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Abstrakt: 

Studie se zabývá charakteristikou bentických bezobratlých v poklesových kotlinách 

Horního Slezska. Tyto vodní útvary mají velmi významný krajinotvorný charakter 

a dokazují, že i negativní změny způsobené v oblastech postižených těžbou nerostných 

surovin mohou vyvolat pozitivní změny v krajině. Příkladem je těžební krajina Horního 

Slezska, která poskytuje svým zvlněným povrchem a sekundárním vývojem posttěžebních 

vodních ploch stanoviště pro různé druhy vodních živočichů. 

Během roku 2013 – 2014 došlo ke zmapování 8 poklesových kotlin a jedné 

referenční plochy s ohledem na průzkum rozmanitosti jednotlivých zvolených stanovišť 

s odlišným antropogenním stresem. Na základě multihabitatového odběru bylo odebráno 

105 vzorků z 9 monitorovaných ploch, které zahrnovaly 362 jedinců spadajících do 19 

čeledí, 8 řádů a 33 druhů bentických bezobratlých. Hlavním limitním faktorem se stala 

měrná elektrická vodivost, jež nabývala hodnot od 221 do 1962 µS/cm, a přítomnost 

hlušinového substrátu, který ovlivňuje koncentraci rozpuštěných látek, s dopadem na 

výskyt vodních organismů.  

Z průzkumu vyplývá, že specifické procento taxonů má vyšší abundanci právě ve 

vodních nádržích s přirozenými sukcesními pochody, než v nádržích, jejichž charakter 

ovlivňuje hlušinový materiál, použitý na sanaci břehového pásma. Biotické indexy sice 

poukázaly na nízkou biologickou diverzitu poklesových kotlin, za to však s mnohem 

vyrovnanějším a odolnějším společenstvem organismů.  

Byly vyselektovány úzce spjaté skupiny druhů s identickou tolerancí vůči 

kontaminaci prostředí. Tyto druhy vykazují shodu jak v záporné, tak kladné korelaci 

vzhledem k monitorovaným podmínkám. Vazby na daný charakter prostředí přináší také 

koexistencii druhů s rozdílnými potravními preferencemi, což zabraňuje případné 

konkurenci. Dále byly vyselektovány čtyři typy zvodnělých poklesových kotlin dle 

chemické podobnosti jejich vodního sloupce. 

Predikovaný vliv přítomnosti vegetace na vyšší koncentrace bezobratlých nebyl 

potvrzen. Nejedná se tedy o hlavní limitní faktor ovlivňující biodiverzitu makrozoobentosu 

zvodnělých poklesových kotlin. 

Klíčová slova: Hornická krajina, zvodnělé poklesové kotliny, bioindikace, 

makrozoobentos, chemismus vod  



 

Abstract: 

The study deals with the characteristics of benthic invertebrates in the Flooded 

Mine Subsidences of Upper Silesia. These water bodies have a very significant landscape-

forming character and prove that even the negative changes caused in the areas affected by 

the mining of minerals can cause positive changes in the landscape. An example is the 

mining region of Upper Silesia, which, by its undulating surface and secondary 

development of post-mining water bodies, provides habitats for various aquatic species. 

During 2013 - 2014, 8 subsidence troughs and one reference area were mapped 

with a view to exploring the diversity of individual selected habitats with different 

anthropogenic stress. On the basis of multihabitat sampling, 105 samples from 9 monitored 

plots were taken, which included 362 individuals in 19 families, 8 orders and 33 species of 

benthic invertebrates. 

The survey suggests that a specific percentage of taxa has a higher abundance in 

reservoirs with natural succession processes than in reservoirs whose character affects the 

mine's tailings material used to rehabilitate the shores. Biotic indices have pointed to the 

low biological diversity of flooded mine subsidences troughs, but with a much more 

balanced and resilient organism community. Groups of organisms with related identical 

tolerance to environmental contamination were selected. These species show both negative 

and positive correlation with the monitored conditions. Theyr links to the given nature of 

the environment also bring coexistence of species with different trophic preferences, which 

prevents possible interspecific competition. Four types of flooded mine depressions were 

defined according to chemical similarity of their water column. 

The predicted effect of vegetation presence to higher invertebrate concentrations 

did not become a major limiting factor affecting the macrozoobenthos biodiversity of 

flooded subsidences. 

Key words: Mining landscape, flooded mine subsidences, bioindication, 

macrozoobenthos, hydrochemical water parameters 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

Antropogenní tvary, které vlivem těžby vznikají, mohou být obecně rozděleny 

do krajinných útvarů, které jsou vytvořeny lidmi jako důsledek jejich činnosti. Do první 

skupiny patří především odvaly, zatímco druhá skupina se skládá z poklesových depresí. 

Tyto terénní propady jsou spojeny s těžbou uhlí a výsledkem podzemního zhroucení 

vytěžené oblasti. V Hornoslezské uhelné pánvi dochází k terénním propadům o 20 až 35m. 

Zejména podzemní infiltrace vody způsobuje sesedáním terénu s charakterm podmáčených 

a zaplavených ploch.  Vstup materiálu do nádrží je umožněn prostřednictvím geologické, 

biologické a hydrologické cesty, z nichž dominují především vstupy hydrogeologické.  

Bohužel se tyto vodní nádrže z právního hlediska považují za důlní škody, a proto 

by měly být rekultivovány. Rekultivace obvykle spočívají v gravitačním odvodnění, 

doplněním hlušiny a následným zalesněním. Takto provedené úpravy prakticky vedou 

k negativním dopadům jak v poklesu, tak v přilehlých oblastech. Bian et al. (2010) ve své 

práci navrhují možné sanační opatření v krajině poškozené těžbou. Jako nejlepší způsob 

rekultivace uvádí ponechat krajinu pro zemědělské účely. V Číně se více jak 70% 

poškozených oblastí využívá právě k zemědělství. 

Vlivem těžby se do vod uvolňují toxické kovy jako je Fe, Cd, Cu a Zn, které 

se vyskytují ve vodách v nadměrných koncentracích (Kusimi et al., 2012). Především v 

Číně popisuje Ning et al. (2011) zvýšené koncentrace Hg, Cd a Zn v povrchových vodách. 

V Portugalsku jsou toxické látky Cu, Pb, Zn, As, Cd a Hg vyplavovány do vod z hlušiny 

(Luís et al., 2011). Bhattacharya et al. (2012) zkoumal podzemní chemii vod v hornické 

oblasti se zjištěním, že tyto vody mají obecně neutrální až kyselé hodnoty pH s 

dominujícími ionty vápníku, sodíku a hydrogenuhličitanů. Jako hlavní kontaminanty uvedl 

především Mn, Fe, As a Al. Podobné koncentrace toxickými kovy také popisují Olías et al. 

(2012) či Ozunu et al. (2009). Mezi další hlavní zdroje znečištění důlních vod patří 

amoniak a dusičnany. Touto problematikou se zabývá studie Häyrynen et al. (2008). 

Primárním zdrojem amoniaku a dusičnanů v hornictví jsou výbušiny, které obsahují 

dusičnan amonný. Většina výbušnin, které jsou dopravovány z dolů, se při zpracování 

mokrými způsoby rozpouští ve vodním médiu nebo zůstávají v hlušině (Forsberg et al., 

1999). Kontaminace důlních vod dusíkatými sloučeninami způsobuje problémy životnímu 
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prostředí. Můžeme hovořit např. o nárůstu řas a poškození společenstva ryb způsobené 

amoniakem (Revey, 1996). V současnosti Evropská unie nespecifikuje žádné limity pro 

vypouštění živin z dolů do recipientů. Rámcová směrnice EU o vodě 2000/60/ES požaduje, 

aby členské státy při vypouštění dosahovaly hodnoty stavu „dobré“, což znamená, že 

koncentrace pro vypouštění nesmí přesahovat hodnoty, při kterých je ohrožena funkce 

ekosystému (Häyrynen et al. 2008).  

Vodní a dnové sedimenty antropogenních útvarů mají většinou zvýšenou hladinu 

chloridů, síranů, dusičnanů, fosforečnanů, celkové množství rozpuštěných pevných látek a 

těžkých kovů. I vápník a hořčík se nacházejí v povrchových vodách a to zejména ve formě 

jednoduchých iontů Ca
2+

 a Mg
2+

. Ty se dostávají do vodního prostředí vyplavováním 

minerálů, jako jsou vápence, dolomit, magnezit, sádra a silikáty (např. olivenites, granátů, 

zirkonu atd.).  Raclavská (2001) ve své studii uvádí, že obsah vápníku ve srovnání s jinými 

kationty je mnohem vyšší, což pravděpodobně souvisí s jeho snadným uvolněním při 

zvětrávání uhličitanů. Stalmachová (2001) uvádí, že v zaplavených důlních poklesech mají 

vody vyšší mineralizaci (> 500 mS / cm), zvýšený obsah chloridů a síranů, 

ale pravděpodobně také uhlíku (DOC), vzhledem k vyplavování zbytkových složek uhlí 

zastoupených v hlušině. Pertile (2007) uvádí, že hydrogenuhličitany v zatopených důlních 

poklesech vykazují rozdíly v závislosti na přítomnosti hlušiny. Raclavská (2001) 

prokázala, že nádrže, které jsou v kontaktu s hlušinou (částečně i zcela), obsahují mnohem 

větší obsah bikarbonátů. 

Zasolení poklesových kotlin 

Mineralizace je hmotnostní množství všech rozpuštěných solí (iontových složek) 

vztažených na objem roztoku (Bína et al., 1976), tedy koncentrace minerálních látek 

rozpuštěných ve vodě. Mineralizaci způsobují ionty, které jsou ve vodách rozpuštěny. 

V případě kotlin se jedná především o anionty – SO4
2-

, Cl
-
, CO3

2-
,NO3

-
, PO4

3-
 a kationty – 

Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
; Al

3+
, Fe

3+
. Obsah soli v kontinentálních vodách je většinou okolo 

0,004 - 0,05 %, slaná voda (brakická) má 0,05 - 3 %, voda mořská má v průměru okolo 3,5 

%, voda přesolená (hyperhalinní) má více než 4 % soli. Mineralizaci měříme v promile 

(ppt) nebo g/l. Ukazatelem obsahu solí ve vodách je konduktivita (mS/cm či μS/cm), což je 

měrná elektrická vodivost, která vyjadřuje schopnost dané látky vést elektrický proud. 

Mezi další způsoby zjišťování mineralizace vod patří určování hustoty vody, rychlosti 
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zvuku, indexu lomu, hmotnostní metody, optická refraktometrie či stanovení jednotlivých 

iontů. Termín mineralizace je také používán pro vyjádření celkové koncentrace 

rozpuštěných látek ve vodách, zejména Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Cl

-
, SO4

2-
 a HCO3

-
. Vzhledem 

k faktu, že poměry iontů ve vnitrozemských slaných vodách se velmi liší (Vymazal, 2011, 

Dou et al., 2016), kategorizace založená pouze na koncentraci solí může být 

problematická. Stejně tak bývá mineralizace vnitrozemských vod odvozována pouze z 

koncentrací chloridů, což ovšem také není nejlepším řešením (Xu et al., 2012). 

Vznik mineralizace vod je přirozeným procesem, jenž však může být navyšován 

lidskou činnost. Vyšší koncentrace chloridů mohou mít vody srážkové, splaškové, vody 

vyskytující se blízko vozovek (zimní posypy), odpadní vody či vody z odsolovacích 

procesů (Žáček, 1998). Přesycenost vod solemi může být i následkem přitékajících 

podzemních vod z oblastí, které mají vyšší obsah chloridů ve vodách nabývajících hodnot 

až 280 g/l (Pačes, 2011). Nahromadění solí ve vodě může mít nepříznivý vliv na mnoho 

druhů rostlin a živočichů, což nakonec vede k omezení biologické rozmanitosti v 

postižených oblastech. Většina vody, která je přijatelná pro zavlažování krajiny by měla 

obsahovat maximálně 200 - 800 mg/l rozpuštěných solí.  

Také důlní vody vykazují nadměrný obsah solí, který je ovlivněn obsahem 

rozpuštěných látek (Raclavská et al., 2001). Slané důlní vody pocházející z hlubinných 

dolů. Jsou charakteristické vysokou mineralizací a převahou zejména chloridů, síranů, 

sodíku a ostatních alkalických kovů např. Ca, Mg, K. Sekundární zasolování řek a potoků 

je globální a rostoucí hrozbou, která by mohla být posílena i změnou klimatu.  

Sladkovodní organismy jsou schopny tolerovat pouze určité rozsahy slanosti vody. 

Proto sekundární zasolení ovlivňuje nejen jedince, populace, společenstva, ale i celé 

ekosystémy, což v konečném důsledku vede ke snížení vodní biodiversity (Cañedo-

Argüelles et al., 2013). U mnohých taxonů se proto vyvinuly morfologické a fyziologické 

charakteristiky, které jim poskytují určitý prostor pro toleranci, aklimatizaci nebo potřebný 

čas pro opuštění takto zasaženého území. Tyto vlastnosti dodávají sladkovodním 

společenstvím jistou odolnost (James et al., 2003). 

Bentická společenstva v jezerech dosud byla spíše opomíjena, jelikož ekologický 

stav lentických ekosystémů byl dlouhou dobu hodnocen pouze na základě chemických a 

fyzikálních parametrů (Giller et al., 2004). Kombinací chemických, ekotoxikologických a 
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ekologických metod hodnocení se zlepšuje pochopení účinků způsobujících určitou úroveň 

znečištění v daných oblastech. To je také požadováno i v Rámcové směrnici o vodě 

(2000/60/ES). 

 

Cíle 

Cílem této práce je co nejpodrobnější zmapování makrobezobratlých a jejich 

odezvy na podmínky prostředí, především reakcí na dopady antropogenní činnosti 

v nice poklesových kotlin. 

Má hypotéza je, že bezobratlí vykazují rozdíly ve složení, hojnosti a distribuci při 

vystavení rozdílným životním podmínkám, které by mohly souviset s vlivy těžební 

činnosti. Bezobratlí mohou být především následkem sporé vegetace koncentrováni do 

určitých stanovišť, která jim nahrazují místa přirozeného výskytu, jak důsledkem 

chemických, tak fyzikálních pochodů ve vodním sloupci, které mohou být způsobeny 

sanací břehů kotlin s následnou vyšší mineralizací vodního sloupce. 

Na základě charakteru poklesových kotlin byly určeny dílčí cíle pro disertační práci 

zaměřující se na: 

 Výzkum stanovištních podmínek vybraných poklesových kotlin 

 Určení druhového spektra makrozoobentosu s vyhodnocením 

bioindikačního charakteru druhů z hlediska chemismu vod, především 

mineralizace 

 Stanovení možného ovlivnění bezobratlých vegetačním pokryvem 

litorálního pásma zvodnělých poklesových kotlin   

 Zmapování preferovaných lokalit dle vazeb na jakost a chemismus vod  
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2 ZVODNĚLÉ POKLESOVÉ KOTLINY  

Poklesové kotliny mají velký vliv na podzemní vody. Mění vodní režim a současně 

ovlivňují tvorbu životního prostředí. Chovají se jako tzv. ostrovy v krajině. Teorii ostrovní 

biogeografie popisují  Wieder (1989), Wood et al. (1999). Ostrovy se vyznačují vyšší 

biodiverzitou ve srovnání s přilehlými oblastmi. Bohužel většina poklesových kotlin je 

z právního hlediska považována za důlní škody, a proto bude přistoupeno k jejich 

rekultivaci.  

