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ÚVOD 

0ŤAHELOVÁ H.ll, H usÁK Š.2) et HEJNÝ S.2) (1983): Poznámky k ekológii spoločenstva 
Potametum r1raminei. [On the ecology of the community Potametum graminei.] -· 
Preslia. Pralta, 55 : 343- 348. 

During tho botanical survey of the Východoslovenská nížina lowland (East Slovakian 
lowlands), the cornrnunity of Potametum graminei was found to occur in the Mŕtva 
Tisa river oxbow. This is thc first reported occurrence of thi s comrnunity type in rneso
to eutrophic 'rnter. The soil and hydrochemical conditions of tlie locality are therefore 
analysecl. Tlie authors' o·wn <.lata from abroad provide gcneral charactcristics of this 
cornmunity type. 

1) Ústav experimentálnej biologie a ekologie CBEV SAV, Sienkieu:iczora I, 814 34 Brati
slon1. 
2) Bota nick!) ústm.: ČSA ľ, 252 43 Prillwnice. 

Počas našich botanických výskumov na území Východoslovenskej mzmy 
sme zaznamenali na lokalite „Mŕtva Tisa" spoločenstvo Potametum grami
nei P ASS. 1964. Ekologické podmienky tohto spoločenstva na danej lokalite 

. rozširujú naše doterajšie poznatky o jeho ekologickej amplitúde a choro
lógii. Predložený príspevok obsahuje výsledky botanickéh~ výskumu uve
denej lokality, jej porovnanie s inými lokalitami na území CSSR a v zahra
ničí, ako aj celkovú charakteristiku spoločenstva. 

METODIKA 

Terénny výskum záujmového územia sme robili e tapovite v rokoch 1978 - 1980. Pri fyto
cenologickorn výskume sme postupovali podľa m etodiky zi.irišsko-mont.pellierskej školy s po
užitím šesťčlennej stupnice. Názvy rastlín udávané podľa Ehrendorfera (EHREKDORFER 1973), 
t ermíny ekofáza používamo v zmysle Hejného (HEJNÝ 1960). Rozbory pôdy a vody boli analizo
vané po<lľa publikovaných rneto<lík (HRAŠKO 1962, Ho:FMANN et al. 1965). 

CHARAKTERISTIKA. LOKALITY 

Lokalita „Mftva Tisa" je pravobrežné rameno Tisy (obr. 1), situované južne od pohraničných 
obcí Malé a Veľké Trakany. Je to mŕtve rameno rnládého vývojnvého typu, ktoré svojou geo· 
morfológiou ešte pripomína riečné koryto. Má podkovovitý tvar, pretiahnutý v smere V - Z. 

· DÍžka ramena je približne 6 km, najväčšia šírka sa pohybuje okolo 60 m, prevažná časť má šírku 
približne 40 rn. Pľiemerná hÍbka vody je 1, 7 - 2,0 m. Rameno je na svojom južnom konci pri vy-
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sokých vodách čiastočne spojené s riekou. Pri n ormálnom stave jfl však v dôsledku nánosov a 
vyzdvihnutia dna oddelen é. Pri záplavách voda vystupuje z brehov a 7-1:1.plav uj(• ľ('lý immdafriý 
priestor Tisy až po hrádze, ktoré sa tiahnu pozdfž pravého brehu ram C' na. Merania vodoč-etnc•j 
stanice Záhony na ľavom brehu rieky Tisy zaznamenávajú v eikó výkyv.v vo ·výške v odného 
stipca. V poslednom desaťročí sa behom roka pohybovali rozdiely m edzi rnnximá lnym a mini
málnym vodným stavom od 4,2 do 8, 9 m (r. 1958 a mplitúda 5,67 m ). Xaj11i žš ic vodné s1avy sú 
prevažne v mesiacoch septemb er až november, najvyššie až zápla \·y sú č·as t é· v apľí l i až júni. 
Erózno -akumulačné pôsobenie tohto vodného režimu ovplyvňuje geornorfo l n~· i c- k é a vege t ač- né 
pomery ram"flna. 

Územie v ktoróm sa lokalita nachádza patrí medzi o blast i so subkontinr' ni ál n~·m <:i1arakt erom 
klímy s h orúcimi letami a chladný mi zimami . Priemerná ročn á teplota je n.3 ' (', januároni 
-3, l °C, júlová 20,3 °0 a vegetačného obdobia 16,5 °C. KoNČEK et PETJWY J{' (lD5i) územie l1od 
notia ako oblasť teplú a podoblasť mierne suchú. Priemerný ročný úhrn zrá žok je (i:?6 mm. X ad 
morská výška lokality je 102 - 104 m n . m. 

