomný bol aj potamoplanktón - riečny planktón (Aste-

rionella formosa, rod Cyclotella a Phacus) a euglény (najmä rody Euglena sp. 
a Phacus sp.) žijúce v zarastených organických vodách. Najzaujímavejším 
a najcennejším nálezom bola sinica 0odularia moravica, ktorú v roku 2003 prvýkrát 
popísal prof. Hindák v eutrofnej pieskovni na južnej Morave. Slabo zastúpené boli aj 
zelené vláknité riasy, kryptomonády, ojedinele sa pozorovali aj žltozelené, rôznobičí-
katé riasy triedy Xanthophyceae. Vo veľkom počte sa nachádzali baktérie z čeľade 
Spirillaceae.    

Odberové miesta č. 2 a 3 boli oživené najmä riasami so širšou ekologickou valen-
ciou. Náznak mokraďovej mikroflóry predstavovali ojedinele sa vyskytujúce nárastové 
zelené riasy Cylindrocapsa geminella, sinica 0ostoc paludosum, rozsievky rodu Epit-

hemia a euglenoidné bičíkovce vyskytujúce sa hlavne v odberovom mieste č. 2. Prí-
tomné boli bežné rozsievky rodov Gomphonema, 0avicula, 0itzschia a iné bežne sa 
vyskytujúce druhy. V sedimentoch odberového miesta č. 2, predovšetkým v júni 2007 
prevládali vláknité a kokálne sírne baktérie a rozsievky a v odberovom mieste č. 3 ešte 
aj pôdne vláknité a kokálne riasy z triedy Xanthophyceae a hýfy mikromycét.  

Aj v odberovom mieste č. 4 boli prítomné druhy so širokou ekologickou valenciou 
a navyše aj druhy preferujúce tečúce vody, kvantitatívne dominovali riasy, ale aj bežné 
druhy rozsievok, euglény a spájavky. Podobne ako v odberovom mieste č. 1, aj tu boli 
prítomní zástupcovia potamoplanktónu, napr. rozsievky Diatoma elongatum a Cyclo-

tella sp. Po prvýkrát sa zistila drobná panciernatka Katodinium sp. Subaerické mikro-
biotopy (zmáčaný mach na brehoch a kameňoch vyčnievajúcich z vody, ale aj na 
mostných pilieroch na rozhraní voda - vzduch) osídľovala koloniálna rozsievka Eller-

beckia arenaria.  
Odberové miesta č. 5 a 6 boli oživené sinicami typickými pre aluviálne mokrade, 

akou je aj Alúvium Žitavy, napr. vzácny Microchaete calothrichoides, Anabaena os-

cillarioides, 0odularia moravica, Lyngbya maior. Z rozsievok prevládali veľké epipe-
lické druhy ako Anomoeoneis sphaerophora i bežné druhy. Druhovo pestré a bohato 
zastúpené boli euglény typické pre zarastené mokrade (Euglena acus, E.                 

hemichromata, druhy rodu Phacus a drobná E. agilis, ktorá je jednou z najčastejších 
a najviac zastúpených červenoočiek v eutrofných vodách v teplom období). Pri pokle-
se vodnej hladiny na odberovom mieste č. 5 dochádzalo na okrajoch k masívnemu 
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rozvoju rias. V roku 2008 sa podarilo zachytiť jarný aspekt mokrade charakteristický 
rozvojom zelených makroskopických rias, tzv. spájavky, rodov Enteromorpha 

a Zygnema, ktorú následne vystriedala ďalšia spájavka rodu Spirogyra, avšak prítomné 
boli len jej sterilné vlákna. V odberovom mieste č. 6 sa vyskytovali aj druhy charakte-
ristické pre mokrade s typickým zeleným pokryvom na vodnej hladine vytvoreným 
žaburinkou menšou (Achnanthes hungarica, Fragilaria ulna, 0itszchia palea, Gom-

phonema truncatum a G. olivaceum, 0avicula veneta, Cocconeis placentula).  
Zároveň v PR Alúvium Žitavy prebieha prirodzený sezónny rytmus, t.j. zvýšenie 