Zvodnělé poklesové kotliny se mohou rozdělit na poklesová jezera (rozloha více 

jak 100 m
2
 s hloubkou větší než 3 m), poklesové tůně (do 100 m

2
 a 3 m hloubky) 

a periodické tůně (Stalmachová et al., 2003). Zvodnělé poklesové kotliny jsou 

charakteristické především mělkostí, pravidelným tvarem, mírnou svažitostí břehů 

a rovným, plochým dnem (Sierka et al., 2009). Ve většině případů se jedná o tzv. stagnující 

vody, ve kterých nedochází k regulaci přítoku a odtoku. To neumožňuje rychlé ovlivňování 

jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností. Liší se také od rybníků a 

údolních přehrad. Vlastnosti vody v poklesových jezerech se mění ve směru horizontálním 

i vertikálním. Pro průběh procesů ve vodě poklesových jezer je důležitá jejich teplotní 

stratifikace, která ovlivňuje míru promíchávání vody. Horizontální i vertikální změny ve 

vlastnostech vod se mění nejen v jednotlivých ročních obdobích, ale i během dne. S tím 

bezprostředně souvisí i koncentrace kyslíku v závislosti na teplotě a hloubce poklesového 

jezera (Konečná, 2007, Raclavská, 2001, Stalmachová et al., 2003,).  

Ty, které jsou velmi znečištěné, mají vysoký podíl celkových rozpuštěných 

pevných látek (TDS) a hodnotu pH s průměrem pohybujícím se kolem 8. V důsledku toho 

mohou být negativně zasaženy vodní organismy v litorálním pásmu. Dešťová voda 

prosakující do starých důlních děl je ovlivněna oxidací pyritu. Povodí vyznačující se 

nízkým pH a vysokým podílem rozpuštěných pevných látek je schopno mobilizovat 

toxické koncentrace kovů. Většina kontaminovaných vod obsahuje zvýšené množství 

kovových prvků a má zvýšené hladiny kyselosti, které způsobují ohrožení dalších vodních 

toků v povodí. Kontaminované důlní vody se používají pro různé účely, jako například 

chladící voda pro elektrárny, pitná voda, minerální voda nebo pro účely zemědělství.  
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2.1.1 Rekultivace zvodnělých poklesových kotlin  

Jde především o snahu obnovit krajinné funkce tak, aby narušený ekosystém mohl 

fungovat samostatně bez nutnosti dalších podpůrných zásahů. V případě poklesových 

kotlin je nutné přihlížet k využití a charakteru nového krajinného segmentu, aby byl co 

nejlépe schopen plnit jak využitelnou, tak přírodě blízkou a prospěšnou funkci v krajině. 

Studium Bradshway et al. (2000) ukazuje, jak dlouho rekultivace probíhá 

a především jak finančně nákladné jsou jednotlivé kroky. Podle těchto návrhů může být 

efektivně a reálně přihlíženo na přírodní přístupy jednotlivých rekultivací.  

 

2.1.2   Obnova metodou technicko-biologickou nebo metodou spontánní 

sukcese? 

Navzdory tomu, že zvodnělé poklesové kotliny vznikají jako sekundární jev lidské 

činnosti, mají velmi významný krajinotvorný a především ekologický potenciál. 

Díky procesům spontánní sukcese s návazností např. na migrační cesty vodních 

ptáků (sever – jih, východ – západ Evropy) se poklesové kotliny bez sanačních zásahů, 

postupně mění v nepostradatelné a důležité prvky krajiny, díky kterým vznikají unikátní 

mokřadní biotopy s vodní vegetací. V průmyslově narušované krajině se tak formují 

významná a velmi cenná refugia mokřadních a vodních druhů rostlin i živočichů, 

především obojživelníků a vodních ptáků (Stalmachová & Pierzchała, 2011). 

  Dle studií Pierzchała 2011 a Matýsek et al. 2001 mají vody poklesových 

kotlin, k jejichž rekultivaci byla použita hlušina pro zpevnění břehů, silnou mineralizaci 

s vysokým obsah síranů, chloridů, salinity, rozpuštěných a také nerozpuštěných látek. 

U takto sanovaných poklesových kotlin, se projevují výrazné rozdíly z hlediska druhové 

diversity. 
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2.2 Vliv zvodnělých poklesových kotlin na biodiverzitu 

Poklesové kotliny jsou izolovány od ostatních vodních ekosystémů a tvoří 

environmentální ostrovy v post industriálních, lesních či urbanistických areálech (Sierka et 

al., 2009). Tyto kotliny se liší od okolního prostředí svými stanovištními podmínkami, 

především vegetací jak suchozemskou, tak vodní s dobře vyvinutým pobřežním pásmem. 

Tyto antropogenní vodní útvary dle Sierka et al. (2009) mohou hrát v hornické krajině 

významnou roli v utváření druhové rozmanitosti, zejména v hraničních ekotonech vodní a 

lesní fytocenózy. Právě zde jsou specifické stanovištní podmínky pro kolonizaci 

rostlinami, které mají vyhrazené ekologické požadavky. To následně způsouje i mobilitu 

rozmanitých skupin živočiců (Giller et al., 2004). Dominující vegetací v blízkosti nádrží 

jsou traviny tvořící hustý pokryv zasahující až do supralitorálu. Litorální porost urychlují 

rekultivace a omezuje výpar vody v suchém období. Poklesové kotliny vedou ke změnám 

vodního režimu a vyznačují se vyšší biodiverzitou ve srovnání s přilehlými oblastmi. 

 

2.3 Vliv mineralizace na makrozoobentos 

Ukázalo se, že oligohalinie je hlavním strukturálním rysem, přičemž proměnný 

rozsah slanosti saprobity se zdá být hlavním faktorem výběru pro druh EPT. Předchozí 

studie zabývající se slaností sladkovodních stanovišť v rozsahu hodnot do ≈ 10 mS/cm 

břehu/stanoviště v regionu v jihovýchodní Austrálii (Marchant et al. 1997, Szöcs et al. 

2014 a Kefford et al., 2004) a na dalších místech (Griffith et al., 2005) spíše nenacházejí 

vztah mezi slaností a bodem diverzity. Nicméně, Piscart et al., 2006a a Piscart et al., 2006b 

a Metzeling et al., 2006 zjistili poklesový bod druhové bohatosti, pouze pro druhy EPT.  

Dle studie Marshall & Bailey (2003) je hojnost jepic snižována od koncentrací 1500 mg/l a 

Oligochatea od 2000 mg/l. Závěrem bylo poukázáno na fakt, že většina fauny bezobratlých 

se zdá být halotolerantní. Studie Kefford et al. (2004) také upozorňuje na podobné 

tolerance slanosti mezi příbuznými taxony makrozoobentosu. 

Bentická společenstva byla dosud spíše opomíjena, jelikož ekologický stav 

lentických ekosystémů byl dlouhou dobu hodnocen na základě pouhých chemických 

a fyzikálních parametrů (Giller et al., 2004) 
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Ve sladkovodních ekosystémech, mohou být všechny organismy (hlavně 

bezobratlé, ryby a zooplankton) použity jako bio-indikátory přítomnosti bio kumulativních 

nebo toxických látek. To je zapříčiněno přijímáním znečišťujících látek z potravy a jejich 

následnou akumulací v organismu. Dále také přímým zavádění z vodního prostředí přes 

kůži nebo žábry (bioakumulací) v posloupném vztahu k jejich trofické úrovni (Bettinetti et 

al., 2012). 

Kombinací chemických, ekotoxikologických a ekologických metod hodnocení se 

zlepšuje pochopení účinků způsobujících určitou úroveň znečištění v daných místech, jak 

je požadováno dle rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Například přístup TRIÁDA 

kombinuje měření biologie, chemie a toxicity sedimentů. Pro vyhodnocení bentického 

složení komunity hodnotí kvalitu sedimentů a poskytuje tak užitečný nástroj pro hledání 

vztahů mezi biologickou reakcí a toxickou kontaminací podloží (Chapman et al, 1990). 

Bezobratlí slouží především jako ukazatele toxicity jezerních sedimentů. Této 

reakce se dá využít jak při terénních, tak při laboratorních testech. Tzv. biomarkery mohou 

poskytnout včasné varování před znečištěním sedimentů monitorovaných oblastí.  

Usazeniny z různých stanovišť hrají nepochybně klíčovou roli, neboť představují 

hlavní úložiště persistentních chemických látek (organické a anorganické) zavedených do 

povrchových vod. Koncentrace chemických látek v sedimentech mohou být o několik řádů 

vyšší, než v překryvných vodách a to v závislosti na mnoha faktorech prostředí (např. 

rozpustnost ve vodě, pH, redox potenciál na rozhraní voda-sediment, afinita k obsahu 

organického uhlíku, velikost zrna, minerální složky a přítomnosti těkavých kyselin, 

sulfidů). 

Sedimenty poskytují životní prostor pro řadu organismů, mezi kterými bentičtí 

bezobratlí představují důležitý ekologický prvek, vhledem k jejich přímému kontaktu se 

spodní vrstvou substrátů a profundálem. Jsou především velmi důležitým spojení mezi 

primárními producenty ložiskových usazenin a vyšší trofickou úrovní. Navíc jejich 

přítomnost a seskupení odráží případné změny v životním prostředí, či začlenění informací 

poukazující na určitou chemickou charakterizaci (Rosenberg et al., 1993). 

Akutní nežádoucí účinky na organismy nemusí být nutně vždy zřejmé. Nebezpečí 

může být uznáno pouze tehdy, když jsou organismy vystaveny chronicky nebo na 

nejvyšších úrovních potravinového řetězce. Nicméně, i když nejsou žádné přímé toxické 
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účinky patrné, bioakumulaci lze považovat za negativní předpoklad s dopady na celý 

ekosystém (Bettinetti et al., 2012). 

Předpovědí účinků toxických látek na ekosystémy a posunem těchto hodnot 

v komunitním složení, je nutné pochopit vztah mezi citlivostí druhů a polutanty. Za tímto 

účelem je možné testovat jednotlivé druhy jako specifické biomarkery, které mohou být 

užitečné při definování citlivosti konkrétních taxonů. Zatímco mnoho informací 

o standardních testovacích organizmech je k dispozici, znalost původních druhů 

a společenstev je stále poměrně sporá (např. databáze AQUIRE), (Baird 2007, 2011). 

Biomarkery posouzení rizik pro životní prostředí byly původně zaměřeny na 

obratlovce, zejména ryby (Oost 2003, Hagger 2008, Lam 2009). Až později začaly být také 

vyvíjeny pro bentické bezobratlé. Vzhledem k jejich rozmanitosti, hojnosti a klíčové 

ekologické roli mají nyní biomarkery bezobratlých důležitou roli při posuzování stavu 

životního prostředí.  

Výsledky ukazují, že přístupové vlastnosti mohou nabídnout silný rámec pro 

ekologii společenstev, ale je zapotřebí značného úsilí k vyplnění mezer v oblasti 

informování o druhových rysech. To se týká zejména jezerních komunit zahrnujících 

především Chironomidae a Oligochaeta. Taxonomické, biologické a ekologické vlastnosti 

druhů by měly být lépe popsány s jasným cílem nalézt ekologickou roli jediného taxonů 

(Bonada 2006, Canfield 1996). 

Mnohé studie se zaměřují na samostatné účinky salinity, např. Kefford et al., 2006, 

Meutter Van De et al., 2010, nebo přímo na vliv specifického iontového složení na dané 

druhy (Zalizniak et al., 2009). Interakce mezi těmito faktory zatím stále nejsou dostatečně 

prozkoumány (Sheplay & Bradley, 1982, Carbonell, 2012). 
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3 VÝZNAM MAKROZOOBENTOSU PRO CHARAKTER LOKALIT  

Makrozobentos je považován za výborný objekt pro bioindikaci, jelikož může být 

determinován ve většině typech prostředí, viz periodické tůně, rybníky, velká jezera či 

hluboké nádrže. Výskyt těchto živočišných druhů na různě degradovaných ekosystémech 

je prvotním předpokladem následného zvýšení biodiversity. 

Carew et al., 2007 a Rosenberg, 1998 ve svém výzkumu uvádějí, že ve srovnání 

s planktonními organismy, využívají zástupci makrozoobentosu přisedavý způsob života 

a jsou schopni rychle reagovat na změny ve vodním sloupci, které vyvolávají následné 

dopady na sediment. Výzkumy také poukazují na změny společenstev makrozoobentosu 

v přímé  reakci na aktuální zatížení antropogenního prostředí. Jedná se především 

o nevhodné využívání půd (Miserendino et al., 2011), nevyhovující nakládání s odpadními 

vodami dopadající na břehové porosty lužních ekosystémů (Baptista et al., 2007, Couceiro 

et al., 2007, Gamito & Furtado 2009, Sharma & Rawat 2009) a především znečištění 

průmyslovými odpadními vodami (Moreno & Callisto 2006). 

V průběhu posledních dvou desetiletí byla vyvinuta udržitelnější metoda, v podobě 

pasivních systémů čištění umělými mokřady. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby 

docházelo k maximálnímu odstranění kovů, nerozpuštěných látek a neutralizaci kyselosti 

(Batty et al., 2005).  Přirozeným mokřadům na národní i mezinárodní úrovni byl udělen 

status priority v souladu se směrnicí Evropské unie Habitat (92/43 / EHS) a Rámcové 

směrnice o vodě (2000/60 / ES). Poskytují důležitá stanoviště pro udržení biologické 

rozmanitosti. Úlohou makrozoobentosu je propojení vnějšího prostředí s vyššími taxony, 

což je rovněž dobré opatření, kterým lze posoudit schopnost mokřadů zajistit přirozené 

prostředí volně žijícím živočichům.  
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4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ  

Vymezení území 

Monitorované území se nachází v severozápadní části České republiky v katastru 

Moravskoslezského kraje v území Ostravsko – karvinského uhelného revíru, tzv. Ostravské 

pánvi. 

 

Geologie 

Ostravská pánev je součástí Severních Vněkarpatských sníženin. Tento gologický 

útvar je pokryt především neogenními a kvartérními sedimenty, z nichž místy čnějí kry 

starších hornin Českého masivu. Vývoj Vněkarpatských sníženin datujeme po ústupu 

Bádenského moře, kde se začíná na obnaženém povrchu pobřežní nížiny vyvíjet stromovitá 

říční síť vodních toků. Během kontinentálního pleistocénního zalednění zasahoval do 

Ostravské pánve kontinentální ledovec, jež dal vznik proglaciálnímu jezeru 

(http://moravske-karpaty.cz/).  

 

Geomorfologie 

Základní morfostrukturu Severních Vněkarpatských sníženin tvoří střídání hřbetů, 

mnohačetných hrástí a polomů. Jedná se o reliéf s měkkými tvary, které modelují 

potektonickou formaci, postiženou především radiální tektonikou a poklesy. Tyto rysy 

však nejsou vlivem lokální vnější plasticity flyšových hornin výrazně vyvinuty, a proto pro 

Ostravskou pánev je charakteristická mírně kopcovitá pahorkatina o rozloze cca 483 km
2
. 

Značný dopad na charakter povrchu má také hornická činnost dobývající karbonské 

sedimenty slojí černého uhlí (Demek & Mackovčin 2014, Stalmachová 1998). 

 

Pedologické poměry 

Mezi nejvýraznější půdní typy vyskytující se na území Ostravské pánve řadíme 

illimerizované půdy s převahou vysoce produktivních luk s příznivým vodním režimem 

zapříčiňujícím nižší kvalitu humusu se slabě kyselou až kyselou reakcí. Nánosy 

povodňových sedimentů v nivách řek a potoků vytváří oglejenou luvizem, která je 

charakteristická svým nepravidelným rozložením organických látek. Luvizemě se vlivem 

vysoké hladiny podzemních vod mění na modální pseudoglej s typickým vyběleným 

diagnostickým horizontem. Ze středně těžkých substrátů naopak vzniká fluvizem modální, 

která patří díky rovinatému terénu k velmi úrodným půdám. V blízkosti vodních toků se 

http://moravske-karpaty.cz/


Švecová Lucie:  Vývoj a druhová rozmanitost bentosu poklesových kotlin Horního Slezska 

 

2019   12 

vyskytuje fluvizem oglejená s výrazně kolísající hladinou podzemních vod, vysokým 

obsahem humusu, celkového dusíku a ostatních živin prospívajících svazu Calthion. 