Nevyrovnaný vodný režim zapríčiňuje častú regresiu v procese zarastania ramPna. V súčasnej 
dobe sa „Mŕtva Tisa" nachádza v inic iá lnom stupni zarastania vodnými makrofytami. Dno je 
prevažne pevné s uľa.hnutým ílom, alebo hlinito -piesč ité, len so slabou vrstvou sapropelu. P o
merne malému spádu brehov zodpovedá aj š iroký pruh makrofytnej vf'getá c ie (obr. ~). Vonkaj
šia, najkratšiu dobu zaplavená časť brehov zarastá druhom Bolboschoenus maritirnus subsp. 
compactus, ku ktorému pristupuje Eleocharis palustris. Tieto druhy prechádzajú z brehoY aj na 
dno ramena, kde vytvárajú submerzné formy prežívajúce vo vegetatívnom štádiu. Smerom do 
str edu nádrže nadväzujú na ne porasty druhu Potamogeton gramineus. Na vysýchajú<' ich brehoch 
sme tiež zaznamenali jeho terestrické formy. Spoločenstvo Potometum graminei (tab . l) rastie na 
opisovanej lokalite až do hÍbky vody 1,2 m. Na SV konci ramena pozvolna klesá hÍbka vody 
a rameno sa pomaly zazemňuje . V týchto miestach prevláda porast druhu Polygonum amphibium 
f. natans. Záver ramena, kde sa často striedaj ú hydro-limózne až terestric-ké ekofázy, je zarastPný 
porastom druhu Rorippa austriaca. 

SYNEKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Spoločenstvo Potametum graminei sa vyskytuje najčastejšie v stojatých 
vodách, hlavne vnútrozemských, ako sú jazerá, mŕtve ramená, rybníky, 
priekopy, terénne depresie, rašelinné vody a i. V týchto typoch vôd zastu
puje spoločenstvo Potamogeton gramineus L. subsp. heterophyllus FRIES, ktorý 
je význačný natantnými listami. Pomerne zriedkavo sa spoločenstvo vysky
tuje v tečúcich a brakických vodách, v ktorých je zastúpené nominátnou 
subsp. gramineus (bez natantných listov). Tento určujúci druh spoločenstva 
sa môže vyskytovať v hlbokých vodách len v submerznej forme (CASPER et 
KRAUSCR 1980). Spoločenstvo je udávané tiež z ryžových polí juhovýchodnej 
Európy (SLA VNIČ 1956). 

Z väčšiny údajov o pôde vyplýva, že sa vyskytuje na piesčitom substráte, 
chudobnom na živiny a humus (TOMASZEWICZ 1979, 0BERDORFER 1977, RAS
POPOV 1977, HEJNÝ et HusÁK nepubl.). Zriedkavejšie sú udávané substráty 
hlinité, rašelinné alebo zabahnené (Soó 1973, PASSARGE 1964). Spoločenstvo 
indikuje predovšetkým mezotrofné až oligotrofné vody. Podľa Tomaszewicza 
(TOMASZEWICZ 1979) osídľuje tiež eutrofné jazerá, čo sa dá vysvetliť rôznym 
chápaním stupňa eutrofie. Väčšina autorov udáva, že spoločenstvo sa opti
málne vyvíja pri pH 6 - 7, podľa Tomaszewicza (TOMASZEWICZ 1979) až do 
pH 8,0. Chemické analýzy pôdy a vody z lokality „Mŕtva Ti~a" (tab. 2) po
ukazujú na neutrálne až slabo alkalické prostredie. Taktiež z hľadiska obsahu 
živín v pôde a vo vode možno lokalitu hodnotiť ako mierne eutrofnú. Druh 
zeminy je podľa zrnitostného rozboru piesočnato-hlinitý (Nováková stup
nica). 

Diskutované spoločenstvo rastie vo vodách s hÍbkou do 1,2 m (CASPER et 
KRAuscH 1980, Soó 1973), podľa Tomaszewicza (ToMASZEVIcz 1979) sa však 
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Tab. 1. - Potametum graminei PAss. 1964 

Číslo zápisu l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r 
16 6 8 24 7 40 :! 20 30 25 30 50 

100 !)5 !)5 100 90 80 uo 100 80 80 100 80 
0,80 0,20 0,40 1,20 O,:W 0,70 o,:w 0,30 0,40 1,00 l,10 0,95 