vodnej hladiny a plošné rozšírenie mokrade v jarnom období smerujúce k jej poklesu 
a prehrievaniu v letnom období, čo následne umožňuje rozvoj jednotlivých vývino-
vých štádií siníc a rias v priebehu ročných období. V PR je to konkrétne obdobie ne-
skorej jari a leto. Výskyt týchto druhov pritom nedosahuje extrémy, naopak ich prí-
tomnosť prispieva k zvyšovaniu biodiverzity tohto chráneného územia. Zároveň boha-
té zastúpenie vodných rastlín a existencia zarastených mokradí na dolnom toku rieky 
Žitavy zabraňujú premnoženiu planktónových siníc, a tým aj vzniku vodného kvetu 
(napr. prítomná Anabaena planctonica, ktorá môže tvoriť vodný kvet, avšak v tejto 
lokalite k tomu nedochádza).  

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že súčasný stav dolného toku rieky Žitavy 
prispieva k zlepšeniu kvality prostredia, a to zvýšením biodiverzity a eliminovaním 
výskytu a vzniku vodných kvetov. Zároveň môže predstavovať modelové územie pre 
revitalizáciu dolných častí eutrofných nížinných tokov.    

 
6 ZÁVER 

Tak ako je voda nevyhnutná pre život, tak aj mokrade - oblasti zaliate väčšiu časť 
roka vodou – sú nevyhnutné pre celý svet. Sú habitatom a miestom rozmnožovania 
tisícok rastlín a živočíchov, ktoré sú dôležité pre každú časť prírody. Bez mokradí by 
nemohol existovať ani človek. Mokrade pohlcujú vlahu z búrok, udržiavajú pod kon-
trolou povodne a pôsobia aj ako prirodzené čistiarne, pohlcujúce nebezpečné chemiká-
lie a filtrujúce odpad. Zabraňujú erózii pôdy a sú rajom pre rybárov a poľovníkov. 
Práve kvôli týmto a ďalším svojim funkciám je ich celosvetová ochrana nevyhnutná. 
Jednou z takýchto lokalít je aj Alúvium Žitavy, ktoré bolo v roku 1993 vyhlásené za 
prírodnú rezerváciu z dôvodu výskytu biotopov a druhov európskeho významu.  

Dosiahnuté výsledky uvedené v dizertačnej práci môžu rozšíriť teoretické poznatky 
v oblasti hydrochémie vôd aluviálnych mokradí. Hodnotenie kvality vody v PR Alú-
vium Žitavy podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z. sa doteraz nerealizovalo. Vý-
sledky získané počas sledovaného obdobia sú prínosom a môžu na ne nadväzovať 
ďalšie výskumy. Zdokumentovali sa zmeny koncentrácií anorganických a organických 
látok v závislosti od času a miesta odberu vo vode biotopov Alúvia, ich možné zdroje 
a transportné mechanizmy, ktorými sa do vody dostávajú, kde sa následne môžu aku-
mulovať, meniť, prípadne sú vo vode eliminované prebiehajúcimi samočistiacimi 
procesmi, využité organizmami alebo sedimentované.      

Z porovnania charakteristických hodnôt pre jednotlivé ukazovatele vo všetkých 
odberových miestach vypočítanej podľa STN 75 7221 s odporúčanou hodnotou pre 
tieto ukazovatele uvedenou v Nariadení vlády č. 296/2005 Z. z. vyplýva, že všetky 
ukazovatele kvality povrchových vôd, okrem ukazovateľov vodivosti, N-NO3

-, N-
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NO2, P-PO4
3-, PCelk., CHSKCr, neprekročili odporúčané hodnoty uvedené v tomto Na-

riadení. Pre ukazovatele vodivosť a fosforečnanový fosfor neboli ani uvedené odporú-
čané hodnoty. Charakteristické hodnoty pre N-NO3