Současně novým a nezanedbatelným typem povrchu je antropozemě. Jedná se o substrát 

nahromaděný činností člověka, především jako těžební odpad. Charakter tohoto materiálu 

je určen jednak samotnými vlastnostmi zeminy, jejím vrstvením a následným procesem 

pedogeneze, regulovaným daným typem rekultivačního procesu (Němeček 1981, Tomášek 

2014, Prax & Pokorný 2004). 

 

 
Obrázek 1: Půdní mapa monitorovaného území 1:50000, Zdroj: Česká geolog. služba 

<http://mapy.geology.cz/pudy/> 

Legenda k obr. č.1: 
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Hydrogeomorfologické poměry 

Území Ostravské pánve se řadí mezi neogenní sedimenty vněkarpatských 

a vnitrokarpatských pánví, rozdělených na dvě nebilanční části. Rajon 2261 Ostravská 

pánev - Ostravská část s již  ukončenou těžbou černého uhlí o celkové rozloze 250 km
2
 a 

rajon 2262 Ostravská pánev - Karvinská část se stále pokračující těžbou o rozloze 139 km
2
. 

Horninovým typem hydrogeologických rajónů jsou terciální a křídové sedimenty 

pánví s  kolektorem ve 2. svrchním vrstvě s průlinovou propustností. Charakteristické 

litologické typy jsou štěrkopísky a hlína, které dávají celé oblasti velmi vysokou 

transmisivitu. 

 (https://heis.vuv.cz/) 

Hydrologické poměry monitorovaného území 

Ostravská pánev spadá pod nejmenší z osmi povodí na území České republiky. 

Povodí řeky Odry náležící do úmoří Baltského moře s rozlohou 6 252 km
2
. Největší 

rozměr oblasti povodí je přibližně ve směru S - J a činí 62 km, ve směru V - Z 174 km. 

Oblast povodí Odry se na území ČR skládá z 12 základních povodí 3. řádu 

(https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/kapitola-i/kapitola-i.html). 

                             

 

 

 

 

Legenda: 

             Vodní toky 

 Vodní plochy 

Hranice oblasti povodí 

Hranice České republiky 

Hranice krajů 

Obce s rozšířenou působností 

 

 
Obrázek 2: Oblast povodí Odry, Zdroj: Povodí Odry  < https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/kapitola-

i/kapitola-i.html > 
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Mezi dominantní toky na sledované lokalitě řadíme levostranný přítok řeky Olše 

Stonávku a Vrbickou stružku Odry. Říčka Stonávka odvodňuje část okresu Karviná a 

Frýdek Místek. Po soutoku s Ráztokou dochází k zhruba dvojnásobnému navýšení 

průtoku. V letech 1955 – 1964 byla vybudována sypaná vodní nádrž Těrlinko, jako 

potřebná ochrana před povodňovou vlnou a také za účelem zásobování dolů a Třineckých 

železáren vodou provozní. 

(http://moravske-karpaty.cz/) 

Klimatologické poměry 

Dle Tolasze (2007) řadíme monitorované území do klimatické oblasti MT10. Jedná 

se o mírně teplý, vlhký, nížinný region s krátkým obdobím podzimu i zimní sněhové 

pokrývky.  Průměrná teplota se pohybuje v rozmezí 7,7-8,5°C, kde počet dní převažujících 

teploty nad 10°C činí 2500-2700. Roční úhrn srážek dosahuje hodnot 700-900 mm 

s vláhovou jistotou nad 10. Suchá vegetační období se vyskytuje 0-10. 

 

Floristická charakteristika území  

Dle fytogeografického členění České republiky se území Ostravské pánve řadí do 

obvodu Karpatského mezofytika (Mesophyticum carpaticum). Jedná se o přechod mezi 

teplomilnou a chladnomilnou květenou, která zahrnuje stupeň suprakolinní (kopcovinný) a 

submontánní (podhorský, vrchovinný), (Divíšek et al., 2010). 

 

Zoogeografická charakteristika území 

Z hlediska zoogeografického členění náleží Karvinsko k oblasti palearktické, 

podoblasti eurosibiřské, provincii Listnaté lesy, podprovincie a úseku Karpatské pohoří 

(Buchar 1983). Druhová skladba současné fauny je výsledkem dlouhodobého vývoje 

a četných migrací, přičemž značné změny v jejím složení způsobil člověk. Životní prostor 

lesních živočichů byl zmenšován mýcením lesů, což usnadňovalo šíření stepních druhů. 

Velký rozsah průmyslových podniků a zemědělské výroby způsobuje poškození celých 

ekosystémů (Stalmachová 1999, Kašovská 2012). 

Díky svému specifickému charakteru lze tento region označit jako tzv. druhotné 

refugiu významných kmenů živočichů. Tato práce se bude zaměřovat na některé druhy 

vodních bezobratlých živočichů.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této kapitole jsou lokalizována jednotlivá odběrná stanoviště společně 

s metodickým postupem pro získání dat, zpracování a analýzy vzorků, s následným 

vyhodnocením dle ČSN.  

 

5.1 Lokalizace odběrných stanovišť 

Studium makrozoobentosu bylo provedeno v poklesových kotlinách Horního 

Slezska, kde bylo stanoveno v oblasti Karvinska celkem 9 zájmových ploch. Toto území 

bylo vymezeno na základě dostupnosti informací z již dříve prováděných chemických 

analýz v laboratořích HGF VŠB-TUO. Poklesy jsou v různém stádiu rekultivace, která 

značně ovlivňuje charakter především litorálního pásma.  

Zásadní rozdíl při srovnání zvodnělých poklesových kotlin s uměle vybudovanými 

přirozenými stojatými vodami představuje přítomnost hlušiny, využívané především pro 

břehové a terénní úpravy. Těmito kroky dochází dle Raclavské et al. 2001 ke změně 

základního chemizmu vod, konkrétně ke zvýšení obsahu rozpuštěných látek, chloridů, 

síranů a sodíku.  

Zvolené zvodnělé poklesové kotliny jsou vesměs lokalizovány v bezodtokých a 

poměrně plytkých depresích bez projevů výrazné stratifikace (Konečná, 2007). Typickým 

prvkem je pro ně kolísání hladiny způsobené výparem a srážkovou činností. 
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Obrázek 3: Monitorované lokality, zdroj: <https://goo.gl/w6EFSH> 

Legenda k obrázku 3:  

Monitorovaná plocha  

č. 1 - Bartošůvka,  

č. 2 - Pod Lesem,  

č. 3 - Darkovské moře, 

č. 4 - Velký Myškovec,  

č. 5 - U Skládky,  

č. 6 - U Cesty,  

č. 7 - Barbora,  

č. 8 - František,  

č. 9 – Skučák – referenční 

oblast
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5.2 Charakteristika sledovaných lokalit 

 

Tab. 1: Charakteristika sledovaných lokalit 
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%
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Barbora 
Horní 

Suchá 
1,24 4,5 NE 

odvalový materiál na S, V 

a Z břehu  
>1000 25 

Bartošůvka 
Horní 

Suchá 
4 3-5 ANO 

SV stran hlušina + překryv 

zeminou 

500-

1000 
20 

Darkovské 

moře 
Darkov 135 25 ANO 

SV strana technicko-

biologická rekultivace 

hlušinou 

500-

1000 
20 

František 
Horní 

Suchá 
0,6 5 NE 

návozem hlušiny na J 

břehu  
>1000 35 

Pod Lesem 
Dolní 

Suchá 
1,2 2,5 ANO 

Přehrazení koryta 

odvalovým materiálem  

500-

1000 
80 

Skučák Děhylov 45   ANO Přírodní rezervace <500 30 

U Cesty 
Horní 

Suchá 
0,8 4,5 NE Z část sanovaná hlušinou >1000 70 

U Skládky 
Horní 

Suchá 
0,3 2,5 ANO Přirozený pokles <500 90 

Velký 

Myškovec 

Karviná - 

Louky 
6,5 3,5 ANO 

S strana rekultivována,  

navážka odvalového 

materiálu na JZ břeh, 

sanace překryvem zeminy 

+ hydroosev 

<500 30 

 

Bartošůvka 

Jedná se o revitalizovanou část území bývalého důlního díla Dukla, nacházejícího 

se na území statutárního města Havířova. Tyto změny se byly provedeny na regulaci 
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nádrže a také na říčce Bartošůvce (AWR Rekultivace). SV strana je tvořena násypem 

hlušiny. Ve vodním sloupci nalezneme Ceratophyllum demersum a litorál je ohraničen 

Phragmites australis. Poklesová kotlina je využívána jako rybolovná oblast. 

  
Obrázek 4: Poklesová kotlina Bartošůvka (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 

 

Pod lesem  

Vznik této poklesové kotliny je spojen s přehrazením pokleslého koryta potoka 

odvalovým materiálem. 

Ve vodním sloupci se vyskytují druhy Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 

verticillatum, Riccia fluitans, Batrachium aquatile. Litorál je tvořen zejména svazy 

Phragmition communis, Sparganio-Glycerion fluitantis vyskytujícími se téměř po celém 

obvodu litorálu. Od r. 2008 je zde zákaz rybolovu. Jedná se o nádrž se stabilizační funkcí 

v krajině (Pierzchała, 2011).  

  
Obrázek 5: Poklesová kotlina Pod lesem (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 
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Darkovské moře 

Poklesová kotlina Darkovské moře se nachází na území dotčeném těžební činností o 

rozloze 145 hektarů. Samotná poklesová kotlina má rozlohu 32ha. Jedná se o největší 

primární poklesové jezero, zásobované důlní vodou, kde SZ část poklesu je tvořena 

hlušinou. Ve vodním sloupci se vyskytují druhy Ceratophyllum demersum, Elodea 

canadensis, Najas marina, Myriophyllum verticillatum, Batrachium aquatile, Polygonum 

amphibium, Potamogeton natans, Potamogeton gramineus (Pierzchała., 2011). 

  
Obrázek 6: Poklesová kotlina Darkovské moře (www.google.cz/maps, Švecová, 2014 

 

Velký Myškovec 

Tato kotlina vznikla poklesem původních Louckých rybníků a leží na toku Mlýnky. JZ 

část je pokryta hlušinou s překryvem zeminou. Kotlina je využívána k rybolovu. Ve vodním 

sloupci je bohatý porost Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Najas minor. Litorál zarůstá 

Urtica dioica a Lythrum salicaria. 

 

  
Obrázek 7: Poklesová kotlina Velký Myškovec (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 
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U Skládky 

Jedná se o přirozený pokles s mírným sklonem břehů. Tato lokalita může být 

ovlivněna blízkou skládkou odpadů. Litorál porůstá Phragmition communis, Typha sp., 

Cardamine hirsuta, Juncus articulatus, Juncus arcticus, Carex hirta. Ve vodním sloupci 

nalezneme rozsáhlý porost Potamogeton crispus a Persicaria maculosa. 

  
Obrázek 8: Poklesová kotlina U Skládky (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 

 

U Cesty 

Na Z břehu byla provedena sanace hlušinou, která zasahuje i do vodní plochy. Litorál je 

porostlý Phragmition communis a Stachys palustris s Myriophyllum verticillatum a 

Batrachium aquatile ve vodním sloupci. 

  
Obrázek 9: Poklesová kotlina U Cesty (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 
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Barbora 

Primární poklesové jezero se silně mineralizovanou vodou. SZ, V a částečně i J část 

břehu je tvořena odvalovým materiálem, na V návozy rekultivačních zemin. Ve vodním 

slopupci můžeme pozorovat Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum. Litorál je osídlen 

druhy Phragmition communis, Sparganio-Glycerion fluitanti. 

  
Obrázek 10: Poklesová kotlina Barbora (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 

 

František 

Lokalita se nachází v katastrálním území obce Horní Suché v sousedství odvalu 

dolu František. Z a J břeh tvoří hlušina. Litorál je porostlý Phragmition communis,  

Eupatorium cannabinum a vodní sloupec osídluje  Bidens tripartita, Ceratophyllum 

demersum. Kotlina slouží k rybolovu. 

  
Obrázek 11: Poklesová kotlina František (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 
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Skučák 

Tato lokalita tvoří referenční plochu. Jedná se o přírodní rezervaci s ev. č. 395. 

Vyskytují se zde velké množstvím vodního ptactva. Litorál tvoří rozsáhlá společenstva 

Phragmition communis, Matteuccia struthiopteris, Iris pseudacorus a Eriophorum 

angustifolium, Carex riparia. Vyskytuje se zde poměrně hojně  Nymphoides peltata a 

Hottonia palustris.  

  
Obrázek 12: Referenční plocha Skučák (www.google.cz/maps, Švecová, 2014) 

 

 

5.3 Metodika odběrů a příprava vzorků pro analýzy 

Cílem metodiky je stanovení zásad a postupů při odběrech vzorků 

makrozoobentosu ze stojatých vod pro plochu menší jak 50ha v rámci monitoringu dle 

Rámcové směrnice o vodní politice ES (Směrnice 2000/60/ES). Metody musí být 

přednostně vhodné pro vodní útvary stojatých vod s dobou zdržení minimálně 5 dní. Tato 

specifikace významně vymezuje možnosti metodického přístupu k vzorkování 

makrozoobentosu, neboť redukuje strukturu dostupných mesohabitatů na měkké sedimenty 

profundálu.  

Vzhledem k omezenému oživení sedimentů se do hodnocení doporučuje včlenit 

faktor biodiverzity formou semikvantitativního vyhodnocení výskytu vodních vývojových 

stádií pakomárů sběrem exuvií kukel v kontaktní zóně mezi supralitorálem a eulitorálem s 

monitoringem biodiversity bentického makrozoobentosu v pobřežní vegetaci. Hlavním 

cílem metodiky je charakterizovat strukturu a biodiverzitu makrozoobentosu s určením 
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klíčových taxonů těchto lokalit – v případě monitorovaných vodních útvarů je 

předpokládáno zastoupení třídy Oligochaeta a rodu Tanytarsini (Chironomidae). 

 

5.3.1 Obecné terénní vybavení 

• fotoaparát,  

• gumové rukavice, nejlépe veterinární nebo chemické, které chrání ruku až 

po loket  

• permanentní fix, grafitová tužka, propiska, psací podložka, nůžky,  

• odběrové protokoly,  

• přepravky na vybavení a vzorky  

 

5.3.2 Termín odběru 

Odběry byly prováděny 1x měsíčně od konce dubna do začátku října 2013 

a duben – říjen 2014 v závislosti na klimatických podmínkách. Pro vzorkování, které se 

uskutečnilo v tomto období v měsíčních intervalech, bývá zachyceno 80 – 90% přítomných 

druhů.  Nejdůležitější je provést odběr v druhé polovině dubna a na přelomu červenec/ 

srpen, kdy nastává období výletu pakomárů. 

 

5.3.3 Způsob vzorkování 

Odběr každé lokality byl tvořen min. pěti separátními vzorky pěti míst pro co 

nejpřesnější zachycení charakteru vodního útvaru. Za místo odběru profundálu byla 

považována oblast odpovídající průměrné hloubce nádrže s rozsahem ±10%. Poloha 

odběrových míst je zaměřena GPS a zapsána do odběrového protokolu.  

V místě odběru vzorku makrozoobentosu z měkkých sedimentů byly měřeny 

základní fyzikálně - chemické parametry vody (teplota vody, koncentrace rozpuštěného 

O2, pH a měrná elektrická vodivost). Hodnoty byly zapisovány do odběrového protokolu 

společně s hloubkou a charakterem substrátu v daném místě. 
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5.3.4 Makrozoobentos 

Larvy Chironomidae byly charakterizovány na úrovni rodu. Pro bezpečnou 

identifikaci druhu je potřeba sledovat larvu, kuklu i imago. Z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek nebylo možné monitorovat celý průběh vývojového stádia. 