Veľkosť plochy v m2 
Pokryvnosť v % 
HÍbka vody v m 
Dátum 5. 7. 78 5. 7. 78 5. 7. 78 20. 6. 80 5. 7. 78 20. G. 80 5. 7. 7810. 8. 75 23. 8. 78 2:.!. 8. 7G 12. 7. 80 28. 7. 7!J -

Počet druhov v zápise 

Potamogeton gramineus 
Polygonum amphibium f. natans 
Eleocharis palustris 
Bolboschoenus maritimus 

ssp. compactus 
Rorippa austriaca 
Lemna minor 
L emna trisulca 
Elodea canadensis 
Butomus umbellatus 
Potamogeton pectinatus 
Potamogeton lucens 
Potamogeton berchtoldii 
Ceratophyllum demersum 
Utricularis vulgaris 
Agrostis stolonif era 
Phragmites australis 
Typ ha latif olia 
'Typ ha angustif olia 

LOKALITY ZÁPISOV 
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1. -7. Východoslovenská nížina J od VcJké Trakany, Mftva Tisa (pozri obr. 1). 
8. SV Čechy, Holice, plytčina na vyhrnutom dno v S časti rybníka. 
9. SV Čechy, kúpele Sedmihorky, rybník Podhájí, 245 mn. m. 

10. SV Čechy, Nasavrky, 8 breh Starého rybníka. v obore pri obci Trpišov, 385 mn. rn. 
11. Moravský Kras, rybník Olšovec pri J edovnici . 

~ 12. ZSSR, jazero Ilmen pri N ovgorode. 
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Tab. 2. - Chemické rozbory póuy (analyzovala l\l. l\lAŤKOVÁ) a vody (analyzovalo laboratórium 
Povodia Dunaja) z lokality Mŕtva Tisa-Veľké Trakany. D átum odberu vzoriek: 14. !). 1978 

Pócla: 

pH aktívne v H20 
pH výmenné v K Cl 
CaC03 v % 
Cox. v % 
N celkový 
C:N 
Humus v % 
Zrnitostné zloženie, 
frakcie v % : 0,25 - 2 mm 

0,05 - 0,25 
0,01 -- 0,05 
0,001 - 0,01 

Voda: 

pH 
Ca2 + mg/l 
1\fg2 + mg/! 
Ka+ 
K -

< 0.001 

Celková. tvrdosť 
Alkalita mg/l 
P043- mg/ l 
NH4+ mg/1 
ci- mg /l 
N03- mg/l 
S042 - mgíf 

6,:35 
(), 05 
O,~ 

0,79 
0,15.) 
5,1 
1,:37 

:Z.56 
31.~9 
:18. 8.) 
16.8;) 
10,4.') 

í,:?8 
54,0:3 
18.45 

1,0 
:,;top.v 
11,80 ' K 

:? , -! 
0.15 
0.17 

l:U4 
:?.n 

4u,7:? 

len zriedka vyskytuje v hÍbkach nad 0,5 m. Naše ~istenia sa nezhodujú s po
sledným údajom, pretože sme ho zistili až do hlbky vody 1,2 m (obr. 2) . 
S~otožúujeme sa s údajmi Hejného (HEJNÝ 1960), ktorý ho udáva až do 
hlbky 1,0 - 1,5 m, pričom poukazuje na jeho morfologickú premenlirnsť na. 
sta~ovištiach s kolísajúcou hladinou (limózna až terestrická fáza). 

Tažiskom výskytu spoločenstva je kolínny až podhorský stupeú. Menej 
častý je v planárno,m alebo v horskom stupni. Maximálna zistená nadmorská 
výška je známa z Alp (2140 m, CASPER et KRAUSCR 1980). 

SYNl\lORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Spoločenstvo tvorí· jedno až dvojvrstvové druhO"\·:e chudobné por~sty. 
V jazerách, rybníkoch a mŕtvych ramenách často zaplňa celý vodný stlpec. 
V silne rozkolísanom vodnom režime (Východoslovenská nížina) vyskytujú 
sa podmienky, pri ktorých je spoločens~vo prechodne v terestrickej e~ofázi, 
alebo sa nachádza v rašelinných (južné Cechy), slatinných (východné Cechy) 
šlenkoch zväčša len vo forme s natantnými listami. V ostatnom prípade sa 
na štruktúre porastov podieľajú viaceré emerzné druhy {pozri tab. 1). 
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:g Y KG EK E TJ C E Á CH ARA K 'J' E R 1 ST I K A 

Vývoj spoločenstva _zá,·isí preclo\-šetkým od ,-odného režimu. Pri Yiac-me
nej stálom vodnom stlpci o výške 0,5 - 1,2 m (s prechodným poklesom hla
diny vody, alebo jej zvýšením) môže spoločenstvo existorať na stanovišti 
niekoľko rokov. Kízku hladinu (0,0-0,2 m) má schopnosť dobre pretffávať 
kratšiu dobu. Avšak po dlhšom čase (niekoľko sezón za sebou) nízka hladina 
z\-ýhodšn1je Yiaceré amfifytné a trstinové druby, ktoré móžu oslcibiť až spô
sobiť zánik Rpoločenstva Potarnetuni grarninei. 

