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1. Úvod
Ničivému dopadu acidifikácie, ktorá postihla mnoho európskych krajín (Ferrier a kol.,
2001), sa nevyhli ani vysokohorské jazerá nachádzajúce sa v pohorí Tatier. Vplyv acidifikácie
sa na jednej strane prejavil zmenami chemizmu vôd tatranských jazier a na strane druhej
i zmenami v druhovom zložení zooplanktónu a značnou elimináciou niektorých druhov
v niektorých tatranských plesách (Stuchlík a kol., 1985).
Nasledujúce kapitoly tejto práce sa zaoberajú vysvetlením pojmu acidifikácia,
jej vyvrcholením a jej následkami na citlivé vysokohorské tatranské plesá. Postupne je
rozoberaná charakteristika jazier, ich chemizmus a podstatná časť je venovaná druhovému
zastúpeniu zooplanktónu v tatranských plesách a dopadu acidifikácie na ich existenciu
v jazerách. Dozvedáme sa, ktoré druhy a odkiaľ počas vrcholu acidifikácie vymizli, ktoré
a kde ostali, a ktoré sa pri súčasnom zotavovaní z acidifikácie vrátili späť. V záverečnej
kapitole, ktorá sa venuje zotavovaniu jazier z acidifikácie, môžeme vidieť, že ide o pozitívne
zmeny v chemizme jazier a povrchových vôd v tatranskom i európskom regióne.
Cieľom práce je digitalizácia a sumarizácia dát a záznamov o druhovom
zložení zooplanktónu tatranských jazier a to až z konca 19. a začiatku 20. storočia až do
súčasnosti. Tento tabuľkový prehľad by mal priniesť jednoduchšiu orientáciu vo vyhľadávaní
informácií o tatranskom zooplanktóne pre výskumníkov zaujímajúcich sa o túto problematiku.
Tento cieľ by sa tak mal stať novým a užitočným prínosom tejto práce.

2. Acidifikácia, jej typy a všeobecný vplyv na vodné telesá.
Acidifikácia je proces okysľovania vôd, daný vzrastom koncentrácie vodíkových
katiónov vo vodnom prostredí. Jej hlavné typy sú antropogénna a prirodzená acidifikácia.
Prvým typom acidifikácie je tzv. prirodzená acidifikácia, ktorá je záležitosťou prírody.
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Príkladom prirodzenej acidifikácie sú dystrofné (rašelinné) jazerá, nachádzajúce sa v
pásme lesa. Dystrofné jazerá sú charakteristické svojim prirodzene nízkym pH (Stuchlík a
kol., 1985), nízkou pufračnou kapacitou a vyznačujú sa typickým tmavohnedým zafarbením.
Toto prirodzené nízke pH podporuje najmä prítomnosť rašelinníku, ktorý ma vynikajúce
schopnosti absorbovať a zadržovať obrovské množstvo zrážkovej vody, a vytvárajú sa tak
vhodné podmienky pre ukladanie síry, dusíka a vodíkových iónov. Rašelinné pôdy v oblasti
dystrofných jazier majú vysoký podiel a obsah huminových kyselín a fulvokyselín a tvoria
tzv. rašeliniská (Hruška, 1999). Tie začali vznikať na konci poslednej doby ľadovej (würmské
zaľadnenie) zhruba pred 14000-10300 rokmi, keď boli prírodné podmienky blízke tým
dnešným podmienkam v subarktickej zóne (Jankovská, 1997, podľa Stanová, 2000).
Rašeliniská vznikajú na miestach trvalo zamokrených či už zrážkovou, povrchovou alebo
podzemnou vodou. Na miestach s hojným pokryvom vegetácie a v podmienkach
obmedzeného prístupu kyslíka sa začnú v rôznom stupni rozkladu hromadiť organické
zvyšky, v dôsledku čoho vzniká rašelina.
Prirodzené acidifikačné procesy sa objavujú na našej planéte už viac ako 1000 rokov,
kdežto intenzívny výskyt antropogénnej acidifikácie bol zaznamenaný len v krátkom
rozmedzí 50-60 rokov.(Ford, 1999).
Dve hlavné príčiny antropogénnej acidifikácie, ktorá sa prejavuje v podobe kyslých
atmosférických depozícii, označovaných známym pojmom „kyslý dážď“, sú emisie oxidu
siričitého (SO2), ktorý vzniká spaľovaním hnedého uhlia, a emisie oxidov dusíka (NO x)
spôsobené hlavne vysoko teplotným spaľovaním v automobilových motoroch. V atmosfére a
na povrchu vegetácie sa SO2 a NOx ďalej oxidujú za vzniku kyseliny sírovej a kyseliny
dusičnej, ktoré znižujú pH zrážkovej vody. Táto kyslá voda vedie k reťazovej reakcií, ktorá
sa následne odzrkadlí v okyslení pôd a povrchových vôd. Dôsledkom okyslenia sú kyslé
povrchové vody bez výskytu rýb, podzemné vody s vysokým obsahom toxických kovov
uvoľnených z pôd a hornín, a uhynuté horské lesy (Hruška a kol., 1996).
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Zvlášť citlivými indikátormi antropogénnej acidifikácie sú vysokohorské jazerá.
Vplyv acidifikácie sa výraznou mierou pričiňuje o pokles pH v jazerách, čo sa následne
prejaví aj na príslušnom vodnom ekosystéme, jeho zmenami.
Prvý výrazný pokles pH zrážok sa prejavil v Európe začiatkom 60tych rokov 20.
storočia. Bol to dôsledok neustále sa zvyšujúceho množstva emisií SO2 a NOx do ovzdušia
(Likens a kol., 1979, podľa Stuchlík a kol., 1985). Emisie a následné nánosy okysľujúcich
zlúčenín síry a dusíka sa odzrkadlili v acidifikácii povrchových vôd vo viacerých regiónoch
Európy (Rodhe a kol., 1995, podľa Evans a kol., 2001).
Pôsobeniu kyslých zrážok sa nevyhlo ani územie Slovenska a na miestach, kde
horninové podložie má malú schopnosť neutralizácie, došlo k acidifikácií potokov a jazier.
Takouto veľmi rizikovou oblasťou sú najmä horské oblasti a na území Slovenska hlavne
Vysoké Tatry, kde vzhľadom k ich geologickému podložiu, je nebezpečenstvo acidifikácie
vážne.

3. Charakteristika tatranských jazier.
Pohorie Tatier sa rozprestiera pozdĺž slovensko-poľskej hranice ležiacej na 20°10’
východnej zemepisnej dĺžky a 49°10’ severnej zemepisnej šírky. Jazerá sa nachádzajú
v západnej a centrálnej časti Tatier, pričom ich východná časť je bez jazier.
V Západných Tatrách sa nachádza 22 väčších plies a 18 menších (sezónne menších
ako 0.01 ha). Západná časť Tatier (najvyšší vrchol Bystrá 2248 m n.m.) je prevažne tvorená
granodioritovou žulou, rulou, a sľudovou bridlicou, kdežto centrálna časť (Vysoké Tatry najvyšší vrchol Gerlachovský štít 2655 m n. m. a severne situované Poľské Tatry) je tvorená
najviac biotitickým granodioritom (Nemčok, 1993, podľa Kopáček a kol.,2005). Východná
časť Tatier - Belianske Tatry sú tvorené vápencom a dolomitom, ale taktiež toto vápencové
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podložie nájdeme aj v niektorých častiach Poľských Tatier. Vo Vysokých a Poľských
Tatrách sa nachádza 116 väčších a 105 menších (sezónne menších ako 0.01 ha) jazier.
Medzi najmladšie prírodné časti Tatier podmienené činnosťou ľadovcov patria plesá,
ktorých základné plochy, tvary a hĺbky sa dotvárali približne pred 20 000 rokmi. Ľadovcové
kotly vznikali tam, kde sa masy ľadu sústreďovali najviac, a to najmä v najvrchnejších
častiach dolín, kde sa udržali najdlhšie. Podľa vzniku rozoznávame v Tatrách dva základné
typy jazier. Jazerá vzniknuté v ľadovcami vyhĺbených kotloch – karové, a ľadovcovými
nánosmi tzv. morénami hradené jazerá – morénové. Prechodným typom je karové jazero,
ktoré je ešte dodatočne