Identifikace byla prováděna v laboratoři za použití optického mikroskopu a determinačních 

klíčů Brinkhurst (1971), Brinkhurst & Gelder (2001), Saether (1980), DeWalt et al. (2010), 

Epler (2011), Guia on-line: Identificação de larvas de Insetos Aquáticos do Estado de São 

Paulo [online]. 

 

Vybavení pro odběry makrozoobentosu  

• ruční síťka se síťovinou o velikosti ok 250 µm,  

• síto o velikosti ok nejméně 4 mm,  

• stopky,  

• 500 ml transportní láhve,  

• 80% etanol / 4% formaldehyd 

 

Exuvie kukel pakomárů (Chironomidae)  

K odběru exuvií pakomárů byla použita ruční síťka o velikosti ok 250 µm. Sběr 

síťkou byl prováděn z hladiny či ze břehu, podélným broděním na návětrné straně, v místě 

jejich zvýšené kumulace v supralitorálu příp. eulitorálu z hladiny po dobu  ±10 minut nebo 

po měřenou dobu nezbytnou k nashromáždění potřebného vzorku (> 500 ks). Odběr se 

provádí po dobu přesně vymezeného časového úseku (semikvantitativní stanovení). Ke 

konzervaci vzorků exuvií byl použit 70-80% etanol (ČSN EN 27828). V laboratoři byly 

exuvie determinovány a spočítány (Schwoerbel, 1994). 

Exuvie zůstávají na hladině po proměně kukly v dospělce u všech druhů pakomárů 

s vodními larvami. Díky zachycenému vzduchu a voskové vrstvě na kutikule se nepotopí 

přibližně po dobu dvou dnů, po této časové periodě již bakteriální rozkladné procesy 

způsobí potopení (Schwoerbel, 1994).  

Pro svou výjimečnou druhovou rozmanitost a jedinečnou ekologickou diverzitu 

jsou vodní vývojová stádia pakomárů považována za dobrý bioindikátor jakosti vod. 
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Výhodou je také to, že sběrem exuvií lze zachytit několikanásobně vyšší počet taxonů 

Chironomidů v porovnání s odběry drapákem ze dna (Ruse, 2002). 

Rušivým vlivem může být absence exuvií v daném termínu vzorkování.  

Předností této metody je, že vzorek obsahuje exuvie nejen litorálních, případně 

fytofilních druhů, ale i profundálních zástupců. 

 

Vzorkování makrozoobentosu v sedimentu 

Pro odběr vzorků ze sedimentů byl využit drapák Ponar. Vzorky byly na místě 

promyty na fosfobronzovém sítu o velikosti ok 250 µm. Zachycený substrát spolu s 

bentickými bezobratlými byl následně konzervován 80% roztokem ethanolu. Rušivými 

vlivy může být přítomnost předmětů (dřevní zbytky, vodní rostliny, štěrk apod.) bránící 

řádnému dovření čelistí drapáku v měkkých sedimentech. V takových případech je třeba 

odběr opakovat. 

 

Vzorkování makrozoobentosu přilehlé vegetace 

Pro důkladné zmapování poklesu byly zvoleny jednotlivé typy habitatů s odlišným 

charakterem vegetace. Vzorek byl odebírán po dobu cca 10 min. bentickou sítí v závislosti 

na přístupnosti terénu.  Následně je obsah sítě vyklopen na fotografickou misku, případně 

do světlého kbelíku a je zbaven přebytečných větších částí, jako jsou tlející listy a úlomky 

dřeva. Fixujeme 70-80% etanolem či 40% formaldehydem. 

Dle studie Brown et al. 1988 vyplývá, že odraz reakce bezobratlých úzce souvisí se 

strukturální heterogenitou taxonomicky smíšených vodních porostů. Vertikálně 

heterogenní porosty s podrostem Chara a cévnatých makrofyt obsahují více bezobratlých 

než porosty pouze s jedním taxonem makrofyt. 

 

Značení vzorků 

Vzorkovnice byly označeny popisem vně lihovým fixem. Popis by měl vždy 

obsahovat kódové označení vzorku, datum odběru, název vodního útvaru a lokalizaci. Ke 

každému vzorku byl vyplněn odběrový protokol, kde byl zaznačen i počet vzorkovnic. 



Švecová Lucie:  Vývoj a druhová rozmanitost bentosu poklesových kotlin Horního Slezska 

 

2019   26 

5.3.5 Analýza vod 

Souběžně s odběry vzorků makrozoobentosu jsou prováděna kontrolní měření a 

odběry vody za pomoci terénního multimetru YSI Professional Plus. Tyto testy byly 

stanoveny vždy před započetím každého vzorkování v nádrži, konkrétně paramenty jako 

konduktivita (µS/cm), rozpuštěný kyslík (%, mg/l), oxidoredukční potenciál (μS/m), pH, 

teplota a barometrický tlak (mmHg). 

Pro laboratorní měření byly odebrány 1,5 l vzorky vody do PET láhví, které byly 

uchovány v chladnici s max. odstupem jeden den před samotným rozborem v laboratoři 

VŠB – TUO, Hornicko-geologické fakulty. 

 

5.3.6 Sediment 

Pro odběr měkkých sedimentů byl zvolen drapák typu Ponar. Tento typ byl vybrán 

z důvodu různorodosti dna poklesových kotlin (ČSN EN ISO 9391). Jedná se o univerzální 

drapák pro všechny typy pevného dna jako je písek, štěrk či jíl. Může být použit v řekách, 

jezerech, nádržích i oceánu. Drapák Ponar je upravený typ drapáku Van Veen s otočnou 

čelistí a pružinovým čepem. To umožňuje snadnější odběr vzorku při dopadu na dno. 

Jednoduchý kolík zároveň zabraňuje jeho předčasnému uzavření. Nerezové čelisti jsou 

opatřeny neoprenovými klapkami, které zamezují boční ztrátu vzorku a umožňují tak vyšší 

kontrolu odtoku vody. 

 

Vybavení pro odběry měkkých sedimentů  

• nafukovací člun,  

• provaz se zátěží s dostatečnou délkou, 

• drapák o známé ploše - minimálně 200 cm
2
,  

• GPS přístroj,  

• terénní multimetr YSI Professional Plus, 

• kovové síto průměru 40-50 cm s fosfobronzovou síťovinou o velikosti ok 

250 µm,  

• 250 ml střička,  

• 500-1000 ml transportní plastové láhve,  

• formaldehyd / ethanol, 

• terénní přístroje pro analýzu vody (pH, O2, teplota, vodivost). 
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  Obrázek 13: Síto 250 µm,    Obrázek 14: Drapák Ponar se vzorkem 

zdroj: <http://goo.gl/VzKm2G> ,                                zdroj: <http://goo.gl/Pgp8cg > 

 

5.4 Zpracování vzorků v laboratoři 

5.4.1 Makrozoobentos 

Laboratorní pomůcky  

• binokulární lupa (třídění vzorků v laboratoři),  

• stereomikroskop (determinace vzorků v laboratoři),  

• preparační jehly,  

• Petriho misky, zkumavky a mikroskopická skla,  

• determinační literatura. 

 

Třídění vzorku  

Konzervované vzorky exuvií pakomárů i makrozoobentosu z měkkých sedimentů 

byly po transportu do laboratoře uloženy na místě s konstantní teplotou.  

Při zpracování vzorku byly organismy determinovány. Exuvie kukel pakomárů byly 

vybírány do zkumavek přímo ze samotného vzorku fixovaného formaldehydem. 

Makrozoobentos z měkkých sedimentů byl vybírán z konzervovaného vzorku vždy po 

důkladném proprání na sítu o velikosti ok 250 µm a řádném odplavení zbytku 

formaldehydu. Ze vzorku byly následně všechny organismy makrozoobentosu vytříděny 

do vzorkovnic dle taxonomických skupin. Zkumavky byly řádně označeny popisem na 

víčko a konzervovány 70% etanolem (70%). Do doby determinace pro uchování vzorků 

byla použita lednice s teplotou 4°C.  
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Determinace 

Jako základní vybavení pro determinaci organismů byl použit optodigitální 

mikroskop Olympus DSX100. Výhodou oproti konvenčnímu mikroskopu je snížení plochy 

pole s nárůstem zvětšení, tzn. panoramatický pohled zachovává původní pole, přičemž 

dává detailní kvalitu 2D  delšího zaměření nebo 3D obrazu. DSX100 může snadno ukázat 

svůj vzorek ve třech rozměrech a pak jej zkoumat z libovolného úhlu. 

 
 Obrázek 15: Determinace makrozoobentosu, Olympus DSX100 (Švecová, 2014) 

 

Pro finální determinaci a preparaci organismů byl využit Binokulární stereo 

mikroskop AmScope SE306R-P20, 40x-80x s dvojitým osvětlením. 

 
Obrázek 16: Binokulární stereo mikroskop s dvojitým světlem, zdroj: <http://goo.gl/jEN8xE> 
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Determinace vzorků makrozoobentosu byla prováděna za použití vhodných 

determinačních klíčů do pokud možno co nejnižší druhové úrovně dle ČSN 75 7714, Elliot 

et al., Losos 1996, Sivec 1980, Sládečková & Sládeček 1997, Guide to Aquatic 

Invertebrates of the Upper Midwest [online]. 

Výsledky byly dále zaznamenávány do determinačních protokolů (jsou uloženy u 

autorky). 

Základem hodnocení jsou následující kritéria:  

• taxonomické složení a druhová bohatost  

• denzita (abundance) na jednotku plochy profundálu  

• indexy diverzity  

• biotické indexy  

• saprobní index 

• reakce na rozdílné koncentrace iontů mineralizovaných vod 

 

 

5.4.2 Hydrochemické stanovení kvality vod 

Při práci v laboratorních testech byly stanoveny následující hodnoty: 

 

Parametr Metoda stanovení 

Amoniakální dusík Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým 

činidlem absorpční spektrofotometrií 

BSK5 
Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 

standardní zřeďovací metodou 

Dusičnany Stanovení dusičnanů salicylanem sodným 

absorpční spektrofotometrií 

Dusitany 
Stanovení dusitanů se sulfanilovou kyselinou a 

N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem 

absorpční spektrofotometrií 

Chlor Gravimetrické stanovení aktivního chloru 

Chloridy Odměrné argentometrické stanovení chloridu 
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CHSKCr Stanovení CHSK dichromanem draselným 

modifikovaná semimikrometoda 

CHSKMn Stanovení CHSK manganistanem draselným  

KNK Stanovení kyselinové neutralizační kapacity do 

pH 8,3 a 4,5 

Orthofoforečnany Absorpční spektrofotometrií 

Ortokřemičitany Absorpční spektrofotometrií po reakci s 

molybdenanem amonným 

pH Terénní multimetr YSI 

Rozpuštěný kyslík Terénní multimetr YSI 

Sírany Absorpční spektrofotometrií 

Teplota  Terénní multimetr YSI 

Vápník Chelatometrické stanovení vápníku Chelatonem 

3 

Vápník, Hořčík Hromadné stanovení vápníku a hořčíku 

Chelatonem 3 

Vodivost Terénní multimetr YSI 

Zákal Absorpční spektrofotometrií 

ZNK 
Stanovení zásadové neutralizační kapacity do pH 

4,5 a 8,3 

 

 

5.4.3 Analýza sedimentů 

Odběry sedimentů byly provedeny za pomoci drapáku Ponar. Jednotlivé vzorky 

byly konzervovány etanolem a uloženy do chladicího boxu pro fixaci před přepravou. 

Determinace vodorozpustných aniontů (F
-
, Cl

-
, NO

-2
, Br

-
, NO3

-2
, SO4

-2
) a kationtů (Li

+
, 

Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg2

+
, Ca2

+
) byla stanovena iontovou chromatografií na přístroji IEC 

DIONEX ISC-5000 na pracovišti Centrum Excelence Telč, ÚTAM AV ČR, v. v. i..   
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Obrázek 17: Vzorky pro spektrofotometrickou analýzu (Švecová, 2014) 

 

 
Obrázek 18: Spektrofotometrická analýza, IEC DIONEX ISC-5000 (Švecová, 2014) 
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6 VÝSLEDKY 

 

Statistické zpracování dat 

6.1 Hydrochemické parametry vody 

Podrobné výsledky veškerých chemických analýz jsou uvedeny v příloze A. Pro 

jednotlivé výpočty za celé monitorované období byla použita průměrná data viz. příloha B. 

 

6.1.1 pH monitorovaných lokalit 

Hodnota pH významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách 

i toxický vliv látek na vodní organismy. Způsobuje, že se některé prvky mohou ve vodním 

prostředí vyskytovat v různých formách a je také jedním z hledisek posuzování agresivity 

vod. Ovlivňuje účinnost chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů 

používaných při úpravě a čištění vod (Pitter, 2015; Tölgyessy et al., 1989). 

 V čistých přírodních vodách se pH pohybuje v rozmezí 4,5 až 8,3. To je dáno 

obvykle rovnováhou mezi volným a vázaným CO2 (tzv. uhličitanovou rovnováhou), (Pitter 

P., 2015). 

 Pokles pH vody pod 4,5 je způsoben přítomností anorganických i organických 

látek volných kyselin (např. huminových látek). Vody s hodnotou pH nad 8,3 obsahují 

pravděpodobně ionty CO3  nebo OH
–
. Povrchové vody mívají pH v rozmezí od 6,5 do 8,5. 

Posun do alkalické oblasti nad 8 bývá způsoben intenzivní fotosyntetickou asimilací 

(Bowen H. J. M., 1979). 
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Graf 1: pH monitorovaných lokalit (Švecová, 2018) 

       Referenční plocha 

 

Při vyhodnocení pH monitorovaných lokalit se kotliny projevují spíše zásaditým 

charakterem. Tyto podmínky se přibližují pH mořské vody, které se pohybuje v rozmezí 

7,4 a 8,3. Výjimku tvoří poklesová kotlina U Skládky, u níž se průměrné hodnoty za celé 

monitorovaného období vyznačují mírně kyselejší prostředí. Tyto hodnoty jsou srovnatelné 

s pH moči, čaje nebo lidských slin.  

Charakter pH důlních vod může nabývat až záporných hodnot, proto lze 

konstatovat, že rekultivace kotlin důlním materiálem nemá vliv na jejich pH. Všechny 

kotliny také poskytují přijatelné pH prostředí pro ryby, které se pohybuje v hodnotách 6,5 - 

8,5. Nejvyšší druhová diverzita makrozoobentosu je dosažena při pH 4,09–8,65 a klesá při 

pH pod 4 a nad 9. 
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6.1.2 Konduktivita monitorovaných lokalit 

Konduktivita je důležitá veličina pro posouzení koncentrace elektrolytů obsažených 

ve vodě. Je závislá na koncentraci iontů, na jejich pohyblivosti a na teplotě. Obvykle se 

konduktivita měří při 25°C, přepočítává se nebo se uvádí teplota, při které byl vzorek 

měřen (Hurychová, 2011). 

Hodnota měrné vodivosti prokazuje značnou variabilitu jednotlivých stanovišť, viz 

graf 2. Nejvyšší koncentrace iontů se projevuje v poklesu Barbora a U Cesty. Jedná se o 

neprůtočné poklesové kotliny, jejichž břehy jsou sanovány hlušinou. 

Naopak nejnižší koncentrace iontů byly detekovány Pod Lesem, U Skládky 

a na referenční ploše Skučák. Tyto vodní nádrže jsou průtočné. I přesto, že je pokles Pod 

Lesem sanován hlušinou, můžeme konstatovat, že průtočnost kotliny přispívá ke snížení 

koncentrace iontů pod hodnoty přírodních stanovišť jako je pokles u Skládky a rezervace 

Skučák. 

