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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. Their 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 



 

 

Motivace 

Disertační práce se zabývá charakteristikou bentických bezobratlých vybraných 

poklesových kotlin Horního Slezska. Hlavním cílem této práce je určení druhového spektra 

makrozoobentosu s vyhodnocením bioindikačního charakteru druhů z hlediska chemismu vod, 

především mineralizace, se stanovením možného ovlivnění bezobratlých vegetačním 

pokryvem litorálního pásma zvodnělých poklesových kotlin. Veškeré získané informace 

mohou posloužit jako podkladní materiál pro laboratorní testování konkrétních bioindikačních 

závislostí jednotlivých druhů bezobratlých. 

Ráda bych poděkovala paní doc. Ing. Barbaře Stalmachové, CSc. za cenné rady a 

odborné vedení této práce. Také děkuji za finanční podporu VŠB – TU Ostrava v rámci 

grantu SV511 33 F1 - Ekologické hodnocení vod poklesových kotlin a sedimentačních 

nádrží Horního Slezska, díky které vznikly významné části této práce. 

Děkuji především celé své rodině za morální podporu a oporu, která mi byla 

poskytována během celého studia. 
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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 charakterem 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 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. olivenitů, 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 
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v závislosti na přítomnosti hlušiny. Raclavská (2001) prokázala, že nádrže, které jsou v 

kontaktu s hlušinou (částečně i zcela), obsahují mnohem větší obsah bikarbonátů. 

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, a také 

vegetací jak suchozemskou, tak vodní. Většina má velice dobře vyvinuté pobřežní pásmo. Dle 

Sierka et al. (2009) během utváření druhové rozmanitosti mohou tyto antropogenní vodní 

útvary hrát významnou roli v hornické krajině, zejména v ekotonech, na hranici mezi vodní a 

lesní fytocenózou. Zde jsou specifické stanovištní podmínky pro kolonizaci rostlinami 

preferujícími rozličné ekologické požadavky. V důsledku toho můžou začít i různé kolonizace 

některých skupin živočichů (Giller et al., 2004). Dominující vegetací jsou traviny tvořící 

hustý vegetační pokryv v blízkosti nádrží. Litorální porosty urychlují rekultivaci a rovněž 

takto zapojený porost omezuje nadměrný výpar vody v průběhu suchého období. Poklesové 

kotliny vedou ke změnám vodního režimu, mají vliv na vznik biologických ostrovů a 

vyznačují se také vyšší biodiverzitou ve srovnání s přilehlými oblastmi. 

 

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 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, zejména chloridů a síranů (Raclavská et al., 2007). 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 
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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 na základě pouhých chemických a 

fyzikálních parametrů (Giller et al., 2004). Kombinací chemických, ekotoxikologických a 

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 (Stalmachová et al., 2003, 

Konečná, 2007).  

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.  

 

2.1 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. 

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. Většina má velice dobře vyvinuté pobřežní pásmo. 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 

způsobuje i mobilitu rozmanitých skupin živočichů (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) 

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). 
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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 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). 

 

2.4 Význam makrozoobentosu pro charakter lokalit  

Makrozoobentos 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 
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unie Habitat (92/43 / EHS) a Rámcové směrnice o vodě (2000/60 / ES). Poskytují důležitá stanoviště 

pro udržení biologické rozmanitosti. Makrozoobentos má v tomto případě vnitřní úlohu spojující 

fyzikálně-chemické prostředí a vyšší taxony, což je rovněž dobré opatření, kterým lze posoudit 

schopnost mokřadů zajistit přirozené prostředí z hlediska zájmů volně žijících živočichů.



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

2019    8 

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 klíčových taxonů těchto lokalit – v případě 

monitorovaných vodních útvarů je předpokládáno zastoupení třídy Oligochaeta a rodu Tanytarsini 

(Chironomidae). 

Obecné terénní vybavení 

•    fotoaparát,  

• gumové rukavice, nejlépe veterinární nebo chemické chránící ruku až po loket  

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

• odběrové protokoly,  

• přepravky na vybavení a vzorky  

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. 

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. 

 

3.1 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. 
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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. 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. 
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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. 

 

3.2 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 parametry jako konduktivita (µS/cm), rozpuštěný 

kyslík (%, mg/l), oxidoredukční potenciál (μS/m), pH, teplota a barometrický tlak (mm Hg). 

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. 

 

3.3 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,  

• transportní plastové láhve 1500 ml,  

• formaldehyd / ethanol, 

• terénní přístroje pro analýzu vody (pH, O2, teplota, vodivost). 