zahradené morénou. Najhlbšie sú jazerá nachádzajúce sa

v ľadovcových kotloch, alebo v dolinách prehĺbených ľadovcami, a naopak najplytšie sú
morénové jazerá (Gregor a Pacl, 2005). Pozoruhodnosťou Vysokých Tatier je Štrbské pleso,
ktoré je podľa vzniku označované za výtopiskové jazero (Lukniš, 1973, podľa Gregor a Pacl,
2005). Na prvý pohľad by sa zdalo, že vzniklo v ľadovcovom kotli, zahradenom morénami,
ale nie je tomu tak. Štrbské pleso vzniklo dlhodobým, postupným zosadaním morénových
nánosov, ktoré prekryli veľkú asi 80 metrov hrubú kryhu tzv. mŕtveho ľadu (Gregor a Pacl,
2005). Najväčší rozsah zaľadnenia, súvisiaci aj s výraznejším modelovaním povrchu
ľadovcami sa prejavil na území Vysokých Tatier, kde je vďaka tejto skutočnosti sústredená
väčšina jazier (92, t.j. 81%). Tatranské plesá sú teda ľadovcového pôvodu a väčšina (asi
70%) sa nachádza vo vysokohorskej tzv. alpínskej zóne nad hranicou lesa, nad 1800 m n. m.
(Kopáček a kol., 2006).
S jednotlivými štádiami zaľadnenia pohoria a so zavŕšením ľadovcovej činnosti na
povrchové tvary Tatier súvisia aj nadmorské výšky tatranských plies. Najvyššie položené
plesá sú najmladšie, a v ich kotloch sa udržali posledné zvyšky ľadovcov najdlhšie.
Najvyššie položené pleso Vysokých Tatier je Modré pleso pod Malým Ľadovým štítom
v Malej Studenej doline, s nadmorskou výškou 2189 m, v Západných Tatrách to je Vyšné
Bystré pleso v Bystrej doline, s nadm. výškou 1879 metrov. Naopak najnižšie položené plesá
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vo Vysokých Tatrách sú Rakytovecké plesá, juhozápadne pod Štrbským plesom,
v nadmorskej výške 1307 m, v Západných Tatrách je to Pleso pod Zverovkou, v nadm. výške
973 metrov. Kým najvyššie položené plesá sú najmladšie, niektoré nižšie položené plesá sú
v tak pokročilom štádiu vývoja, že postupne zanikajú. So zánikom plies súvisí aj postupné
zanášanie niektorých tatranských plies. Jedným z hlavných dôsledkov tohto zanášania sú
nánosy hrubozrnných sutín prenášané lavínami po strmých žľaboch so sklonom nad 50° a
s následným zosypávaním sutín po firnovom snehu. Ďalším dôsledkom sú nánosy zvetralín a
jemnozrnných náplavov transportované prevažne vodou po svahoch v povodí, ktorých
maximálny sklon je 20°. Zanášanie sa týka aj jazier v pásme lesa, ktorých prítokmi sú
transportované najrôznejšie naplaveniny nahromaďujúce sa cestou z povodia a spôsobujúce
zmenšovanie jazernej plochy (Gregor a Pacl, 2005).
Tatranské plesá sú svojimi rozmermi podobné všetkým jazerám malých
vysokohorských pohorí. Najpočetnejšou skupinou sú malé plesá, s plochou pod 1 ha
a s hĺbkami do 2 m, druhú, prevažne menšiu skupinku, tvoria plesá s plochou 1-10 ha
a s hĺbkami do 10 m, plochou najväčšie a najhlbšie jazerá tvoria úplne malú skupinku, kde
povrchové plochy sú max. 35 ha a maximálna hĺbky do 79 metrov.
V tatranských jazerách sa väčšinou ryby nenachádzajú, výnimku tvorí pár jazier
v Západných Tatrách (Vyšné Bystré pleso, Vyšné Račkové pleso) (Skála, 2003), kde sa
vyskytuje populácia hlaváča pásoplutvého (Cottus poecilopus) (Vranovský, 1992) a vo
Vysokých

a Poľských

Tatrách

(Zielony

Staw

Gąsienicowy,

Czarny

Staw

Gąsienicowy,Czarny a Wielki Staw Polski, Morskie Oko) (Skála, 2003) to je väčšinou
vysadená populácia sivoňa (Salvelinus fontinalis) a pstruha potočného (Salmo trutta morpha
fario ) (Kopáček a kol., 2005).
Pokusy o vysadenie rýb prebiehali už v 19.storočí, najmä introdukciou lososovitých
rýb. Fyzikálno-chemické vlastnosti vody, bilancia kyslíka a úživnosť tatranských jazier
neposkytujú rybám vhodné podmienky na prežitie. No napriek týmto nevýhodám sú niektoré
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jazerá dodnes oživené rybami. Najvyššie položeným plesom s nadm. výškou 1946 m n.m.,
kde je osadený pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario) je Veľké Hincovo pleso, ktorého
vody sú aj najvyššou známou lokalitou rýb na území Slovenska. Pstruh potočný obýva aj
vody Popradského plesa. Najviac oživeným, čo sa druhového zloženia rýb týka, je Štrbské
pleso, ktoré predstavuje lokalitu zrejme najčistejšej genetickej formy síha veľkého - marény
(Coregonus lavaretus maraena). Druhové zloženie je tu v skutku pestré, tvorené týmito
druhmi rýb: pstruh potočný, šťuka severná (Esox lucius), hlavátka podunajská (Hucho
hucho), plotica červenooká (Rutilus rutilus), ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis) a jalec
tmavý (Leuciscus idus). Výskyt pstruha potočného sa predpokladá aj v Jamníckom plese
(Zontág, 2003).
Prevládajúcou vegetáciou v oblasti Tatier sú ihličnaté lesy (prevažne Picea abies,
čiastočne Larix decidua a Pinus cembra) pod 1550 m. Vegetáciu alpínskej zóny pohoria
Tatier tvoria prevažne alpínske lúky tj. chladná

tundra, kde dominujú: Calamagrostis

villosa, Festuca picturata, Juncus trifidus a Luzula alpino-pilosa, s poliami kosodreviny
(Pinus mugo), a s rastúcim percentom hornín, ktoré sa nachádzajú nad hornou hranicou lesa
nad 1800 m n.m. a sú buď holé alebo pokryté lišajníkmi – obvykle týmito: rod Rhizocarpon a
druhy Acarospora oxytona, a Dermatocarpon luridum (Vološčuk a kol., 1994).
Lesné pôdy sú tvorené prevažne čokoládovo-hnedými horskými lesnými pôdami nad
1100 m.n.m. a humusovo-železitými podzolmi v hĺbke pod 1 m. Vysokohorské pôdy
v oblastiach vysokohorských lúk západnej a centrálnej časti Tatier sú nevyvinuté, a obsahujú
nepatrné množstvo uhličitanu (Kopáček a kol., 2006).
Roku 1950 bolo vyhlásene územie Tatier za národný park, čím sa zvýšila aj dôležitosť
a miera jeho ochrany. Turistika teda nemá vplyv na chemizmus tatranských jazier, pretože
plávanie v jazerách, chytanie rýb, kempovanie a bivakovanie je zakázané. Turisticky
značkované chodníky sa vo väčšine prípadov nenachádzajú v blízkosti jazier, a tak je vplyv
turizmu výrazne obmedzený (Kopáček a kol., 2004a). Svojím chemizmom sú si jazerá veľmi
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podobné a väčšinou sa jedná o jazerá oligotrofného typu, ktoré obsahujú malé množstvo
anorganických a organických látok. Výnimku tvoria dystrofné jazerá nachádzajúce sa
v pásme lesa. Okrem dystrofných jazier sú na organické a anorganické látky bohaté Štrbské
a Popradské pleso, ktoré sú postihnuté eutrofizáciou v dôsledku splaškových vôd
z rekreačných objektov (Stuchlík a kol., 1985).