 

 
Graf 2: Variace konduktivity monitorovaného území (Švecová, 2018)  

       Průtočné poklesové kotliny         Neprůtočné poklesové kotliny         Ref. plocha  
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6.1.3 Koncentrace kyslíku monitorovaných lokalit 

Koncentrace kyslíku, jakožto nejvýznamnějšího plynu, poukazuje na odchylky 

kotliny U Skládky.  Se zvyšující se teplotou a tlakem se ve vodě rozpouští méně kyslíku. 

Naopak vyšší stav tohoto prvku způsobuje přítomnost vodních fotosyntetizujících rostlin. 

Ačkoli poklesová kotlina U Skládky má z hlediska litorální vegetace nejvyšší takřka 90% 

pokryv a je průtočná, koncentrace kyslíku jsou zde na nejnižších průměrných hodnotách. 

 

Graf 3: Koncentrace kyslíku monitorovaného území (Švecová, 2018) 

       Průtočné poklesové kotliny  Neprůtočné poklesové kotliny             Ref. plocha 

 

 

6.1.4 Teplota vody monitorovaných lokalit 

V průběhu monitoringu se teplota vody pohybovala v rozmezí 13 – 25°C. 

Nejchladnější podmínky pro organismy byly v poklesu U Skládky. Jedná se sice o 

nejmenší monitorovanou kotlinu, ale značnou redukci teploty zde zajišťuje hustý výskyt 

vodní vegetace (90%). Nejvyšší teplota byla zaznamenána v největším poklesu Darkovské 

moře, kde je velmi sporý vegetační pokryv (35%). 
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Byl prokázán příznivý vliv vodní vegetace na regulaci teploty vody. 

 

 
Graf 4: Průměrný stav teploty vody monitorovaného území (Švecová, 2018) 

 

6.1.5 Koncentrace síranů monitorovaných lokalit 

Těžba uhlí umožňuje zavedení kyslíku do hlubokého horninového prostředí a tím 

dochází k oxidaci minerálů. Totéž platí, pokud jsou minerální látky přeneseny k povrchu 

ve formě hlušiny. Za pomoci vzduchu, vody a za spoluúčasti některých bakterií nastává 

proces oxidace disulfidicky vázané síry, která se vyskytuje např. v markazitu a pyritu. Pyrit 

(FeS2) je běžnou součástí uhelných slojí a pokud je vystaven přítomnosti kyslíku, dochází 

k oxidaci sulfidů na kyselinu sírovou a tím ke snížení pH, což má za následek vyčerpání 

neutralizační kapacity (Hurychová, 2011). 

Redukce síranů ve vodách je převážně biochemický proces, naopak oxidace 

sulfidické síry může být jak biochemická, tak i chemická. Ve vodách se redukují dusičnany 

na elementární dusík dříve než sírany na sulfidy, protože sírany se redukují teprve v 

anaerobním prostředí při značně záporných hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu 
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(Synáčková, 1994). Konečným produktem oxidace sloučenin síry ve vodách jsou sírany 

a konečným produktem redukce je sulfan a jeho iontové formy (Pitter, 2015). 

Nejvyšší koncentrace síranů byly vyhodnoceny v poklesu, Darkov 69,52 mg/l, 

František 68,16 mg/l a Batrošůvka 65,5 mg/l, viz graf 6. Tyto plochy mají břehy ošetřeny 

hlušinovým materiálem. Naopak nižší koncentrace než se objevují na referenční ploše 

Skučák, obsahuje pokles Barbora. 

Zde se sice nabízí prokazatelné ovlivnění rekultivačním materiálem, ale musí být 

zohledněny i jiné vlivy než je přítomnost hlušiny, viz nejnižší koncentrace v 

rekultivovaném poklesu Barbora.  

 

 

Graf 5: Koncentrace síranů monitorovaných lokalit (Švecová, 2018) 

Plocha bez sanace hlušinou          Průtočná poklesová kotlina           Ref. plocha 
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6.1.6 Průměrná koncentrace anorganických látek území 

Největšího rozpětí anorganických látek mezi jednotlivými poklesy dosahuje 

koncentrace SO4
2-

 (6,39 – 69,52 mg/l) a Cl
-
 (6,2 – 70,04 mg/l). Další odchylku představuje 

pokles Barbora v podobě vyšší koncentrace dusitanů společně s amoniakálním dusíkem, 

viz graf 6. 

 

Graf 6:  Průměrná koncentrace anorganických látek v průběhu výzkumu (Švecová, 2019) 

 

Chloridy jsou esenciálním prvkem pro živé organismy, člověka nevyjímaje. Ve 

vodě jsou jednou z nejběžnějších složek. Nejsou tedy nijak zdraví škodlivé. Jejich 

nadbytek se však projevuje vyšším korozivním účinkem vody na kovové materiály. Příliš 

zasolená voda pak může mít negativní účinky na zavlažované rostliny, v takovém případě 

je ale lepší řídit se konduktivitou vody, než obsahem chloridů, jejíž limity pro pitnou vodu 

jsou 125 mS/m, tj. 1250 µS/cm (https://euroclean.cz/problemy-vody/chloridy/). 
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Sírany patří vedle chloridů a uhličitanů k základním aniontům vyskytujícím se ve 

vodě. Nemají žádný negativní účinek na zdraví. Pouze v případě, že se vysoká koncentrace 

síranů kombinuje s vysokou koncentrací hořčíku, může mít taková voda projímavé účinky 

(např. minerální voda šaratice). Vysoké koncentrace síranů mohou působit korozivně na 

kovy a zvláště také na beton. Nadlimitní koncentrace síranů většinou způsobí 

i překročenou hodnotu konduktivity/vodivosti (https://euroclean.cz/problemy-

vody/sirany/). 

Dusitany ve vodách často doprovázejí dusičnany nebo amoniakální dusík, který se 

ve vodách vyskytuje jako produkt rozkladu živočišných a rostlinných organických 

dusíkatých látek. Obvykle vznikají jako přechodný člen v cyklu dusíku při biologické 

redukci dusičnanů. V čistých vodách se dusitany nevyskytují nebo jsou obsaženy pouze v 

malých koncentracích. Dusitany patři mezi významné indikátory fekálního znečištění, ale 

pouze pokud jsou organického původu. Obsah dusitanů ve vodách se vyjadřuje zpravidla 

hmotnostní koncentrací v mg/l (Horáková et al. 2003, Hurychová, 2011). 

 

6.1.7 Průměrná koncentrace organických látek území 

Jako zásadní činitel ovlivňující životní prostředí bentických organismů byla 

zvolena konduktivita a koncentrace rozpuštěných látek, které dosáhly největšího rozpětí 

naměřených hodnot, viz graf 7. 
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Graf 7: Průměrná koncentrace organických látek v průběhu výzkumu (Švecová, 2019) 

 

 

6.1.8 Celková chemická podobnost monitorovaných zvodnělých 

poklesových kotlin 

Celkové srovnáním chemismu vod poklesových kotlin, viz graf 8, poukázalo na 

podobnost  referenční oblastí Skučák s poklesovými kotlinami Pod Lesem a U Skládky. 

Jedná se o průtočné oblasti, kde pouze ZPK Pod Lesem prošla sanací hlušinou. I vzhledem 

k přítomnosti hlušiny v kotlině Pod Lesem je zde koncentrace RL (171,4 mg/l) nižší než 

v poklesu s přirozenou sukcesí U Skládky (241,3 mg/l). Hodnoty RL referenční oblasti 

Skučák dosahují 150 mg/l. 
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Do druhé skupiny lze zařadit kotliny Bartošůvka, Darkov, Myškovec a František. 

Všechny kotliny mají sanované břehy a krom Františka jsou průtočné. Hodnoty RL se 

pohybují v rozmezí 314 – 682 mg/l. 

Dvě samostatné oblasti s nejvyšší koncentrací RL tvoří kotlina U Cesty (702,3 

mg/l) a Barbora (1465,8 mg/l). 

 

Graf 8: Podobnost zvodnělých poklesových kotlin na základě chemismu vod 
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Podobnost jednotlivých lokalit byla potvrzena i  detrendovanou korespondenční 

analýzou (DCA), viz graf 9. Jedná se o operaci na ordinační ose CA, jejíž pomocí se 

eliminuje podkovovitý efekt na gradientu tak, že vyjde najevo lineární uspořádání lokalit. 

 

 

Graf 9: DCA analýza chemické podobnosti zvodnělých poklesových kotlin 

 

 

6.2 Makrozoobentos 

Přítomnost vodních bezobratlých byla zjištěna na všech monitorovaných plochách, 

viz graf 10.  

Nejbohatší abundance makrozoobentosu byla determinována na poklesu U 

Skládky, kde byl rovněž zachycen i největší počet jedinců. Podobné rozpětí druhového 

osídlení je charakteristické také pro kotliny U Cesty a František.  

Nejchudší a dalo by se říci z hlediska makrozoobentosu mrtvá voda byla 

indikována v poklesu Myškovec. Zde byl odchycen pouze jeden druh. Tato odchylka, 
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vzhledem k nelišícímu se charakteru chemismu vody, je připisována jako důsledek 

vysokého predačního tlaku, vlivem zarybněním kotliny. 

Podrobné data o výskytu makrozoobentosu jednotlivých lokalit viz příloha C. 

 

 

Graf 10: Odlovené množství druhů a jedinců (Švecová, 2018) 

 

 

6.2.1 Podobnost lokalit na základě přítomnosti jednotlivých druhů 

Druhová podobnost monitorovaných ploch, byla vyhodnocena metodou analýzy 

hlavních komponentů PCA, viz graf 11. Největších rozdílů druhového zastoupení vůči 

sledovaným lokalitám dosáhly poklesy U Skládky a Velký Myškovec. 

Navzdory chemické podobnosti prostředí lokalit je charakteristika druhového 

osídlení rozlišná. 
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Graf 11: PCA analýza závislost druhů na sledovaných lokalitách 

 

Legenda ke grafu č.10:  

Monitorovaná plocha č. 1 - Bartošůvka, č. 2 - Pod Lesem, č. 3 - Darkovské moře, č. 

4 - Velký Myškovec, č. 5 - U Skládky, č. 6 - U Cesty, č. 7 - Barbora, č. 8 - František, č. 9 – 

Skučák 

 

 

6.2.2 Analýza závislosti mezi biologickými a hydrochemickými 

parametry 

Pro vyhodnocení závislosti řádů makrozoobentosu byla použita kanonická 

korespondenční analýza CCA. Jedná se o přímou gradientovou unimodální analýzu, kde 

proměnná pro diskriminaci určuje charakter prostředí. 
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6.2.2.1 Korelace jednotlivých řádů makrozoobentosu na základě CCA  

 

 

 

Analýza vztahů mezi jednotlivými řády makrozoobentosu a hydrochemickými 

parametry vod poukázala na následující závislosti: 
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 Hemiptera, Odonata, Seriata vykazují nejvyšší kladné korelace k hodnotám 

konduktivity, rozpuštěných látek a chloridů. Seriata navíc pozitivně koreluje i s 

přítomností síranů. U těchto řádů můžeme hovořit o značné přizpůsobivosti ke stavu 

prostředí. 

 Pozitivní korelaci ke koncentraci dusičnanů vykazují pouze Arynchobdellida a 

Diptera. Vyšší koncentrace dusitanů a amoniakálního dusíku nemají vliv na 

přítomnost řádů Trichoptera a Seriata.  

 Zápornou korelaci a tím pádem reakci na nevyhovující prostředí z pohledu 

koncentrace rozpuštěných látek, konduktivity a chloridů vykazují řády 

Ephemeroptera, Arynchobdellida, Coleoptera a s nejcitlivější reakcí Trichoptera. 

 Opačná situace nastává při reakci na přítomnost síranů, kde řády Odonata, Tubificida, 

Ephemeroptera, Seriata a Hemiptera vykazují kladnou korelaci. 

 

 

Graf 12: CCA analýza závislosti druhů na faktorech prostředí lokalit 

 

Kanonická korespondenční analýza poukázala na zápornou korelaci bezobratlých  

vůči sanaci kotlin, kde mezi nejcitlivější řády patří Trichoptera, Hemiptera a Odonata. 

Pozitivní korelaci naopak vykazují Tubificida, Seriata a částečně i Diptera. 
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Přímou závislost na průtočnosti a vegetačním pokryvu vykazují Ephemeroptera, 

Arhynchobdellida, Trichoptera a Hemiptera. Bez vázanosti na tyto faktory prostředí jsou 

naopak řády Odonata, Coleoptera, Seriata a Tubificida. 

 

6.2.2.2 Korelace na základě jednotlivých druhů 

Kanonická korektní analýza biplots poukázala na vliv jednotlých proměnných 

kvality vody vůči dílčím druhům makrozoobentosu. Byly také odhaleny druhy s preferencí 

určitých podmínek stanovišť. 

 

 

- Kladnou korelaci vůči hodnotám konduktivity a rozpuštěných látek vykazují druhy 

Ischnura pumilio, Dugesia sp., Procladius sp., Ilyocoris cimicoides , Erythromma najas, 

Caenis robusta, Thienemannimyia carnea 

 

- Záporný efekt na tyto faktory prostředí je charakterizován druhy 

Siphlonurus occidentalis, Odontomyia sp., Limnephilus flavicornis, Erpobdella octoculata, 

Baetis brunneicolor, Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, Leptophlebia 

marginata, Culex sp., 
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Chloridy jsou přirozenou součástí životního prostředí. Hlavní antropogenní zdroje 

je spalování uhlí, posypové soli, chemický průmysl, chloridy sodný se používá k výrobě 

chlóru a hydroxidu sodného a ke změkčování vody.   

- Kladnou korelaci na přítomné koncentrace chloridů vykazují: 

Ischnura pumilio, Dugesia sp., Procladius sp.,  Erythromma najas, Caenis robusta, 

Thienemannimyia sp., Polypedilum nubeculosum, Ilyocoris cimicoides, Corixa punctata, 

Siphlonurus marshalli 

- Silně záporný efekt na přítomnost chloridů má: 

Siphlonurus quebecensis, Odontomyia sp., Limnephilus decipiens, Erpobdella 

octoculata, Baetis brunneicolor, Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, 

Leptophlebia marginata, Culex sp., Caenis horaria, Ischnura pumilio 

 

Nadlimitní koncentrace síranů je hlavním určujícím faktorem způsobující 

překročenou hodnotu vodivosti. 

- Kladnou korelaci na přítomnost síranů vykazují: 

Thienemannimyia sp., Thienemannimyia carnea, Gomphus vulgatissimus, 

Laccophilus minutus, Chironomus zealandicus, Caenis robusta, Laccophilus minutus, 

Chironomus zealandicus, Gomphus vulgatissimus, Anopheles atroparvus 

- Záporná korelace je charakteristická pro druhy: 
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Siphlonurus quebecensis, Odontomyia sp., Limnephilus decipiens, Erpobdella 

octoculata, Baetis brunneicolor, Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, 

Ischnura pumilio, Procladius sp., Ilyocoris cimicoides, Orthocladius sp., Haliplus, Caenis 

horaria, Leptophlebia marginata 

 

 

 

- Kladná korelace na dusitany a amoniakální dusík se zápornou korelací na dusičnany 

byla prokázána u: 

Ischnura pumilio, Procladius sp., Anopheles atroparvus, Polypedilum 

nubeculosum, Thienemannimyia sp., Psychomyia pusilla, Siphlonurus marshalli, 

Siphlonurus quebecensis, Caenis robusta, Thienemannimyia sp., Dugesia sp., Erythromma 

najas , Ilyocoris cimicoides 

- Kladná korelace k dusičnanům byla stanovena pro druhy: 

Limnephilus flavicornis, Culex sp., Odontomyia sp., Siphlonurus occidentalis, 

Limnephilus decipiens, Leptophlebia marginata , Chironomus zealandicus, Laccophilus 

minutus, Ischnura pumilio 
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- kladná korelace na průtočnost a sanaci 

Baetis brunneicolor, Erpobdella octoculata, Culex sp., Thienemannimyia sp., 

Odontomyia sp., Limnephilus decipiens, Leptophlebia marginata, Anopheles atroparvus  

- kladná korelace na průtočnost, záporná na sanaci 

Brachycentrus maculatus, Caenis robusta, Sericostoma personatum,  Hydrochus 

carinatus, Corixa punctata, Caenis horaria, Siphlonurus marshalli 

- kladná korelace na sanaci, záporná na průtočnost 

Tubifex Tubifex, Orthocladius sp., Polypedilum nubeculosum, Psychomyia pusilla, 

Limnephilus flavicornis, Dugesia sp., Ischnura pumilio, Procladius sp. 