-, N-NO2
-, PCelk., CHSKCr prekročili 

odporúčané hodnoty uvedené v Nariadení. 
Pri ukazovateľoch N-NO3

-, P-PO4
3- a PCelk. sme zaznamenali pokles ich koncentrá-

cií po prechode vody v profile odberových miest. Tento fakt poukazuje na čistiacu 
schopnosť mokraďových biotopov nachádzajúcich sa v PR (odberové miesta č. 2, 3, 5, 
6). Voda v týchto miestach dosahuje najnižšiu rýchlosť prúdenia, nachádzajú sa tu 
husté porasty hydrofytov. Mokraďová vegetácia a pôdy v mokradiach dokážu zachy-
távať, okrem toxínov a pesticídov, aj vysoké koncentrácie nutrientov pochádzajúce 
z poľnohospodárskych hnojív a splachov. Tým, že voda v mokradiach prúdi veľmi 
pomaly, dochádza k ich usadzovaniu vo vodnom stĺpci a rastliny ich svojimi koreňmi 
môžu zachytiť. Výsledkom sú čistejšie jazerá, rieky a zlepšuje sa kvalita pitnej vody, 
zabraňuje sa vzniku eutrofizácie a nadmernému rastu autotrofných producentov.  

Monitorovanie a determinácia sinicovej a riasovej flóry sa v Alúviu Žitavy  usku-
točnila po prvýkrát a z toho dôvodu považujeme získané výsledky za originálne a 
jedinečné. V PR Alúvium Žitavy sa nachádzajú druhy typické pre prirodzené riečne 
nivy a tône panónskej oblasti, predovšetkým druhy typické pre pomaly tečúce vody, so 
širšou ekologickou valenciou alebo ktoré preferujú nadmernú koncentráciu nutrientov, 
ale aj čistomilné rozsievky. Súčasťou planktónu boli aj planktónové sinice podieľajúce 
sa na tvorbe vodného kvetu, avšak bohaté zastúpenie vodných rastlín a prítomnosť 
zarastených mokradí na dolnom toku rieky Žitavy zabraňuje ich premnoženiu a s tým 
spojenú tvorbu vodného kvetu. Zároveň v PR prebieha prirodzený sezónny rytmus, t.j. 
zvýšenie vodnej hladiny a plošné rozšírenie mokrade v jarnom období smerujúce k 
jej poklesu a prehrievaniu v letnom období, čo následne umožňuje rozvoj jednotlivých 
vývinových štádií siníc a rias v priebehu ročných období. V PR je to konkrétne obdo-
bie neskorej jari a leto. Na záver možno konštatovať, že súčasný stav dolného toku 
rieky Žitavy prispieva k zlepšeniu kvality prostredia, a to zvýšením biodiverzity 
a eliminovaním výskytu a vzniku vodných kvetov. Zároveň môže predstavovať mode-
lové územie pre revitalizáciu dolných častí eutrofných nížinných tokov. Výsledky 
monitoringu rias a siníc môžu byť následne využité pri ďalšom biologickom výskume 
Prírodnej rezervácie a prítomnosť niektorých vzácnych druhov môže byť ďalším dô-
vodom k zvýšeniu jej ochrany a zachovania prirodzených mokraďových ekosystémov. 

PR Alúvium Žitavy by sa mohla stať súčasťou programu „Adoptuj si mokraď“, 
ktorý navrhol Stály výbor Ramsarskej konvencie za účelom zapojiť miestne obyvateľ-
stvo a záujmové skupiny v danej lokalite do ochrany a starostlivosti mokradí. Obyva-
telia by sa „adoptovaním“ stali neoficiálnymi ochrancami ich miestnej mokrade, pra-
videlne by na ňu dohliadali, starali sa o mokraď (vyčistenie, zlepšenie vodného reži-
mu, údržba označenia, oplotenia, kosenie), čím by prispeli k jej zachovaniu. Zapoje-
ním médií, vydávaním časopisov, novín, organizovaním konferencií a seminárov, 
exkurzií a ďalších rôznych aktivít by sa mohol zmeniť názor ľudí ale aj politikov na 
mokrade, ich význam a funkcie v krajine. Ochrana mokradí by sa tak stala zároveň 
verejnou záležitosťou a nielen záležitosťou ochrancov prírody.   
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Výsledky dizertačnej práce sa môžu ďalej využiť pri vypracovávaní nového ma-
nažmentu starostlivosti o PR, ktorý nielen zachová, ale bude i udržiavať optimálne 
podmienky pre život a rozmnožovanie vzácnych a chránených druhov fauny a flóry. 
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