4. Chemizmus tatranských jazier.
Chemizmus vôd tatranských jazier bol študovaný v niekoľkých regionálnych prieskumoch.
Prvý z nich viedol Stangenberg (1938) (Kopáček a kol. 2006) v roku 1937 a zahrňoval
šestnásť Poľských plies. Pozorované koncentrácie sulfátu (SO42-~7.5 µmol l-1), a nitrátu
(NO3- ~1.5 µmol l-1) (Stangenberg, 1938) predstavujú dôležité zhodnotenie ich
predchádzajúcich hladín vo vodách tatranských jazier pred obdobím prudkého zvýšenia
acidifikácie v 50tych rokoch (Kopáček a kol., 2001a). Ďalšími, kto študoval vodné zloženie
jazier nachádzajúcich sa prevažne v Slovenskej časti centrálneho masív Tatier, začiatkom
roku 1980, boli Stuchlík a kol.(1985). Samozrejme bolo prevedených ešte niekoľko
významných štúdii v nasledujúcich rokoch až do súčasnosti, ktorým sa však budeme venovať
v ďalších kapitolách tejto práce, ktoré sa budú zaoberať vrcholom acidifikácie a jej súčasným
priebehom.
Chemizmus nenarušených jazier v nerozvinutých horských regiónoch určujú hlavne
atmosférické nánosy a zvetrávanie hornín (Marchetto a kol., 1995, podľa Kopáček a kol.,
2000). Ďalšími faktormi, ktoré vplývajú na chemické zloženie a zmeny v koncentráciách
príslušných iónov sú klimatické podmienky, množstvo spadnutých zrážok a v neposlednom
rade charakter podložia a vegetácie v povodí jazier. Podľa charakteru podložia a typu
vegetácie v povodí rozdeľujeme tatranské jazerá do piatich hlavných skupín; jazerá situované
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(1) v lese(ihličnatom) (2) v kosodrevinovom poraste a na lúkach (3) na lúkach (4) na lúkach
a horninách (5) na horninách (skalné podložie) (Kopáček a kol., 2000).
Väčšina tatranských jazier je oligotrofného typu, čo znamená že je ochudobená o
množstvo anorganických a organických látok. S tým súvisí vyššia priehľadnosť vody, ktorá
môže byť ďalej zvyšovaná pri nízkom pH, pričom dochádza k vyzrážaniu huminových látok
(Stuchlík a kol.,1985).
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim chemizmus tatranských jazier je aj množstvo
spadnutých zrážok. Množstvo zrážok stúpa s rastúcou výškou, kolísajúc od 1000 do 1600
mm ročne medzi 1330 a 2635 m n.m., ale dosahujúc v niektorých dolinách viac ako 2000
mm ročne. Množstvo spadnutých zrážok je všeobecne vyššie v severných častiach ako
v južných častiach pohoria, ako je odtok, ktorého priemerné hodnoty sú 1420 mm ročne pre
južné oblasti a 1570 mm ročne pre oblasti severu (Lajczak, 1996, podľa Kopáček a kol.,
2004a).
Priemerná ročná teplota vzduchu klesá úmerne s nadmorskou výškou o 0,6 °C na 100
výškových metrov v Tatrách, napr. 3,4, 1,6 a -3,8 °C pre nadmorské výšky 1330, 1778,
a 2635 m, podľa poradia, čo má taktiež vplyv na chemizmus rozlične položených jazier.
Ako bolo už spomínané, väčšina tatranských jazier sa nachádza v alpínskej zóne
(1800-2200 m. n. m.). Táto oblasť prijíma kyslé nánosy (ročne meraný priemer pH zrážok je
4.2-4.5) sulfátu a nitrátu, ktoré sú dominantnými aniónmi (Cerovský, 1983, podľa Kopáček
a Stuchlík, 1994). Najdôležitejším aniónom je HCO3-, ktorého mierou koncentrácie je
alkalinita, a jej hodnoty sú spolu s pH vodítkom pri posudzovaní stavu acidifikácie
tatranských vôd (Stuchlík a kol., 1985). Alkalinita je miera pufračnej kapacity vody, so
zvyšujúcou hodnotou alkalinity sa zvyšuje aj pufračná schopnosť vody. Najvyššie hodnoty
alkalinity dosahujú vody v blízkosti ktorých sa nachádza vápencové podložie. Ďalším z málo
prítomných aniónov môžeme menovať Cl-, z katiónov sú to hlavne Ca2+, Na+, Mg2+, K+,
NH4+, a v neposlednom rade je to prítomnosť fosforu, hliníka, organického uhlíka, dusíka
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a chlorofylu-a. Z toxických kovov sa vplyvom acidifikácie uvoľňuje z geologického podložia
do prostredia najmä hliník. Zvýšenie koncentrácie hliníku má za následok taktiež zvýšenie
koncentrácií H+ a následný pokles pH (Kopáček a kol., 2002a, Kopáček a kol., 2001b).
Koncentrácie celkového množstva fosforu a organického uhlíku v tatranských jazerách
závisia prevažne na hustote vegetácie v povodí a zároveň aj na množstve pôdnych
organických látok (Kopáček a kol., 2000). Hodnoty koncentrácie chlorofylu-a sú zasa dané
mierou množstva fytoplanktónu. V eutrofizovaných jazerách (Štrbské pleso, Popradské
pleso) boli v rokoch 1981-83 (Stuchlík a kol.,1985) hodnoty chlorofylu-a značne vysoké,
kdežto u ostatných neprekračovali 2 µgramy. L-1. O celý rád nižšie sú však hodnoty
chlorofylu-a v acidifikovaných jazerách. Napríklad nízke hodnoty chlorofylu-a a malé
množstvo fytoplanktónu boli zistené vo Vyšnom Wahlenbergovom a Batizovskom plese
(Stuchlík a kol., 1985).
Vplyv ročných období: Je známe, že hodnoty pH a alkalinity v priebehu roka
vykazujú určité kolísanie, ktoré je ovplyvnené zrážkovou činnosťou a topením snehu. K
riedeniu a k poklesu pH dochádza najviac na jar, keď sa začína topiť sneh a je tak zvýšený
príval vody. Hodnoty pH sú koncom jari a začiatkom leta nižšie, postupne rastú a na jeseň
vykazujú vyššie hodnoty (Kopáček a Stuchlík, 1994). Závisí nielen na kyslosti zrážok, ale
i na ich množstve pričom najvyššie hodnoty pH a alkalinity prislúchajú minimálnemu
množstvu zrážok a naopak (Stuchlík a kol.,1985). Drastický pokles hodnôt pH je ako
v jazerách s krátkou dobou zdržania, tak v jazerách