- záporná korelace na průtočnost i sanaci 

Ilyocoris cimicoides , Ischnura pumilio, Haliplus, Gomphus vulgatissimus, 

Erythromma najas 
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- Pozitivní korelace na vysoké hodnoty mineralizace je typická pro 

Ilyocoris cimicoides, Procladius sp., Dugesia sp., Ischnura pumilio, Chironomus 

zealandicus, Laccophilus minutus, Limnephilus decipiens, Psychomyia pusilla, 

Polypedilum nubeculosum, Tubifex tubifex 

 

- Mezi senzitivní druhy vůči přítomnosti solí se řadí Thienemannimyia sp., Caenis 

robusta, Erythromma najas, Hydrochus carinatus, Siphlonurus occidentalis, 

Siphlonurus marshalli, Anopheles atroparvus, Thienemannimyia sp., Corixa punctata, 

Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus 

 

CCA analýzy odhalily úzce spjaté skupiny organismů, jejichž jedinci mají identické 

tolerance vůči kontaminaci prostředí a vykazují shodu jak v záporné, tak kladné korelaci 

vůči monitorovaným podmínkám.  

První skupina: Culex sp., Siphlonurus marshalli, Odontomyia sp., Limnephilus 

flavicornis, Baetis brunneicolor, Erpobdella octoculata  

Druhá skupina: Thienemannimyia sp., Anopheles punctipennis, Siphlonurus 

quebecensis 

Třetí skupina: Sericostomatidae sp., Brachyce, Leptophlebiidae sp., Ischnura sp.  



Švecová Lucie:  Vývoj a druhová rozmanitost bentosu poklesových kotlin Horního Slezska 

 

2019   52 

6.2.3 Vliv litorální vegetace na přítomnost makrozoobentosu 

Množství vodního a břehového porostu se na sledovaných lokalitách pohybovalo 

v rozmezí 20 – 95%. Nejbujnější porost se vyskytoval na lokalitách U Skládky,  

Bartošůvka, U Cesty, Skučák a František s pokryvností 70-90%. Břehy s nejchudším 

pokryvem 20-35% jsou charakteristické pro poklesy Pod Lesem, Darkov, Myškovec 

a Barbora. 

Z výzkumu vyplývá, že vegetační pokryv není hlavním faktorem ovlivňujícím 

biodiverzitu zvodnělých poklesových kotlin, viz graf 13. Toto tvrzení bylo prokázáno 

i kanonickou korespondenční analýzou, viz graf. 14. 

 

 

Graf 13: Vliv litorální vegetace na biodiverzitu 
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Graf 14: CCA analýza závislosti makrozoobentosu na litorální vegetaci 

 

 

6.2.4 Biotické indexy 

Za speciální skupinu indexů diverzity lze považovat takzvané biotické indexy, které 

do výpočtu indexu kromě přítomnosti a abundance taxonů přidávají i jejich ekologické 

charakteristiky (species traits). Výsledný index pak lze popsat jako souhrnné hodnocení 

společenstva vycházející z výskytu a abundance taxonů vázané jejich ekologickými 

charakteristikami (Jarkovský et al., 2012). 

Data použitá pro výpočty indexů viz příloha D.  
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6.2.4.1 Diverzita 

 
Graf 15: Stav diverzity a ekvitability sledovaných lokalit (Švecová, 2018) 

 

Obvyklé hodnoty diversity ekologických dat se pohybují zpravidla v rozmezí 1,5 – 

3,5. Celá zájmová oblast se vyznačuje stavem nízké biologické diverzity, která spadá do 

hodnot indexu < 2,5. 

Shannon-Wienerův index diverzity, H = - ∑ pi ln(pi) 
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Vysoké hodnoty ekvitability představují vyrovnané a vyzrálé společenstvo. Snížení 

ekvitability doprovázené dominancí jednoho nebo jen několika taxonů značí náročnější 

prostředí (např. stres), s nímž se vypořádaly jen dominantní taxony. Čím více se hodnota 

ekvitability blíží číslu 1, tím je společenstvo vyrovnanější (Losos et al. 1985).   

Vyrovnanost Shannon-Wienerova indexu,   E = H / Hmax = H / lnS 
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6.2.4.2 Dominance 

Monitorované oblasti jsou sice druhově méně bohaté, ale zato zde našly útočiště 

dominantní druhy, které jsou základním stavebním kamenem rozvoje složitějších 

společenstev, viz příloha C a graf 16. 

 

DO = Ni /N . 100 [%] 

N – celkový počet jedinců,  

Ni – počet jedniců i–tého druhu 

 

 

 

 

Mezi eudominantními a zároveň nejvíce tolerantní druhy všech monitorovaných 

lokalit řadíme příslušníky řádu Diptera vyskytující se ve všech monitorovaných lokalitách 

s převahou 20%. Výjimku tvoří referenční oblast Skučák, kde mezi eudominatní řády patří 

Trichoptera 31,82%, Coleoptera 27,27%, Hemiptera 22,73% a Odonata 13,64% a lokalita 

Batrošůvka, s převahou čeledi Odonata se zástupci Gomphus vulgatissimus 25% 

a Ischnura pumilio 19,44%. 

Dominantní druhy jsou zastoupeny na stanovištích Bartošůvka, U Skládky, U 

Cesty, Skučák a František se zástupci řádu Trichoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, 

Diptera, Tubificidae a Arhynchobdellida. 

Subdominantní druhy se nacházejí U Skládky – Coleoptera, Trichoptera 1,83% 

a v poklesové kotlině František – Ephemeroptera a Odonata 1,54%. 

Subrecedentní řády se vyskytují pouze v lokalitě U Skládky v zastoupení Odonata 

a Trichoprera ve shodně 0,92%. 

Recedentní jedinci nejsou zastoupeni. 

 

Dominance 

druhů: 

 

‹ 1 subrecedentní 

≥ 1 recedentní 

≥ 2 subdominantní 

≥ 5 dominantní 

≥ 10 eudominantní 
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Graf 16: DCA analýzy dominance lokalit 

 

Zvodnělé poklesové kotliny můžeme označit jako společensteva regulovaná 

dominancí. Pro tyto společenstva platí, že druhy kolonizující uvolněné místo na něm 

nemusí nutně vydržet. Díky kompetici může být druh vytlačen a na tomto konkrétním 

místě tzv. vyhynout, ale na lokalitě jako celku díky migraci a rekolonizaci vydržet 

(pravděpodobnostní refugium). V takovýchto společenstvech disturbance, jež otevírají 

nové „mezery“, jsou víceméně předpověditelné sekvence druhů (minisukcese). 

Disturbance tedy vrací stanoviště do dřívějších sukcesních stadií 

(https://web.natur.cuni.cz/ecology/vyuka/ekologie-mala/Spolecenstvo.pdf). 

 

6.2.4.3 Saprobní index profilů 

Saprobní index je určen k hodnocení znečištění vod na základě druhové skladby 

společenstva. 

𝑆𝑖 =
∑ s𝑖ℎ𝑖𝑖𝑖
𝑆
𝑖=1

∑ ℎ𝑖𝑖𝑖
𝑆
𝑖=1

 

si…..individuální saprobní index i-tého druhu,  

hi….početnost  

ii…. individuální indi-kační váha druhu 

https://web.natur.cuni.cz/ecology/vyuka/ekologie-mala/Spolecenstvo.pdf
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xenosaprobita  méně než 0,5 
oligosaprobita  0,5 - 1,5 
betamezosaprobita  1,5 - 2,5 
alfamezosaprobita  2,5 - 3,5 
polysaprobita  více než 3,5 

(Sládečková & Sládeček, 1997) 

 
Tabulka 1: Hodnoty Saprobního indexu monitorovaných lokalit (Švecová, 2016) 

Stanoviště Saprobní index 

1. Bartošůvka 2,4 

2. Pod Lesem 1,97 

3. Darkov 2,18 

4. Myškovec 1,8 

5. U Skládky 2,16 

6. U Cesty 1,98 

7. Barbora 1,92 

8. Skučák 1,53 

9. František 1,83 

 

Podrobná data pro výpočet saprobity jednotlivých profilů, viz. příloha C. 

Všechny lokality monitorovaného území jsou dle výsledků v rozmezí tolerance β-

mezosaprobie, viz graf 17.  

β-mezosaprobita představuje vodu mírně znečištěnou a považuje se za tzv. 

klimaxové stádium, kterého je voda schopná maximálně dosáhnout přirozenými procesy 

bez lidského zásahu. Jedná se také o nejlepší stupeň, kterého voda může dosáhnout při 

biologickém čištění odpadních vod. Dle klasifikace Friče odpovídá parmovému a 

cejnovému pásmu, rybníky dle úživnosti jsou I. a II. bonitní třída. Obsah organických látek 

ve vodách dosahuje BSK5 = 5 mg·l-1. Lze zde zaznamenat bohatý přísun organických 

látek ve formě minerálních živin vzniklých rozkladem. V povrchových vrstvách vody 

nastává za příhodného osvětlení nadměrná fotosyntetická asimilace fytoplanktonu 

projevující se mikrobublinkami vzduchu. Tento fakt vede k posunutí uhličitanovápennaté 

rovnováhy (inkrustace, pH na hodnotu 9 až 11). V letním období se zde tvoří vegetační 

zabarvení (vegetační zákal) vody a vodní květ, pomnožuje se zde fyto- i zooplankton. Z 

dalších indikátorů β-mezosaprobního stupně jsou to rozsivky Aulacoseira, Synedra acus, 

zelené řasy rodů Actinastrum, Ankistrodesmus, Crucigenia, Eudorina, Monoraphidium, 

Oocystis, Pandorina, Pediastrum, Scenedesmus, stopkatí nálevníci rodu Vorticella, vířníci 

rodu Brachionus, korýši (perloočky a klanonožci). V pásmu se vyskytují larvy hmyzu, 
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např. larvy vážek a šídel. Tekoucí vody uvedeného stupně specifikují larvy jepic (Říhová 

Ambrožová, 2007). 

   

 
Graf 17: Množství druhů v závislosti na saprobním indexu stanovišť (Švecová, 2018) 

 

6.2.4.4 Trofická struktura monitorované oblasti 

Funkční struktura komunity makrozoobentosu byla trvale a dominantně zastoupena 

převažující přítomností dravců a sběračů, viz tabulka 2 a graf 18. 

Dravé druhy jsou charakteristické požíráním celých živočichů nebo jejich částí, 

kdežto sběrači se specializují na sběr sedimentů, biofilmu nebo shrnování detritu. 
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Vyskytla se i malá skupina filtrátorů jak pasivních, zachytávajících jemnou 

organickou hmotu do sítí, tak aktivních, kteří jsou již přímo vybaveni filtračním aparátem. 

Druhy, které jsou specializované na drobení hrubé organické hmoty, byly zastoupeny 

pouze v počtu 9 jedinců. 

 

Tabulka 2: Trofická struktura území (Švecová, 2018) 

 

Dravé druhy reprezentuje 6 řádů - Coleoptera, Diptera, Odonata, Seriata, 

Trichoptera z 16 druhů, z nichž největší dominance dosáhl Haliplus sp. z řádu Coleoptera 

v počtu 31 jedniců a Procladius sp. z řádu Diptera v počtu 22 jendiců. 

Oproti tomu sběrače reprezentují 4 řády – Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera 

a Tubificida s 60% přehavahou příslišníků Ephemeroptera. Mezi dominantní převažující 

druh patří Baetis brunneicolor v počtu 41ks a larvy Chironomidae v celkovém počtu 21 

jedniců. 

Dravci jsou dominantní skupinou, která je zastoupena ve všech monitorovaných 

poklesech, kde jejich přítomnost prokazuje vyvážená společenstva makrozoobentosu. 
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SH 

PR 
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PF / 

PR 
GR 

GA 

/AF 

GA / 

GR 
GA AF 

1. Bartošůvka   1   8 22     2   3   

2. Pod Lesem         3       4 15   

3. Darkov         6     8   7   

4. Myškovec         6             

5. U Skládky 2   4 2 12   2 8 34 13 32 

6. U Cesty   4     17       9 12 2 

7. Barbora       10 15   2 5 3     

8. Skučák   4     9 3       6   

9. František       2 19   10   3 31   
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Graf 18: Trofická struktura makrozoobentosu (Švecová, 2018) 

 

6.3 Charakteristika dominantních druhů  

Mezi nejpočetnější řády na celém zájmovém území se řadí Diptera – 120 jedinců, 

Ephemeroptera – 100 jedinců a Coleoptera - 40 jedinců 

6.3.1 Dominantní druhy Diptera spadají do čeledi Chironomidae – 

pakomárovití 

Pakomárovité lze považovat za nejúspěšnější skupinu vodního hmyzu. Mezi 

vodními bezobratlými dosahují nejvyšší početnosti a to jak v počtu druhů, tak i jedinců. 

Četnost larev může dosahovat až 50 tisíc jedinců na metr čtvereční (www.nppodyji.cz).  

Zástupci této čeledi jsou podobní komárům, ale dospělci se neživí krví živočichů. 

Bodavé ústrojí u nich není na rozdíl od komárů vůbec vyvinuto. Jejich larvy dlouhé až 
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30 mm, akvaristy označované jako patentky, obývají nejčastěji vodní prostředí, zejména 

dnové sedimenty a vodní rostliny. Larvy mohou být všežravé. Živí se především řasami 

nebo detritem. Dospělci zpravidla potravu již nepřijímají. U některých druhů mají larvy 

červené zbarvení díky přítomnosti hemoglobinu (www.nppodyji.cz). 

 

 Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804) 

Ekologie:  Larvy Polypedilum se vyskytují prakticky ve všech druzích stojatých 

i tekoucích vod, s výjimkou arktických a vysokých hor. Vhodným substrátem jsou 

sedimenty. Několik druhů se nachází také na tvrdých substrátech nebo místech po těžbě, či 

ve vodních elektrárnách. Tento rod má celosvětovou distribuci s několika stovkami druhů. 

Holarktická fauna zahrnuje nejméně 100 druhů. 

Popis:  

- Středně velké, 8+ mm dlouhé červenožluté larvy 

- Tělo - chybí laterální a ventrální tubuly. 

- Dorsal head - frontoclypeal bez frontálního fenestra,  

oddělen od antén konvexním předním okrajem 

- Anténa - Anténa s 5 segmenty. Lauterborn  

orgány naproti na vrcholu druhého segmentu,  

se stylem. Prstencový orgán v bazální 1/4 segmentu 1 

- Labrum - SI a SII plumose na obou stranách;  

SIII krátké, štíhlé; SIV se normálně vyvinula.  

Ozubení premandibular jednoduché. Labrální  

lamely jsou normální. Ozubení epipharyngx / 

hřeben je rozdělen do 3 částí, každá destička  

je distálně ozubená. Premandubily se třemi zuby. 

- Mentum – lesklé černé s výraznými čtyřmi  

předními zuby. 2 centální jsou nižší než  

vnější pár. 6 párů postranních zubů na každé  

straně – 1. je nižší než druhý. Ventromentalní  

desky jsou spojeny se středem menta a jsou odděleny na šířku středního průřezu. 