Spoločensho smerom k otYorenej hladine má vzťah k ďalším jednotkám 
zyäzu Potarnion. Veľmi často sa vyskytuje spolu s druhmi Potamogeton litcens 
(RASPOPOV 1977) , P. perfoliat,us (PASSARGE 1964), ďalej s P. filiformis, P. 
nlpinus a i. Kontaktné cenózy z obhtsti l\Iecklenburgu sú napr. Nyrnphaeetum 
rninoris a Utri'.cularietmn t"1.llgaris, alebo spoločenstní z\-äzu Littorellion 
(PASSARGE 1964). Dominantný druh Potamogeton grarnineus často Y_vtvára 
sýnuziálne porasty,- trstinách. Tol\IASZE\YICZ (1970) udáva napr. kontaktné 
cenózy s Eleocharis palustris, Sclwenoplectus lacustris, Phragmites australis a i. 

S YKCHORO LOGICKÁ CHARAKTERrnTlKA 

Podobne ako dominantný drnh Yyskytuje sa i opisoYané spoločenst\·o 
takmer na celej severnej pologuli. Y ZSSR je druh ,-äč·šinon stále ešte označ·o
ni.ný menom Potarnogeton heterophyllus ScHREBER. Y Č'SSR je spoločenstvo 
~náme predovšetkým z_ južných a ,-ýchodných Č1iech (HE.JXÝ, H-csÁK et 
CERNOHOUS ncpubl.) , Ceskomorankej ncho,riny a z Morankého krasu 
{tab, 1 ). Staršie údaje o Yýskyte dr~1hu Potanwyeton gramineus (HEJ~Ý 1960) 
na Podunajskej nížine (Kolúrm-o, Cergm-, Nitra, Sereď) a na Potisí (Strážné, 
l".5omotor, Leles , KráľoYský Chlmec) sme počas našich pozoro,-aní nepo
tndili. Doteraz srne zaznamenali jeho prítomnosť len na opisoYanej lokalite 
„1\J ŕtni Ti1:m" . Najbližšie zistené lokality sú známe z Maďarska (Šiatorské 
kopce, Buko,ré hory Soó l !)73). 

Počas botanických výHkumov na Výd1odnc;lo\·enskcj nížinP (r. L078-1980) zis tili autori na 
lokalite „ Mítva Ti::;a" zaujímayf: spoločcn::;tvu ľotum etum graminei . Stano\·iste má ,. dôsledku 
upakujľ1<'i ch sa záplav nevyrovnaný vodný rPžim. Chemické rozbory vody a pôdy poukazujú na 
ne utráln e až slabo alkalické prostredie . Z hľacli"ka živín je stanovište mierne eutrofné, Nachádza 
sa\" ini c iálnom stupni zarastania makrofytarni. Pri porovnaní s lokalitami,. južných a východ
nýeli Č'l'cliách, ako a j s literárnymi zahranič·nými údajmi vy}JJý,-a , že :-:>poločeustvo má pomerne 
i=.irokú Pkologickú amplitúdu. Z doterajších vý:-;kumo, - v:;ak u:-;udzujeme. že spoločenstvo indikujo 
predovšetkým Yody nwzotrofného typu. 

HUl\L\IAH, Y 

JJuring tho botanical survoy of tlie Výchoclo::;Joven::;ká nížina (East Slo,·akian Lowlands) in 
l 97H-80, thc community of Potarnetum gramine·i PASS. 1964, was found in the river oxbo\v 
"Mftva Tisa" . The eco logical conditions are highly variable at this f equently inunclated locality. 
The community occurs here at water depths from 0,8 to 1,2 m. The chemical analyses of the 
::;oil and water indicate a neutral to s lightly alkaline chernical environment, the mineral nutricnt 
.supply is characteristic of moderately eutrophic conditions. The community participates in tho 
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initial stages of colonization of aquatic habitats by macrophytes. In comparison with the localities 
in East and South Bohemia as well as with the literature data from abroacl, the Potametum 
graminei exhibits a wicler ecological amplitude at the Mŕtva Tisa locality. On the whole, this 
community type seems to be predominantly characteristic of mesotrophic waters. 
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