s nízkou alkalinitou (Kopáček a

Stuchlík, 1994).
Od začiatku priemyselnej revolúcie v 18. storočí pravidelne narastali emisie
okysľujúcich zlúčenín v ovzduší a odrážali tak všeobecný nárast a expanziu industrializácie
(Mylona, 1996, podľa Ferrier a kol., 2001). Acidifikácia povrchových vôd v dôsledku
atmosférických nánosov zlúčenín dusíka a síry sa stali hlavným stresovým faktorom
ekosystémov v oblastiach citlivých na kyslosť v Európe počas 20.storočia (Kopáček a kol.,
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2004b). Priebeh emisií SO2 bol medzi rokmi 1850 a 1950 nasledujúci: z približne 18 na 100
mmol m-2 za rok. Ostrý nárast spotreby energie po druhej svetovej vojne, vyústil ťažkou
priemyselnou produkciou a hlavne neúmernou stavbou továrni v oblastiach Českej Republiky
a Slovenska. Emisie SO2 vzrástli štvornásobne medzi rokmi 1950 a polovicou

rokov

80tych, vystúpiac až na hodnotu 390 mmol m-2 za rok v prvej polovici rokov 80tych,
a rýchlym poklesom (približne 21 mmol m-2 za rok ) v rokoch 1985-1999 (Kopáček a kol.,
2001a).
Podobne to bolo aj s mierou emisií NO2, ktorých nárast bol v rokoch 1850-1950 (od
10 do 55 mmol m-2 za rok) a potom relatívne rýchly nárast z 4 mmol m-2 za rok na hodnotu
okolo 190 mmol m-2 za rok v rokoch 80tych (Kopáček a kol.,2001a).
Atmosférická acidifikácia tatranských jazier postupovala s nárastom atmosférických
nánosov SO42- a anorganického dusíka od začiatku 20. storočia s vyvrcholením v 80tych
rokov. Práve v tomto období dosiahli koncentrácie SO42- a NO3- svoje maximum a tretina
jazier spadala do kategórie acidifikáciou ohrozené a na kyslosť citlivé jazerá (Kopáček a kol.
2004b). Najvyššie koncentrácie SO42- boli vo všetkých pozorovaných jazerách zistené
v regionálnych prieskumoch počas roku 1984 (Kopáček a kol., 2006).
Mieru acidifikovaných jazier posudzujeme podľa veľkosti alkalinity a pH a podľa
toho môžeme rozdeliť jazerá do niekoľkých skupín. Chemizmus jazier sa postupom času
v jednotlivých kategóriách vyvíjal až do dnešnej podoby, ako uvádzajú roky a mená autorov
jednotlivých skupín:
1. skupina: Do tejto skupiny jazier boli zaradené jazerá, ktoré dosahovali v dobe
vrcholiacej acidifikácie hodnoty alkalinity menšie ako 20 µekv. L-1, a označovali sa ako vody
acidifikované (Stuchlík a kol.1985). O pár rokov neskôr sa hranica alkalinity posunula a
jazerá (alkalinita nižšia ako 0 µekv. L-1, pH pod 5) boli označované ako ťažko acidifikované
jazerá (Kopáček a Stuchlík, 1994). V súčasnej dobe sú jazerá tejto skupiny (pH menšie ako 5,
ANC menšia ako 0 µekv.L-1) označované ako extrémne citlivé jazerá (Kopáček a kol.,
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2004b). V jazerách tejto skupina nájdeme najvyššie koncentrácie SO42- a NO3- , a ich
chemizmus je ovplyvnený hlavne podložím a charakterom ich povodia, ktorý sa vyznačuje
nízkou neutralizačnou schopnosťou. Nachádzajú sa prevažne vo vysokohorskom pásme, kde
je ich podložím väčšinou suť, skaly a zriedka kedy aj alpínske lúky (Kopáček a kol., 2004b).
2. skupina: Do druhej skupiny jazier boli zaradené jazerá, v dobe najväčšej
acidifikácie, dosahujúce alkalinitu = 20-100 µekv. L-1 a označovali sa ako vody ohrozené
acidifikáciou (Stuchlík a kol. 1985). O pár rokov neskôr sa hranica alkalinity upravila a
jazerá (alkalinita 25-0 µekv. L-1, pH medzi hodnotami 5 a 6) boli označované ako
acidifikované jazerá (Kopáček a Stuchlík,1994). Jazerá tejto skupiny (pH medzi hodnotami
5-6, ANC od 0 do 25 µekv. L-1) sú v súčasnosti označované ako citlivé jazerá (Kopáček a
kol., 2004b). Povodie týchto jazier sa vyznačuje nízkym percentom

lúk a zriedkavým

výskytom pôd. Vzácna prítomnosť vegetácie a malé množstvo pôd je dôvodom malého
zadržania dusíku v povodí a následného zvýšenia koncentrácie NO3- (Kopáček a kol.,
2004b).
3. skupina: V čase vrcholiacej acidifikácie boli jazerá s alkalinitou = 100-500 µekv.
L-1 označované ako vody acidifikáciou doposiaľ bezprostredne neohrozené (Stuchlík
a kol.1985). Neskôr sa táto skupina jazier označovala pojmom neacidifikované (alkalinita
vyššia ako 25 µekv. L-1, pH nad 6 ) (Kopáček a Stuchlík,1994), až sa v dnešnej dobe začalo
používať označenie týchto jazier ako necitlivé jazerá (pH väčšie ako 6, ANC väčšia ako 25
µekv. L-1) (Kopáček a kol., 2004b). Skupina týchto jazier má najväčšie pokrytie povodia
vegetáciou, a množstvo pôd v povodí je taktiež výrazné, čo sa prejaví aj na chemizme týchto
jazier. Neutralizačná schopnosť povodia je vyššia oproti predchádzajúcim skupinám, čoho
dôsledkom sú aj vyššie hodnoty pH tejto skupiny jazier ako jazier predchádzajúcich dvoch
skupín (Kopáček a kol., 2004b). Stuchlík (1985) vo svojom delení uvádza ešte jednu
osobitnú skupinu: Alkalinita väčšia ako 500 µekv. L-1 – vody vo vápencových častiach
Tatier. V súčasnej dobe sa táto skupina radí do skupiny jazier neacidifikovaných.
14

Jednotlivé zmeny koncentrácii dôležitých iónov v tatranských plesách v priebehu
20.storočia s vyvrcholením v 80tych rokoch udáva obr. č. 1 (Stuchlík a kol. 1985).

Obr. č. 1: 1937- 15 jazier v poľskej časti Vys. Tatier (Stangenberg, 1938), 1963- Morskie Oko
a Czarny Staw (Bombówa, 1965), 1980- 1982 Popradské, Veľké Hincovo, Ľadové pleso, Vyšné Furkotské
a Vyšné Wahlenbergovo pleso (Stuchlík a kol.,1985) (upravené podľa Stuchlík a kol., 1985).

Ako vyplýva z obrázku koncentrácie vápnika a horčíka sa veľmi nezmenili, došlo
však k výraznému poklesu koncentrácie hydrogénuhličitanu (až na nulovú hodnotu)
a k prudkému zvýšeniu koncentrácie síranu a nitrátu.
Toto postihnutie acidifikáciou je charakteristické pre obdobie najväčšieho pôsobenia
a vrcholu acidifikácie v tatranských plesách. V tomto období boli acidifikáciou postihnuté
prakticky skoro všetky oblasti dolín v žulových častiach Tatier. Alkalinitu nad 500 µekv. L-1
mali len vody v spodných častiach Bielovodskej, Širokej, Javorovej doliny a v niektorých
častiach dolín Predné a Zadné Meďodoly, ktoré sú tvorené vápencom. V dolinách s vyššími
hodnotami alkalinity napr: Temnosmrečinská a Česká dochádza k znižovaniu alkalinity a pH
smerom dole. Naopak v dolinách, ktoré sú acidifikáciou postihnuté vo väčšej miere majú
tieto hodnoty rastúcu tendenciu smerom odhora dole. Zdá sa však, že pokles hodnôt pH
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a alkalinity smerom dole je v Tatrách zrejme pôvodnejším javom. V minulosti tu teda muselo
dochádzať k postupnému obohacovaniu toku huminovými látkami, a tie spôsobili pokles pH.
Opačným prípadom, keď kyslá zrážkova voda stekajúca z najvyšších polôh je postupne
neutralizovaná v povodí, zrejme súvisí s procesom acidifikácie a je novým javom (Stuchlík
a kol., 1985).