(http://chirokey.skullisland.info/genus/Polypedilum/) 
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Obrázek 19: Polypedilum nubeculosum (Švecová, 2014) 

  

 Procladius sp. (Skuse, 1889) 

Ekologie: Larvy většiny druhů Procladius dávají přednost bahnitému substrátu 

stojatých nebo pomalu tekoucích vodních útvarů, zejména rybníků a jezer. Několik druhů 

také kolonizují profundální zónu velkých, hlubokých jezer. V Evropě je známých více než 

60 druhů, ale ve většině případů se pravděpodobně jedná o synonyma. 

Popis:   

- Středně velké až velké larvy, 6-11 mm dlouhé 

- Bělavá barva, i když některé z nich mohou mít  

červený nádech od hemoglobinu. 

- Anténa – přibližně stejně dlouhá jako mandibula.  

Antennální poměr 3,5-5,0. Bazální segment asi  

5x tak dlouhý jako bazální šířka, s kruhovým  

orgánem 0,7; segment 2 asi 3,5x tak široký jako   

široký; segment 3 téměř 2x tak široký, jak dlouhý  

jako apikální segment. Styl končící více či  

méně se segmentem 3, vznikajícím společně  

s kolíkem sensilla, po stranách, pod distálním  

okrajem segmentu 2. Čepel asi tak dlouhá jako  

bičík nebo dosahující pouze k poslednímu segmentu.  

Příslušenství čepele cca 2x jako segment 2. 

 

                         (http://chirokey.skullisland.info/genus/Procladius/) 

 

 

http://chirokey.skullisland.info/genus/Procladius/
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  Obrázek 20: Procladius sp. (Švecová, 2014) 

 

 Orthocladius sp. (van der Wulp, 1874) 

Ekologie: Larvy Orthocladia se nacházejí ve všech typech vodních stanovišť severní 

polokoule. Žádné záznamy z této oblasti však nebyly ověřeny. Obecně jsou larvy 

nejrozmanitější a hojnější v tekoucích vodách, ale larvy O. Eudactylocladius se nacházejí v 

hygropetických secích, periodických vodách a možná vlhké půdě, zatímco larvy O. 

Pogonocladius se vyskytují v jezerech a rybnících. 

Popis:  

- Středně velké až velké larvy, až 12 mm dlouhé 

- Anténa - Anténa s 5 segmenty; někdy 4  

segmentované; segmenty postupně kratší nebo  

segmenty 3 a 4 mají délkovou délku. Prstencový  

orgán na bazální 1/3 segmentu 1. Čepel obvykle  

nepřesahuje bičík 

- Labrum - Labrum s dvojkalnným SI;  

zbývající S setae jednoduché. Labrální  

lamely chybí. Chaetae s jednoduchými dlouhými 

větvemi; spinulae s jednoduchými až  

rozvětvenými hroty. Pecten epipharyngis se  

skládá z 3 šupin. Chaetulae laterales obvykle 

 jednoduché, občas serrate; chaetulae basales  
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s rozvětvenými hroty. Ungula ve tvaru U  

s oválným až kvadratickým bazálním skleritem. 

- Mandibuly - Apicalní zub obvykle kratší než  

kombinovaná šířka 3 vnitřních zubů; delší  

u některých druhů O. Euorthocladius .  

Seta subdentalis apikálně expandovaný, špičatý 

 nebo vroubkovaný. Seta interna se skládá  

z 5-8 větví od všech jednoduchých až po pilovité.  

Vnější okraj buď hladký, nebo zkroucený. Mola bez páteře. 

(http://chirokey.skullisland.info/genus/Orthocladius/) 

 

 

Obrázek 21: Orthocladius sp. (Švecová, 2014) 

 

6.3.2 Dominantní druhy Ephemeroptera - jepice 

Jepice patří mezi nejstarší hmyz, který má křídla. Jsou primitivní. Je to také jediný 

hmyz, který se svléká i v době, kdy má vyvinutá a letu schopná křídla. Různé druhy se 

mohou rodit v jakémkoli ročním období mimo nejtužší zimy. Těla jsou měkká. Jepice mají 

dlouhé nohy. Mají také dva páry křídel typického tvaru. Přední pár je velký 

a trojúhelníkovitý. Druhý pár je malý, nebo chybí. Nedovedou skládat křídla na záda jako 

ostatní hmyz. V klidu je drží vztyčená nad tělem. V dospělosti nepřijímají potravu a žijí jen 

velmi krátkou dobu. Část druhů přežívá jen jediný den. Páří se hromadně, za soumraku 

nebo za svítání, a samičky kladou vajíčka do vody. Proměna je nedokonalá. Nymfy žijí ve 

vodě. Na bocích zadečku mají žábry a na konci mají tři dlouhé štěty. Živí se ponořenými 

rostlinami a živočišnými zbytky. Vyvíjejí se i několik let. Když plně dorostou, vynořují se 

http://chirokey.skullisland.info/genus/Orthocladius/
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na povrch. Poté se svlékají. Stadium s názvem subimago má ještě zakalená nebo tmavá 

křídla. Opouští vodu a teprve po několika hodinách nebo dnech se naposled svléká. 

Dospělec (imago) má již křídla zářivě průhledná. Let jepic je typický. Štěty na zadečku 

jsou při letu dobře patrné (https://www.biolib.cz/cz/taxon/id16807/). 

 

 Baetis brunneicolor (McDunnough, 1925) - jepice hnědobarvá 

Jedná se o největší běžný druh Baetis v našich vodách, který dosahuje obrovského 

přírůstku nových jedinců. Rybáři možná četli v knihách o Baetis hiemalis, ktera je nyní 

synonymem pro Baetis brunneicolor. Vypadá to, že se jednalo o jméno pro škůdce tohoto 

druhu, který preferoval pomalou vodu a stanoviště plevelů místo štěrkovitých riffů 

(http://www.troutnut.com/hatch/222/Mayfly-Baetis-brunneicolor-Blue-Winged-Rusty-

Dun). 

 

 Obrázek 22: Baetis brunneicolor (Švecová, 2014) 

 

 Leptophlebia marginata (Linnaeus, 1767) 

Vyskytuje se v holarktické oblasti Evropy a Severní Ameriky, včetně mírných 

i arktických stanovišť.  To je spojováno s okraji jezer, rybníků a rameny pomalu-

pohybujících se řek a potoků. Začátkem léta dospělci vylézají v průběhu dne z vody jako 

vodní nymfy. Nymfy se přemísťují k vodní hladině a stoupají na vynořující se stonky 

rostliny, větve nebo skály. Zde po rozpadu kůže nastává přeměna v okřídleného dospělce. 

Samci létají v rojích během dne. Oplodněné samice mají asi 1200 vajec a létají těsně nad 

vodou, kde buď ponořují špičku břicha, nebo krátce přistávají na povrchu, aby uložily 

vejce. Když dokončí kladení, jsou tak vyčerpány, že brzy zemřou. Z vajec se líhnou 

http://www.troutnut.com/hatch/222/Mayfly-Baetis-brunneicolor-Blue-Winged-Rusty-Dun
http://www.troutnut.com/hatch/222/Mayfly-Baetis-brunneicolor-Blue-Winged-Rusty-Dun
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vodních nymfy, které žijí na povrchu nebo v sedimentu mělké vody a stoupají na ponořené 

rostliny. Živí se detritem a prosívají organické částice z bláta. Jejich doba vývoje trvá 

téměř rok, kdy jsou připraveni se transformovat na dospělé. Každý rok existuje jedna 

generace. 

Leptophlebia marginata může působit jako alternativní hostitel parazitického 

háďátka Cystidicoloides tenuissima, které infikuje lososovité ryby (lososy a pstruhy) a 

nachází se v jejich žaludcích. 

(https://insects.fandom.com/wiki/Leptophlebia_marginata) 

 

 Siphlonurus marshalli (Traver, 1934)  

Nymfy Siphlonurus marshalli mají délku 12 až 16 milimetrů výjma délky jejich 

ocasních štětů. Barevnost těchto nymf je podobná zbarvení dospělců s jemně viditelnými 

náznaky křídel v oblasti štítu a ramen. Nohy jsou jantarové s tmavými akcenty u spojů. 

Hřbetní povrch břišních tergitů je středně čokoládově hnědý se středovou osou tmavších 

skvrn na jejich předních okrajích. Posterální spinuly v zadních rozích každého tergitu 

nejsou ztmaveny, jako u jejich sesterských druhů. Každý sternit zobrazuje dvojici 

výrazných podélných rezavěhnědých pásů. Na bočních okrajích jejích ventrální osy, 

nalezneme čtyři sépiové skvrny (Schwiebert, 2007). 

 

 Obrázek 23: Siphlonurus marshalli (Švecová, 2014) 

 

 Siphlonurus quebecensis (Provancher, 1878) 

Subimága mají temnou barvu s šikmými křídly. Jejich kouřově šedá přední část 

může měřit mezi 11 a 15 milimetry. Mají poněkud menší křídla než  Siphlonurus 

https://insects.fandom.com/wiki/Leptophlebia_marginata
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alternatus. Tělo je šedavě olivové s tmavšími kruhy na břiše, které jsou možná 

nejzřejmějším fyzickým měřítkem. Břišní sternity mají čokoládově hnědou barvu 

(Schwiebert, 2007). 

Samci z Siphlonurus quebecensis mají čelisti o rozměrech 10 až 14 milimetrů, jsou 

hyalinové a zcela sklovité, s výjimkou mírného mléčného zbarvaní na jejich stigmatických 

okrajích. Primární žíly jsou hořce čokoládově hnědé, zatímco ty sekundární a křížové jsou 

světle hnědého zbavení. Hlava je okrová a nese tmavší oči, které mívajíjsou tmavě 

zakouřový nádech s lehkým náznakem dvou krémovitých proužků na spodních 

hemisférách (Schwiebert, 2007). 

 

Obrázek 24: Siphlonurus quebecensis (Švecová, 2014) 

 

6.3.3 Dominantní druhy Coleoptera - brouci 

Jedná se o nejpočetnější řád hmyzu. Je popsáno okolo 400 000 druhů, z toho v ČR 

nás asi 6 000 druhů ze 108 čeledí. Nejvýraznějším znakem brouků je první pár křídel 

přeměněný v tvrdé krovky. Druhý pár křídel je blanitý, někdy zakrnělý. Tělo brouků je 

silně sklerotizované v podobě štítu - pronotum. Ústní ústrojí je většinou kousací 

(https://www.biolib.cz/cz/taxon/id4801/). 

 

 Haliplus sp. (Latreille, 1802) - plavčík 

Ve většině případů preferuje pobřežní zónu stojatých vod s bujnou vodní vegetací. 

Není dobrý plavec ani letec. Charakteristickým znakem dospělců jsou velké krytky zadních 
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kyčlí, pod které si brouci ukládají bublinku vzduchu, která jim umožňuje přijímat také 

kyslík rozpuštěný přímo ve vodě (Homolová, 2009). 

 

   Obrázek 25: Haliplus sp. (Švecová, 2014) 

 

6.3.4  Dominantní druhy Odonata - vážky 

Vodní nymfy mají jen nepatrnou podobnost s dospělci. Jsou bezkřídlé s širším 

zploštělým tvarem těla. Vážky mají žábry, zatímco šidélka 3 listy, vyčnívající ze špičky 

břicha. Nymfy jsou převážně vodní, ačkoli je známý i druh obývající mokrou hrabanku v 

severním Queenslandu. Larvy vážek a šídélek lze nalézt v mnoha vodních biotopech. Jedná 

se o stagnující nebo rychle tekoucí sladkovodní potoky, řeky, potoky, rybníky, a některé 

druhy obývají i solné stanoviše vnitrozemských vod. Samci inklinují k teritoriálnímu 

chování. Mohou být často pozorováni posazeni na oblíbeném výhodném místě blízko u 

vody, kde chrání své loviště. Samice se často potulují do větších vzdáleností od vody při 

hledání kořisti (http://www.ento.csiro.au/education/insects/odonata.html). 

 

 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná 

Stejně jako larvy jiných druhů r. Gomphus jsou ploché a bez hřbetních trnů, 

křídelní pochvy jsou rovnoběžné. Na rozdíl od S. flavipes není 9. zadečkový článek 

nápadně prodloužený, na rozdíl od západoevropských druhů (G. simillimus, G. pulchellus) 

má larva boční trny i na 5. a 6. článku. Svlečky lze nalézt nejčastěji v blízkosti břehu na 
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příbřežní vegetaci, méně také na kamenech, zdech či pilířích ve výšce 20 - 80 cm nad 

vodní hladinou (http://www.vazky.net/cs/klinatka-obecna---gomphus-vulgatissimus). 

  
 Obrázek 26: Gomphus vulgatissimus (Švecová, 2014) 

 

 Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé 

Je považováno za pionýrský druh. Vyhledává raně sukcesní stanoviště s řidší 

vegetací a holými břehy jako nově vzniklé tůně, vypuštěné rybníky apod. Imaga často 

odpočívají na příbřežní vegetaci. Samice kladou vajíčka bez asistence samce do 

rostlinného materiálu. Larvy se vyvíjejí velmi rychle během dvou až tří měsíců. V teplých 

letech v našich podmínkách zvládne dvě generace za rok. S dospělci se setkáme téměř po 

celou sezónu od počátku května až do září. Přezimuje larva (http://www.naturabohemica. 

cz/ischnura-pumilio/). 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 27: Ischnura pumilio (Švecová, 2014)                                                                              
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7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DISKUZE 

Zvodnělé poklesové kotliny, jako pozůstatek těžební činnosti, ještě nejsou důkladně 

zmapovány z pohledu nově vznikajících ekosystémů v prostředí přímého antropogenního 

stresu. Vzhledem k velmi omezenému množství vědeckých prací a publikací v oblasti 

zvodnělých poklesových a jejich vlivu na makrozoobentos, nebylo možné důkladně 

porovnat a ověřit analyzovaná data. 

Mezi hlavní odlišnosti zvodnělých poklesových kotlin od toků patří zejména průtok 

a hloubka. U těchto vod nelze ovlivnit biologické, chemické ani fyzikální vlastnosti za 

pomoci usměrňování jejich přítoku a odtoku. K horizontální i vertikální zonaci zde docházi 

i během dne, což je právě jedna z hlavních odlišností od rybníků a přehradních nádrží. 

S tímto jevem úzce souvisí i koncentrace kyslíku ve vodě v závislosti na teplotě a hloubce 

jezera (Stalmachová, 2001, Raclavská, 2001). 

Sezónní periodicita teplotní stratifikace zvodnělých poklesových kotlin může být 

provázena dlouhodobou separací spodních (hypolimnických) vrstev vody, která je 

přerušována cirkulacemi vodních mas. Tento cyklus pak vytváří specifické fyzikálně-

chemické podmínky ve vodních ekosystémech. Má velký význam nejen pro koloběh látek 

(N, P, C, S atd.), ale i pro celou biotickou složku ekosystémů, od planktonu, 

makrozoobentosu až po rybí osádku (Lellák a Kubíček, 1992). 

Hledání způsobů  v geografickém výskytu flóry či fauny slaných jezer často odhalí 

silné sdružení konkrétního taxonu s určitými typy vod. Rozpuštěné látky, spolu s 

mineralizací a přírodními podmínkami stanovišť, mohou poskytovat různorodou distribuci 

organismů obývajících vody se zvýšeným obsahem solí. Přehled studií, které prokazují 

stanovištní sdružení se zvláštní tolerancí k rozpuštěným látkám, iontovému a osmotickému 

přizpůsobení (Goetsch & Palmer, 1997, Kefford et al., 2004, Palmer et al., 2004), 

poskytuje informace o věrnosti druhů k habitatu a chemismu životního prostředí napříč 

širokým taxonomickým spektrem.  