5. Zooplanktón tatranských jazier.
5.1 Po stopách minulosti.

Téma druhového zloženia zooplanktónu v tatranských plesách sa začala riešiť už
koncom 19. storočia. Výskumom zooplanktónu sa zaoberali bádatelia rôznych národnosti, no
najmä tí, ktorí to mali do Tatier najbližšie a to Poliaci, Maďari, Česi a Slováci. Medzi prvých
priekopníkov, ktorí sa podujali na cestu bádania v tatranských plesách patrili Wierzejski
(1881, 1882, 1883), Daday (1896), Minkiewicz (1914, 1916, 1917), Lityński (1913, 1917,
1923), postupne ich nasledovali Kalmus (1929, 1931), Hrabě (1934), Kubíček (1954, 1958),
Ertl (1963), Ertl a Vranovský (1964), Hrbáček (1974), až sa ich novodobými pokračovateľmi
stali: Stuchlík a kol.(1985), Vranovský (1985, 1991, 1992), Fott a kol. (1994), Kneslová a kol.
(1997), Skála (2003), Hořická a kol. (2006), Sacherová a kol. (2006) a mnoho ďalších, ktorí
sa taktiež významne pričinili o poznanie fauny tatranských jazier.
Z prvých výskumov tatranských plies je dôležitý nález druhu Branchinecta paludosa
(O.F.Muller), ktorý spozoroval Prof. Wierzejski a taktiež našiel aj pár nových druhov
veslonožiek (Copepoda) (Minkiewicz, 1914). Tento pozoruhodný nález žiabronôžky
Branchinecta paludosa bol spozorovaný aj vo Vyšnom Furkotskom plese (Hrabě, 1934,
podľa Hrbáček a kol., 1974), kde sa usídlila ešte v ľadových dobách a je teda glaciálnym
reliktom. V Európe sa vyskytuje v severných studených oblastiach a v Tatrách bol jej druhým
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náleziskom ešte na poľskej strane Dwoisty Gąsienicowy Staw (Gajl, 1934, podľa Hrbáček a
kol., 1974), no v súčasnosti sa tam už nenachádza.
Ďalším významným krokom bolo aj zameranie sa na druhy z kmeňa vírnikov
(Rotatoria) Dr. E. Dadayom (1897), ktoré Prof. Wierzejsky nebral do úvahy a nezaoberal sa
nimi (Minkiewicz, 1914). Podrobnejšiemu výskumu sa venoval v nasledujúcich rokoch 19091913 Dr. Minkiewicz, ktorý podáva informácie o druhovom zložení 82 menších i väčších
jazier a vôd na severnej i južnej strane hlavného tatranského hrebeňa (viď tab. č. 1 )
(Minkiewicz, S., 1914).
5.2 Charakteristické zastúpenie zooplanktónu tatranských jazier.
Zooplanktón tvoria tieto taxóny: vírniky (Rotatoria), perloočky (Cladocera) a
veslonôžky (Copepoda). Značné rozdiely medzi faunou severných a južných tatranských
jazier si všimol už Lityński (1917) a rozdelil všetky nájdené perloočky (Cladocera) do dvoch
skupín, ktoré určovali charakteristický ráz spoločenstva, a to v jazerách orientovaných na
sever alebo na juh od hlavného tatranského hrebeňa (Lityński, 1917, Kubíček a Vlčková,
1954). Do skupiny perloočiek žijúcich v severných jazerách boli zaradené tieto druhy:
Daphnia pulex v. obtusa-obtusa, Daphnia pulex v. obtusa-tatrensis, Daphnia longispina v.
caudata-cavifrons, Scapholeberis mucronata,

Acantholeberis curvirostris, Ilyocryptus

sordidus, Camptocercus rectirostris. Medzi druhy žijúce v južných jazerách boli zaradené
tieto: Daphnia longispina v. rosea, Daphnia longispina v. longispina, Daphnia longispina v.
frigidolimnetica, Ceriodaphnia affinis, Alonella nana, Chydorus latus. Ďalšie podskupiny
tvoria druhy, ktoré žijú viac v severných než v južných jazerách: Holopedium gibberum,
Polyphemus pediculus, Eurycercus lamellatus a druh Ceriodaphnia quadrangula žije viac
v jazerách južných.
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Ostatné druhy tatranských perloočiek (Bosmina longirostris, Acropeus harpae, Alona
guttata, A. rectangula, A. quadrangularis, A. affinis, Chydorus sphaericus) sa vyskytujú
v obidvoch typoch jazier (Kubíček a Vlčková, 1954). Z tohto rozdelenia vyplýva, že druhovo
bohatšie zloženie sa nachádza v jazerách so severnou orientáciou, než v jazerách s orientáciou
južnou (Lityński, 1917),(viď. tab. č. 5). Z veslonožiek (Copepoda) javí južný charakter vo
Vysokých Tatrách druh Mixodiaptomus tatricus a v obidvoch typoch jazier sa nachádzajú
druhy Acanthocyclops vernalis a Eucyclops serrulatus. Vírniky (Rotatoria) sa vyskytujú
rovnomerne po obidvoch stranách hlavného hrebeňa Tatier vo všetkých tatranských plesách,
v ktorých žijú (Kubíček a Vlčková, 1954).
Prítomnosť tých ktorých druhov je odlišná aj v jazerách s rôznym stupňom
acidifikácie.

1.

skupina

ťažko

acidifikovaných

jazier

vykazuje

nasledujúce

druhové

charakteristiky. Cladocera - dominantným druhom tejto skupiny jazier je Chydorus
sphaericus. V plesách (Satanovo pliesko, Wyźni Mnichowy Stawek a Slavkovské pleso) je
prítomný druh Alona affinis, v menovaných plesách na slovenskej strane Tatier aj Acroperus
harpae a v Starolesnianskom plese sa v posledných rokoch objavila Ceriodaphnia
quadrangula (Sacherová a kol., 2006). Popri perloočke Chydorus sphaericus je hojným
druhom postihnutých jazier aj Acanthocyclops vernalis a Eucyclops serrulatus (Copepoda)
(Hořická a kol., 2006). V Slavkovskom plese sa vyskytuje populácia pelagiálnych vírnikov
(Rotatoria) a to druh Polyarthra remata (Skála, 2003).
2. skupina – jazerá acidifikované. Aj do tejto skupiny patrí svojím výraznym
zastupením v acidifikovaných plesách druh perloočky (Cladocera) Chydorus sphaericus.
V acidifikovanom plese Dwoisty Staw Wschodni sa nachádzajú Eurycercus lamellatus a
Acroperus harpae (Sacherová a kol., 2006). V acidifikovaných jazerách ( Zadni Staw Polski,
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Dwoisty Staw Wschodni, Vyšné Wahlenbergovo pleso a Capie pleso) je významnou zložkou
zooplanktónu Eucyclops serrulatus (Copepoda). V poslednom menovanom plese bol
prítomný Arctodiaptomus alpinus a jedná sa o jeho návrat (Skála, 2003). V acidifikovaných
jazerách (Niźni Toporowy Staw, Jamské pleso) sa nachádza málo vyskytujúci druh
Acanthodiaptomus denticornis (Copepoda) (Hořická a kol., 2006). Z vírnikov (Rotatoria) bol
v Batizovskom, Okrúhlom a Capom plese zaznamenaný výskyt Keratella hiemalis, vo
Vyšnom Wahlenbergovom a v Batizovskom plese druh Notholca labis, a v Batizovskom aj
prítomnosť Polyarthra dolichoptera (Skála, 2003).
3. skupina – jazerá neacidifikované, je najpočetnejšiou skupinou jazier, do ktorej
spadá väčšina tatranských plies a jej druhové zastúpenie je najbohatšie. Dominantnými
druhmi neacidifikovaných plies v alpínskom a subalpínskom pásme sú: Daphnia pulicaria
(Cladocera) v hlbokých jazerách, Daphnia pulex a Daphnia obtusa v plytkých jazerách (Fott a
kol., 1994). Častými druhmi sú Chydorus sphaericus, Daphnia rosea, Bosmina longirostris
(Skála, 2003) Taktiež v menšom zastúpení nájdeme aj Alona affinis a Acroperus harpae
(Sacherová a kol., 2006). Copepoda - z nich najdominantnejšími druhmi sú Arctodiaptomus
alpinus, Cyclops abyssorum v hlbokých jazerách a Mixodiaptomus tatricus v jazerách
plytkých (Fott a kol., 1994). Menej častým druhom je Acanthocyclops vernalis (Skála, 2003).
Z vírnikov (Rotatoria) sú dominantnými druhmi Keratella hiemalis a Polyarthra dolichoptera
(Skála, 2003). Prehľad jednotlivých kategórií jazier a ich druhové zloženie podávajú tabuľky
č. 13 a 14.
Spoločným znakom vysokohorských jazier je to, že počet druhov je nízky a druhové
zloženie je nemenné (Fott a kol., 1994). Nízka dostupnosť potravy má hlavný vplyv na
početnosť zooplanktónu. Zooplanktón vysokohorských jazier využíva dostupné potravinové
zdroje z dna (Nilsen a Elgmork, 1977, podľa Kneslová a kol., 1997) a množstvo sestonu

19

podmieňuje rast väčšiny populácií zooplanktónu (Dargocká, 1992, podľa Kneslová a kol.,
1997).
Prehľad druhového zloženia zooplanktónu v jednotlivých plesách uvedených rôznymi
autormi a v rozličných rokoch je zaznamenaný v prílohe (tab. č. 1 – tab. č. 14). V prílohe sú
uvedené tabuľky zo všetkých dostupných prác a štúdií, ktoré som bol schopný vyhľadať
a buď sám spracovať do uvedenej podoby, alebo prevziať tabuľky novších prác.

6. Dopad vrcholu acidifikácie v 80. rokoch 20. storočia na tatranské jazerá
a zooplanktón.
6.1 Vplyv acidifikácie na zooplanktón tatranských jazier.

Redukcia počtu druhov zooplanktónu s klesajúcim pH, zapríčineným acidifikáciou
jazier bola už v minulom storočí popísaná z mnohých oblastí (Almer a kol., 1974, Keller
a kol., 1980, podľa Stuchlík a kol., 1985) a z väčšiny týchto štúdii vyplýva, že najmenej
citlivými voči zmenám pH sú Rotatoria a najcitlivejšími sú Cladocera. Zvyčajne dochádza
k redukcii počtu druhov na menej než 50% a zároveň sa mení aj počet dominantných druhov
svojím poklesom. V tatranských jazerách sú však dôsledky ešte viac drastické a to práve
nahradzovaním planktónných druhov, druhmi litorálnými alebo druhmi z rašelinných vôd.
Kyslé nánosy spôsobili v pohorí Tatier, v posledných 2-3 desaťročiach acidifikáciu spojenú
s vymiznutím pôvodných populácií planktonických živočíchov v značnej väčšine jazier
(Stuchlík a kol., 1985). Čo sa týka acidifikácie a jej vplyvu na zooplanktón môžeme rozdeliť
jazerá podľa rôzneho postihnutia do troch skupín:
1) Jazerá, kde zostáva iba jeden druh a to Chydorus sphaericus (extrémne citlivé
jazerá).
2) Jazerá, kde planktónne kôrovce boli prítomné v minulosti (do roku 1973), ale
v súčasnosti chýbajú (citlivé jazerá).
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3) Jazerá, kde sa druhové zloženie planktónových kôrovcov nezmenilo (necitlivé
jazerá) (Fott a kol., 1994).
Porovnanie druhového zloženia a jeho zmien počas 20. storočia zachycuje (tab. č. 8)
(Stuchlík a kol., 1985). Štúdie vplyvu acidifikácie na tatranské vodné ekosystémy v podaní
Stuchlík a kol. (1985), sa sústredili na 4 hlavné druhy kôrovcov (Crustacea), ktoré tvoria
dominantnú zložku zooplanktónu jazier nad hranicou lesa. Sú to Mixodiaptomus tatricus,
Cyclops abyssorum tatricus, Arctodiaptomus