Vzhledem k uvolňování látek z asanačních materiálů do rezervoárů, ke kterému 

docházi při styku s vodou, jsou kotliny řazeny do IV. a V. třídy dle ČSN 757221. To také 

potvrzuje i Konečná, 2007, Pertile, 2007, Pierzchala et al., 2011 a Sierka et al., 2008. Tato 

disertační práce však řadí vody poklesových kotlin z pohledu indikčního zastoupení 

makrozoobentosu do β-mezosaprobních vod, jež představují vody mírně znečištěné. 

Můžeme zde hovořit o tzv. klimaxovém stádiu. Jedná se o nejlepším stupeň, kterého voda 
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může dosáhnout přirozenými procesy bez lidského zásahu a také při biologickém čištění 

odpadních vod. 

Biotické indexy sice poukázaly na nízkou biologickou diverzitu poklesových 

kotlin, ovlivněnou přítomností stresu, za to však s mnohem vyrovnanějším a odolnějším 

společenstvem organismů. 

Zdrojem příčin zhoršeného stavu kvality vod zvodnělých poklesových kotlin bývá 

také suchý či mokrý spad emisí z průmyslových areálů v jejich blízkosti (Strzelec a 

Serafiński 2004). Dále se jedná také o skládky průmyslového a komunálního odpadu, které 

jsou jak legální (U Skládky), tak ve většině případů nelegální zdroj znečištění (František, U 

Cesty, Barbora). Další nezanedbatelné ovlivnění jakosti vod je hlušinový materiál. 

Úkolem disertační práce bylo studium osmi zvodnělých poklesových kotlin. Tyto 

plochy, ač mají mnoho shodných rysů jako je stáří a geneze, se liší především 

hydrochemickými paramenty, které mají vliv na diferenciaci společenstev vodního hmyzu.  

Rozptyl rozpuštěných látek ve vodním sloupci, který dosahuje průměrných hodnot 

od 171,4 mg/l do 1465,8 mg/l je ovlivněn především charakterem zásahu hlušinou do 

břehového pásma. To potvrzují i práce Pertile (2007), Konečné (2007), Raclavské a 

Škrobánkové (2007), Kašovské (2012). 

Dle Chobota (2015) a jeho výsledků zkoušek chemické analýzy vodného výluhu 

flotační hlušiny z Dolu Darkov a hlušiny z Dolu ČSM bylo prokázáno, že dochází k 

uvolňování nadlimitních hodnot síranů, chloridů a těžkých kovů do vodního sloupce. 

Rozdílný charakter lokalit verifikuje i detrendová korespondenční analýza (DCA), 

která definovala čtyři typy kotlin dle chemické podobnosti jejich vodního sloupce: 

 Podobnost s referenční plochou Skučák (150 mg/l) vykázaly kotliny Pod Lesem a U 

Skládky. Jedná se o průtočné oblasti, kde pouze kotlina Pod Lesem prošla sanací 

hlušinou. Navzdory tomu je zde koncentrace RL (171,4 mg/l) nižší než v poklesu s 

přirozenou sukcesí U Skládky (241,3 mg/l). 

- Bartošůvka, Darkov, Myškovec a František, zde se nachází sanované břehy a hodnoty RL 

se pohybují v rozmezí 314 – 682 mg/l. 

- Dvě samostatné oblasti s nejvyšší koncentrací RL tvoří kotlina U Cesty (702,3 mg/l) a 

Barbora (1465,8 mg/l). 
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 Nejvyšší koncentrace rozpuštěných látek byly dosažený v neprůtočných poklesech 

Barbora (1465,8 mg/l) a U Cesty (702,28 mg/l), což potvrzuje i Stalmachová (2001) a 

Konečná (2007). Naopak nejnižší hodnoty, podobné referenční ploše Skučák (150 mg/l), 

byly naměřeny v průtočné kotlině Pod Lesem (171,4 mg/l).  Z výše uvedeného by se dal 

vyvodit závěr poukazující na vliv průtočnosti na obměnu vodního sloupce zvodnělých 

poklesových kotlin. Tuto skutečnost však vyvrací neprůtočná lokalita František (547,9 

mg/l), která je svou koncentrací rozpuštěných látek porovnatelná s průtočnými kotlinami 

Bartošůvka (541,4 mg/l) a Darkov (682,33 mg/l).  

Dle studie Bunn & Davies, 1992 patří mezi rezistentní skupinu hmyzu především 

Chironomidi jak z hlediska počtu druhů, tak i jedinců, zejména druh Tanytarsus. Kladná 

korelace vůči vyšší koncentraci rozpuštěných látek poklesových kotlin byla prokázana u 

druhů Ischnura pumilio, Dugesia sp., Procladius sp., Ilyocoris cimicoides, Erythromma 

najas, Caenis robusta, Thienemannimyia carnea. Záporná korelace vyselektovala druhy 

Siphlonurus occidentalis, Odontomyia sp., Limnephilus flavicornis, Erpobdella octoculata, 

Baetis brunneicolor, Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, Leptophlebia 

marginata, Culex sp.. 

I když hovoříme především o kotlinách se sanovaným břehovým pásmem 

a průtočností, objevují se zde také značné odlišnosti především v koncentraci SO4
-2

, NO2
-
, 

NO3
-
, NH4

+
, Cl

-
. Jiné fyzikálně-chemické proměnné zůstávají vcelku stabilní a neovlivňují 

společenstvo bezobratlých. 

Dalším duležitým měřítkem je také rozsah rekultivované plochy a množství 

použitého materiálu, což určuje velikost styčné plochy vody a hlušiny. Průtoky, především 

v letních měsících, ne vždy dosahují takové intenzity, aby byly schopny účinně ředit 

koncentrace iontů ve vodním sloupci, které jsou uvolňovány právě z jalové zeminy. 

Přítomnost chloridů v prostředí poklesových kotlin dosahovala průměrných 

hodnot 6,2 – 69,5 mg/l. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je mezní 

hodnota volných chloridů 100 ml/l. V případě ovlivnění geologickým prostředím hovoříme 

o hodnotě 250ml/l. Z pohledu koncentrace chloridů jsou poklesové kotliny zcela 

vyhovujícím prostředím. I toto malé množství je však rozhodujícím faktorem pro výskyt 

bezobratlých. Kladnou korelaci na přítomnost chloridů vykazují druhy: Ischnura 

pumilio, Dugesia sp., Procladius sp., Erythromma najas, Caenis robusta, 
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Thienemannimyia sp., Polypedilum nubeculosum, Ilyocoris cimicoides, Corixa punctata, 

Siphlonurus marshalli. Silnou zápornou korelaci naopak druhy Siphlonurus quebecensis, 

Odontomyia sp., Limnephilus decipiens, Erpobdella octoculata, Baetis brunneicolor, 

Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, Leptophlebia marginata, Culex sp., 

Caenis horaria 

Dalším rozhodujícím činitelem byly stanoveny sírany. Za pomoci vzduchu, vody a 

za spoluúčasti některých bakterií nastává proces oxidace disulfidicky vázané síry, 

vyskytující se v markazitu a pyritu, které jsou běžnou součástí uhelných slojí (Píša, 1987). 

Oproti studii Turku (2007), která nestanovila vliv zvýšených hodnot rozpuštěného síranu 

na složení a množství makrozoobentosu, byly zaznamenány značné odlišnosti mezi 

jednotlivými druhy. Kladná korelace je typická pro Thienemannimyia sp., 

Thienemannimyia carnea, Gomphus vulgatissimus , Laccophilus minutus, Chironomus 

zealandicus, Caenis robusta, Laccophilus minutus, Chironomus zealandicus, Anopheles 

atroparvus. Vyšší koncentrace sirných intů naopak poukázala na nepřítomnost Siphlonurus 

quebecensis, Odontomyia sp., Limnephilus decipiens, Erpobdella octoculata, Baetis 

brunneicolor, Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, Ischnura pumilio, 

Procladius sp., Ilyocoris cimicoides, Orthocladius sp., Haliplus, Caenis horaria, 

Leptophlebia marginata. 

Ke zvýšeným koncentracím RL ve formě dusičnanů, bikarbonátů a oxidu 

křemičitého, dle studie Granélie (1979) a Matisoff a kol. (1985), mohou také přímo 

přispívat larvy čeledi Chironomidae, které výrazně zvyšují jejich transport ze sedimentu do 

vody. Tato práce nepotvrdila výsledky předešlých studií pro všechny nalezené druhy 

Chironomidů. Kladná korelace na přítomnost dusičnanů byla prokázána pouze u druhu 

Chironomus zealandicus a naopak druhy Orthocladius sp. a Procladius sp. korelovali 

kladně pouze k amoniakálnímu dusiků a dusitanům. 

Dusičnany vytvářejí pozitivní prostředí i pro druhy Limnephilus flavicornis, 

Culex sp., Odontomyia sp., Siphlonurus occidentalis, Limnephilus decipiens, Leptophlebia 

marginata, Laccophilus minutus, Ischnura pumilio. Naopak záporná korelace na 

dusičnany s kladnou odezvou na dusitany a amoniakální dusík charkterizuje druhy 

Anopheles atroparvus, Polypedilum nubeculosum, Thienemannimyia sp., Psychomyia 

pusilla, Siphlonurus marshalli, Siphlonurus quebecensis, Caenis robusta, 

Thienemannimyia sp., Dugesia sp., Erythromma najas , Ilyocoris cimicoides. 
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Průtočnost + sanace 

Baetis brunneicolor, Erpobdella octoculata, Culex sp., Thienemannimyia sp., Odontomyia 

sp., Limnephilus decipiens, Leptophlebia marginata, Anopheles atroparvus 

Průtožnost kladná, sanace záporná  

Brachycentrus maculatus, Caenis robusta, Sericostoma personatum,  Hydrochus carinatus, 

Corixa punctata, Caenis horaria, Siphlonurus marshalli 

Kladná sanace, záporná průtočnost  

Tubifex Tubifex, Orthocladius sp., Polypedilum nubeculosum, Psychomyia pusilla, 

Limnephilus flavicornis, Dugesia sp., Ischnura pumilio, Procladius sp. 

Záporná sanace i průtok 

Ilyocoris cimicoides , Ischnura pumilio, Haliplus, Gomphus vulgatissimus, Erythromma 

najas 

Porovnáním výsledů DCA analýzy chemismu vod a CCA anylýzy bentického 

charakteru lokalit vyplývá naprostá diferenciace a jedinečnost kotlin U Cesty a U skládky. 

Naopak vodní nádrž Skučák, navzdory rozdílnému chemismu, má podobnost bentického 

složení s poklesovou kotlinou Pod Lesem, Barbora Darkov a Bartošůvka. Hovoříme zde 

o poklesech sanovaných hlušinovým materiálem. Můžeme tak potvrdit značnou variabilitu 

vodních organizmů vhledem k rozdílné koncentraci iontů ve vodním prostředí a fakt, že 

vody poklesových kotlin nejsou vhledem ke svému původu a antropogenním zásahům 

nehostinným prostředím pro živočichy. 

Na základě zjištěných hodnot byly vyselektovány úzce spjaté skupiny organismů s 

identickou tolerancí vůči kontaminaci prostředí. Tyto druhy vykazují vzhledem k 

monitorovaným podmínkám shodu jak v záporné, tak kladné korelaci. 

První skupina: Culex sp., Siphlonurus marshalli, Odontomyia sp., Limnephilus 

flavicornis, Baetis brunneicolor, Erpobdella octoculata 

Druhá skupina: Thienemannimyia sp., Anopheles punctipennis / Anopheles 

atroparvus, Siphlonurus quebecensis 

Třetí skupina: Sericostoma personatum, Brachycentrus maculatus, Leptophlebia 

marginata, Ischnura elegans 

Studie prokázala, že tyto skupiny organismů osídlují stejné prostředí. Důvodem 

těchto vazeb mohou být také rozdílné potravní preference každého druhu, na základě čehož 
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nedochází ke konkurenčnímu boji. Pouze první skupina vykazuje vyšší počet sběračů, pro 

které představují poklesové kotliny s charakterm zazemňování ideální prostředí.  

8 NÁVRH NA CELKOVÉ ZLEPŠÍ STAVU 

Dle zjištěných hodnot vyplývá jako nejefektivnější a biologicky nejstabilnější 

způsob rekultivace zvodnělých poklesových kotlin, ponechání těchto území spontální 

sukcesi. Tak vzniká prostor pro přirozené osídlování druhy, které vykazují odolnost vůči 

nepříznivým podmínkám daného prostředí, což potvrzují i výsledky práce Pierzchaly 2011. 

Tyto dominantní a odolné druhy následně tvoří startovací základnu v potravním řetězci pro 

vyšší druhy živočichů a také podporují stabilnější charakter ekosystému. 

9 ZÁVĚR 

Cílem této disertační práce bylo určení druhového spektra makrozoobentosu 

zvodnělých poklesových kotlin s vyhodnocením bioindikačního charakteru druhů 

z hlediska chemismu vod, především mineralizace, se stanovením možného ovlivnění 

bezobratlých vegetačním pokryvem litorálního pásma. 

Výzkumem pokelsových kotlin byla získána data, potvrzující určitou závislost 

a bioindikační schopnost makrozoobentosu vůči rozdílnému chemismu prostředí. Práce 

obsahuje také grafické vyjadření závislotí bentických bezobratlých na hodnotách 

konduktivity, rozpuštěných látek, chloridů, síranů, dusičnanů, dusitanů, amoniakálního 

dusíku s přihlédnutím k významným faktorům prostředí, konkrétně průtočnosti lokalit, 

přítomnosti litorální vegetace a rekultivaci pobřežního pásma hlušinovým materiálem. 

Na bázi provedeného výzku nebylo možné s jistou potvrdit přímý indikační 

charater jednotlivých druhů makrozoobentosu. K tomuto tvrzení je zapotřebí podrobnější 

ověření podložené laboratorními testy, se zaměřením na jednotlivé sloučeniny či prvky.  

Byla odhalena koexistenci druhů, které byly rozděleny do tří skupin na základě shodných 

reakcí vůči odlišným podmínkám prostředí. Výsledky této práce proto mohou být 

podkladem či zevrubným orientačním vodítkem dalšího možného bádání.  

Stanovení ovlivnění výskytu bezobratlých vegetačním pokryvem litorálního pásma 

poklesových kotlin nebylo prokázáno. Vegetace se nestala hlavním limitním faktorem 
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působícím na biodiverzitu zvodnělých poklesových kotlin přítomného společenstva 

makrozoobentosu a to především z důvodu přisedavé životní strategie přítomných druhů.  

Všechny identifikované druhy bezobratlých představují běžně vyskytující se vodní 

organismy. Z toho vyplývá, že zvodnělé poklesové kotliny jsou četně kolonizovány 

vodními bezobratlými živočichy a poskytují vhodné základní podmínky pro sekvenční 

akvakultury. Mimo jiné také zvyšují biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu 

rekultivovaného území. 

Vzhledem k neustále se oteplujícím klimatickým podmíkám probíhá v České 

republice od roku 2017 dotační Operační program Ministerstva životního prostředí, který 

je zaměřen na zadržování vody v krajině. Poklesové kotliny, ač jejich vznik souvisí 

s degradací krajiny, slouží jako zásobárny vody a mohou tak účinně nahrazovat uměle 

vysušené či zaniklé mokřadní ekosystémy.  

Je třeba poznamenat, že i když menší mokřady nemusejí poskytovat důležitá 

stanoviště pro jednotlivé organismy, mohou přispívat k celkové mozaice a charakteru 

prostředí v oblastech tvořících ekosystém dané lokality. Většina takových ploch může 

poskytnout i určitý stupeň podpory pro celou řadu druhů. 

Pro možné využití všech funkcí krajiny je důležité pochopit veškeré vazby, které se 

v ní vyskytují a to i ty, na první pohled zdánlivě nepatrné. Makrozoobentos má vnitřní 

úlohu spojující fyzikálně-chemické prostředí a vyšší taxony, což je dobré opatření na 

základě kterého můžeme posoudit schopnost mokřadních ekosystémů zajistit přirozené 

prostředí volně žijícím živočichům. 
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