alpinus (Copepoda) a Daphnia pulicaria

(Cladocera). Z týchto sledovaných druhov nezistili prítomnosť vo viac ako 50% pôvodných
lokalít, a druh Mixodiaptomus tatricus dokonca v 80% pôvodného počtu lokalít. Na tejto
redukcii sa do značnej miery podieľali acidifikované jazerá s alkalinitou nižšou než 20 µekv.
L-1. U takto acidifikáciou postihnutých jazerách (= 1.skupina: extrémne citlivé jazerá)
nebol nájdený žiaden zooplanktón, alebo len v malom počte a to druhy žijúce skôr pri brehu
a nad dnom: Eucyclops serrulatus, Acanthocyclops vernalis (Copepoda) (Stuchlík a kol.,
1985). Najbežnejším druhom planktónu acidifikovaných tatranských jazier je Chydorus
sphaericus (Cladocera), ktorý tvorí početné populácie (Hořická a kol., 2006).
K vymiznutiu pelagických druhov došlo aj v prípade silne acidifikovaného
Starolesnianského plesa, kde sa v minulosti ako uvádza Minkiewicz (1917) vyskytovali
druhy Mixodiaptomus tatricus, Cyclops serrulatus,(Copepoda), Alona quadrangularis,
Allonela excisa, a Ceriodaphnia quadrangula (Cladocera). Avšak v roku 1990 tu boli
prítomne iba tieto litorálne druhy Chydorus sphearicus (Cladocera) a Acanthocyclops
vernalis (Copepoda) (Kneslová a kol., 1997). Taktiež nebola pozorovaná prítomnosť
perloočiek Daphnia longispina a Daphnia obtusa (Cladocera) v západotatranskom Zelenom
pliesku pod Zverovkou, ktoré je dytrofné. V prípade acidifikovaných jazier s alkalinitou
nižšou než 20 µekv. L-1 sa z vírnikov (Rotatoria) našli len v malom počte a to druhy žijúce
skôr pri brehu a nad dnom: Polyarthra sp., Keratella cochlearis, Euchlanis dilatata
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(Rotatoria) (Stuchlík a kol., 1985). (= 2.skupina jazier: citlivé jazerá) a zmeny v druhovom
zložení tejto skupiny sú nasledujúce:
Počas acidifikácie došlo k vymiznutiu hojného druhu Cyclops abyssorum vo Vyšnom
Wahlenbergovom plese a druhov Cyclops abyssorum a Arctodiaptomus alpinus (Copepoda)
v Capom plese (Skála, 2003). Ďalšou výraznou zmenou bola pozorovaná vo Vyšnom
Jamníckom plese neprítomnosť veslonôžky Cyclops abyssorum tatricus a Mixodiaptomus
tatricus (Copepoda) a ani perloočky Daphnia longispina v. rosea (Cladocera). Napriek
chýbajúcim údajom o pH a alkalinite z minulosti sú tieto zmeny prisudzované antropogénnej
acidifikácii, ktorá postihla Vyšné Jamnícke pleso (Vranovský, 1992).
Je dôležité spomenúť, že druhy Cyclops abyssorum tatricus (Copepoda) a Daphnia
longispina v. rosea (Cladocera) sa vo viacerých jazerách nachádzajú, ale pokiaľ ide o
vznášavku Mixodiaptomus tatricus (Copepoda), Jamnícke pleso bolo jej poslednou známou
lokalitou v Západných Tatrách (Vranovský, 1992).
V ďalších výskumoch (Vranovský,1992), ktoré sa zaoberali vplyvom acidifikácie a
jej dopadom na druhový výskyt zooplanktónu, bolo preskúmaných 14 západotatranských
jazier v rokoch 1988-1989. 12 z nich patrí do 3.skupiny jazier: necitlivé jazerá, no i napriek
tomu došlo v tejto skupine jazier k niektorým zmenám.
Z predchádzajúcich výskumov (Kubíček a Vlčková, 1954) z roku 1951 sa v tejto
štúdií nepotvrdila prítomnosť týchto perloočiek z Roháčských plies (Alona guttata, A.
rectangula, A.quadrangularis, Scapholeberis mucronata a Bosmina longirostris).
Zo zástupcov kôrovcov typických pre vysokohorské jazerá strednej Európy a
vyskytujúcich sa vo väčšine neacidifikovaných jazier subalpínskej a alpínskej zóny
Vysokých Tatier chýbajú a pravdepodobne aj v minulosti chýbali v Západných Tatrách
Arctodiaptomus arcticus (Copepoda) a vysokohorský ekotyp perloočky Daphnia pulicaria
(Cladocera) (Vranovský, 1994).
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Zaujímavosťou je aj eliminácia niektorých druhov zooplanktónu v Popradskom plese,
o ktorého oživení existujú bohaté historické záznamy už od roku 1880 až do súčasnosti (viď.
tab. č. 9) Jedná sa predovšetkým o tieto druhy: Daphnia pulicaria, Polyphemus pediculus a
Holopedium gibberum. U prvých dvoch menovaných druhoch nebolo ich vymiznutie
z Popradského plesa zapríčinené znečistením a postupujúcou atropogénnou eutrofizáciou, ale
zvýšeným predačným tlakom rýb, konkrétne pstruha potočného (Salmo trutta morpha fario),
na zooplanktón. V prípade druhu Holopedium gibberum má zrejme znečistenie a
antropogénna acidifikácia výraznejší a dôležitejší vplyv na jeho vymiznutie ako predačný
tlak rýb. Vysvetlenie ponúka spomínaný prehľad výskytu zooplanktónu od roku 1880 do
roku 1989. Eliminácia D. pulicaria a P. pediculus nastala už okolo roku 1928-29 (Kalmus,
1929), 1910-15 (Lityński, 1917), čo ma súvis s vysadením rýb, no vymiznutie druhu
Holopedium gibberum nastáva až okolo roku 1976, kedy začína obdobie zvýšenej
acidifikácie a blíži sa jej vrchol (Vranovský, 1991). Tento druh taktiež nebol objavený ani
v r. 1991 v Nižnom Žabom Bielovodskom plese (Kneslová a kol., 1997), aj keď jeho
prítomnosť je ešte z roku 1989 známa.
Štúdium dlhodobých zmien v zložení litorálnych druhov perloočiek v 46 tatranských
jazerách je zaznamenaný v práci V. Sacherovej (2006), kde sa jedná predovšetkym o tieto
druhy: Alona affinis, A. quadrangularis, A rectangula, A. guttata, Acroperus harpae,
Alonella excisa, A. nana, Chydorus sphaericus, a Eurycerus lamellatus patriacich do rodiny
Chydoridae, z rodiny Daphniidae je to druh Ceriodaphnia quadrangula a z rodiny
Polyphemidae (Polyphemus pediculus).
Podrobnejší prehľad litorálnych druhov perloočiek a dlhodobých zmien ich
druhového zloženia v tatranských plesách uvádza tab. č. 13. (Sacherová, 2006).
K zmenám v druhovom zložení zooplanktónu došlo aj v prípade Malého Hincového
plesa, kde nebol nájdený žiaden zástupca vírnikov (Rotatoria), i keď Ertl a kol. (1965)
uvádzajú Polyarthra dolichoptera ako dominantný druh (Kneslová a kol., 1997).
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7. Zotavovanie z acidifikácie.
Veľa európskych krajín bolo v 80tych rokoch postihnutých acidifikáciou, ktorá
znehodnocovala životné prostredie. Kvôli ničivým následkom postupujúcej acidifikácie a pre
zlepšenie životného prostredia bolo potrebné obmedziť mieru acidifikácie a znížiť jej
podporujúce faktory. V roku 1985 bol podpísaný Prvý S Protokol, v ktorom sa európske
krajiny zaviazali znížiť emisie síry o 30% do roku 1993, v porovnaní s hodnotami z roku
1980. Následne v roku 1994 bol podpísaný Druhý S Protokol, v ktorom sa krajiny zaviazali
znížiť emisie síry o 80% do roku 2010, v porovnaní s rokom 1980. Prvý N Protokol pre dusík,
bol krajinami podpísaný v r. 1988, v ktorom išlo o stabilizovanie emisií oxidov dusíka do
roku 1994, v porovnaní s hodnotami z roku 1987. Nedávna dohoda bola podpísaná
v Gothenburgu v roku 1999, ktorá sa zamerala na redukciu zlúčenín, zapríčiňujúcich
acidifikáciu, eutrofizáciu a nízke hladiny ozónu (Ferrier a kol., 2001). Vďaka týmto dohodám
a zmenám v politickom a ekonomickom systéme od r. 1989 poklesli výrazne znečisťujúce
emisie v Českej Republike, Slovensku, Východnom Nemecku a Poľsku. Pokles spotreby
energie, hnojenia v poľnohospodárstve a emisné kontroly sa odzrkadlili aj v zlepšení kvality
vzduchu (Kopáček a kol., 2002a). Pokles atmosférických nánosov zlúčenín síry a dusíka sa
prejavil aj výrazným zlepšením kvality vody v acidifikovaných vysokohorských jazerách
(Kopáček a kol., 2001a). Najvýraznejšie zlepšenie a zotavovanie z acidifikácie sa prejavilo na
území Českej Republiky a Slovenska (Evans a kol., 2001). Zotavovanie sa prejavilo aj
zmenami chemizmu tatranských jazier počas zotavovacej fázy. Koncentrácie silne kyslých
aniónov (SO42-, NO3-, Cl-) poklesli v roku 2004 priemerne o 65 µekv. L-1 v období 1984-2004
a o 40 µekv. L-1 v období 1994-2004. V období 1984-2004 poklesli koncentrácie SO42- a NO3v tatranských jazerách o 50% . Koncentrácie SO42- poklesli v priemere o 26 µekv. L-1 počas
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rokov 1994-2004 (Kopáček a kol., 2006). Zmeny koncentrácií NO3- trvali trošku dlhšie a ich
pokles vo väčšine tatranských jazier prišiel až neskôr a to v období 1994-2004 v priemere o
11 µekv. L-1. Tieto zmeny koncentrácií SO42- a NO3- sa netýkali všetkých jazier rovnako, ale
sa v jednotlivých skupinách jazier líšili. Najvýraznejší pokles koncentrácií SO42-, v priemere
o 38 µekv. L-1 v rokoch 1994-2004 bol zaznamenaný v lesných jazerách, zatiaľ čo vo
vysokohorských jazerách to bolo medzi 23 a 25 µekv. L-1. Tento vývoj bol zrejme v dôsledku
väčšieho množstva nánosov SO42- v lesných oblastiach oproti vysokohorským areálom. Avšak
pokles koncentrácií NO3- bol oproti SO

4

2-

podstatne vyšší v jazerách vysokohorských, čo

súvisí s pomerom vegetácie v ich povodí a odráža ich citlivosť k nánosom dusíka. Pokles
koncentrácií NO3- bol najvýraznejší v jazerách nachádzajúcich sa v suti (Kopáček a kol.,
2005). Jazerá, ktoré sú najviac ohrozené kyslými nánosmi, vykazujú na druhej strane najlepšie
a najvýraznejšie známky zotavovania z acidifikácie (Kopáček a kol., 2003). No napriek
značným poklesom koncentrácií SO42 a NO3- v posledných dvoch desaťročiach sú terajšie
hodnoty tatranských jazier stále o 30 a 18 µekv. L-1, v poradí, vyššie ako uvádza Stangenberg
(1938) v roku 1937 (Kopáček a kol., 2006).
Všeobecná redukcia koncentrácií kyslých aniónov v povrchových vodách viedla aj
k zvýšeniu hodnôt ANC (Evans a kol., 2001). Hodnoty koncentrácií ANC sa výrazne zmenili
až v období 1994-2004 a to ich zvýšením v priemere o 29 µmol. L-1, pričom najvyšší nárast
bol v jazerách so skalným podložím a najnižší v lesných jazerách (Kopáček a kol., 2006).
Zvýšenie hodnôt ANC bolo sprevádzané

zvýšením pH a poklesom koncentrácií hliníka

(Evans a kol., 2001), pričom najväčší pokles koncentrácií H+ a Al bol pozorovaný
v acidifikáciou najviac postihnutých jazerách (Kopáček a kol., 2006). Výrazný pokles
koncentrácií SO42-, zvýšenie pH a ANC a pokles koncentrácií Al v 56 európskych oblastiach
sú jasným dôkazom zotavovania z acidifikácie (Evans a kol., 2001) a predchádzajúce údaje
z oblasti tatranských jazier o tom nasvedčujú taktiež.
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7.1 Návrat určitých druhov zooplanktónu.

Význačné zmeny v chemizme tatranských jazier viedli k opätovnému návratu
niektorých vymiznutých druhov zooplanktónu z jazier postihnutých acidifikáciou. V jazerách,
v ktorých počas acidifikácie niektoré druhy vymizli, sa opäť objavili Ceriodaphnia
quadrangula v Starolesnianskom plese, Cyclops abyssorum vo Vyšnom Wahlenbergovom
plese a Cyclops abyssorum a Arctodiaptomus alpinus v Capom plese (Skála, 2003). Počas
vrcholu acidifikácie poklesla aj početnosť druhov, ktoré sa vyskytujú v jazerách hojne a to aj
pri nízkom pH (Chydorus sphaericus, Acroperus harpae, a Alona affinis). Počas zotavovania
z acidifikácie a pri zvýšení pH sa okamžite objavujú Chydorus sphaericus a Acropeus harpae
vo všetkých typoch jazier, zatiaľ čo návrat druhu Alona affinis je pozorovaný v necitlivých
a extrémne citlivých jazerách, pričom v citlivých jazerách jeho návrat zlyhal (Sacherová
a kol., 2006). Návrat určitých druhov perloočiek si je možné všimnúť v tabuľke č. 13.

7.2 Predpokladaný vývoj a náhľad do budúcnosti.
V súčasnosti vykazujú hodnoty nánosov síry a dusíka klesajúci trend, ktorý sa očakáva
aj naďalej a to až do roku 2010. Následné pokračujúce obdobie až do roku 2050 predpokladá
určité ustálenie a konštantný vývoj. Pokles v hodnotách hladín okysľujúcich zlúčenín síry
a dusíka sa predpokladá v období 2000-2010 hlavne v krajinách strednej Európy (Nemecko,
Česká Republika, Poľsko a Slovensko), požadovaný a podpísaný v Gothenburgskom
Protokole ( UN-ECE, 1999) (Kopáček a kol., 2003). Ďalším vývojom v zotavovaní sa jazier
z acidifikácie, pohľadom a predpokladaným trendom budúcnosti sa zaoberá model MAGIC.
Model bol aplikovaný na 31 tatranských vysokohorských plies a bol nastavený na sledovanie
chemizmu jazier v období 1980-2002. Model sleduje koncentrácie jednotlivých iónov
v tatranských jazerách a to už od roku 1937 (historické záznamy) a pokúša sa vykresliť vzťah
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medzi pozorovanými koncentráciami a modelom simulovanými koncentráciami. Na základe
týchto simulácií sa dá predpokladať aj určitý vývoj a postup očakávaných koncentrácií
sledovaných iónov i v budúcnosti. Tento model predpokladá ustálenie podmienok do roku
2050, čo súvisí s pokračujúcim poklesom hodnôt nánosov záporných iónov a potenciálny
nárast nánosov NH4+. Vďaka tomuto nárastu je po roku 2010 očakávaný aj pomaly nárast
koncentrácií NO3- vo všetkých kategóriách jazier (Kopáček a kol., 2004b). Model
predpokladá aj nárast a zvýšenie hodnôt ANC do roku 2020.
Dodržovanie a plné uskutočnenie plánov a dohôd Gothenburgského Protokolu môže
priniesť až 90% tatranských jazier stále chemické zotavenie z acidifikácie. Avšak pre
zotavenie z acidifikácie najviac postihnutých a citlivých jazier bude potrebné ďalšie zníženie
emisií síry a dusíka v Európe(Kopáček a kol., 2004b). Čo sa týka zooplanktónu
z predchádzajúcej kapitoly vyplýva, žeby sme mohli očakávať návrat určitých druhov
perloočiek, ktoré sú na zmeny pH najcitlivejšie, do jazier 2. a 3. skupiny. Návrat môžeme
očakávať aj u druhov Cyclops abyssorum a Arctodiaptomus alpinus (Copepoda) a to hlavne
do jazier 2. skupiny. A myslím si, že pri ustálení a znížení emisií okysľujúcich zlúčenín síry
a dusíka príde aj k návratu vymiznutých druhov z najviac postihnutých plies, na čo poukazuje
aj návrat druhu Ceriodaphnia quadrangula v Starolesnianskom plese (Skála, 2003).
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8. Záver.
Problematika acidifikácie je rozoberaná už pomerne dlho a dostatočné množstvo prací ňou
zaoberajúcich bolo už napísaných. Taktiež vplyvom acidifikácie na tatranské plesá
a druhovým zložením jazernej fauny sa zaoberalo značné množstvo výskumníkov.
V minulosti bolo údajov o druhovom zastúpení zooplanktónu málo, no v súčasnosti sa tejto
problematike venuje dostatočne veľká pozornosť, a snaha o zotavenie tatranskej jazernej
fauny a o návrat vymiznutých druhov je taktiež značná.
Moja práca, ktorej hlavným cieľom je prílohová časť, podáva prehľad druhového
zloženia zooplanktónu od rôznych autorov rôznych období minulého a terajšieho storočia
a dáva ich do jedného celku, čím poskytuje značné zjednodušenie vo vyhľadávaní príslušných
informácií. Tento prehľad je zachytený v 14. tabuľkách v prílohovej časti. Názvy jazier
a pomenovania jednotlivých druhov zooplanktónu sú zachované, tak ako ich publikovali
pôvodní autori, pretože taxonomické zaradenie a názvy určitých druhov zooplanktónu sa
postupom času vyvíjali a menili až do súčasných podôb. Dúfam, že práca splní svoj cieľ
a uľahčí tak prácu vedcom, ktorý sa o zooplanktón tatranských jazier zaujímajú a budú
zaujímať.
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10. Prílohy.
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