 

3.4 Zpracování vzorků v laboratoři 

3.4.1 Makrozoobentos 

Laboratorní pomůcky  

• binokulární lupa (třídění vzorků v laboratoři),  

• stereomikroskop (determinace vzorků v laboratoři),  

• preparační jehly,  
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• 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. 

 

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. Pro finální determinaci a preparaci organismů byl využit 

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

Determinace vzorků makrozoobentosu byla prováděna za použití vhodných 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], 

do pokud možno co nejnižší druhové úrovně. 

3.4.2 Hydrochemické stanovení kvality vod 

Při laboratorních testech byly stanoveny absorpční spektrofotometrií hodnoty amoniakálního 

dusíku (Nesslerovým činidlem), dusičnanů (salicylanem sodným), dusitanů (sulfanilovou kyselinou a 

N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem), orthofoforečnanů, ortokřemičitanů (po reakci s 

molybdenanem amonným), síranů a zákalu. 

Dále také BSK5 standardní zřeďovací metodou, odměrné argentometrické stanovení chloridů, 

aktivní chlór gravimetrií, CHSKCr dichromanem draselným a modifikovanou semimikrometodou, 

CHSKMn manganistanem draselným, kyselinová neutralizační kapacity a neutralizační kapacity do 

pH 4,5 a 8,3, chelatometrické stanovení vápníku a hromadné stanovení vápníku a hořčíku 

Chelatonem 3. 

Terénním multimetrem YSI bylo stanoveno pH, rozpuštěný kyslík, teplota a vodivost. 

3.4.3 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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4 VÝSLEDKY 

 

4.1 Hydrochemické parametry vody 

Pro jednotlivé výpočty za celé monitorované období byla použita průměrná data. 

 

4.1.1 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). 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).  

Při vyhodnocení pH monitorovaných lokalit se kotliny projevují spíše zásaditým 

charakterem, viz graf 1. 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. 

 

 
 Graf 1: pH monitorovaných lokalit (Švecová, 2018) 

                                                                                 Referenční plocha 
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4.1.2 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 částečně 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 

 

 

4.1.3 Koncentrace kyslíku monitorovaných lokalit 

Koncentrace kyslíku, jakožto nejvýznamnějšího plynu, poukazuje na odchylky kotliny 

U Skládky, viz graf 3.  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. 
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Graf 3: Koncentrace kyslíku monitorovaného území (Švecová, 2018) 

 

        Průtočné poklesové kotliny         Neprůtočné poklesové kotliny         Ref. plocha 

 

4.1.4 Teplota vody monitorovaných lokalit 

V průběhu monitoringu se teplota vody pohybovala v rozmezí 13 – 25°C, viz graf 4. 

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%). 

Byl prokázán příznivý vliv vodní vegetace na regulaci teploty vody. 

 

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

FR
ANTI

SEK

SKU
CA

K

BA
RBO

RA

U C
ES

TY

U S
KL

AD
KY

M
YS

KO
VEC

DA
RKO

V

PO
D 

LE
SEM

BA
RTO

SU
VKA

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

te
p

lo
ta

 (
°
 C

)



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

2019    15 

4.1.5 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 (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 graf 5, 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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4.1.6 Průměrná koncentrace anorganických látek území 

Největšího rozpětí anorganických látek mezi jednotlivými poklesy dosahuje 

koncentrace SO4
2-

 (6,39 mg/l Barbora – 69,52 mg/l Darkov) a Cl
-
 (6,2 mg/l Pod Lesem – 

86,18 mg/l Darkov). Další odchylku představuje pokles Barbora v podobě vyšší koncentrace 

dusitanů 39,36 mg/l oproti zbylým lokalitám. 

4.1.7 Průměrná koncentrace organických látek území 

Jako zásadní činitel ovlivňující životní prostředí bentických organismů byla zvolena 

konduktivita, které dosáhly největšího rozpětí naměřených hodnot a to 1684 mg/l (Barbora) -  

171,4 mg/l (Pod Lesem) a koncentrace rozpuštěných látek 1465,8 mg/l (Barbora) – 150 mg/l ( 

Skučák) 

4.1.8 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. 

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). 

Podobnost jednotlivých lokalit byla potvrzena i  detrendovanou korespondenční 

analýzou (DCA), viz graf 6. Jedná se o operaci na ordinační ose CA, jejíž pomocí se eliminuje 

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

 

 
Graf 6: DCA analýza chemické podobnosti zvodnělých poklesových kotlin 
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4.2 Makrozoobentos 

Přítomnost vodních bezobratlých byla zjištěna na všech monitorovaných plochách, viz 

graf 7.  

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, vzhledem 

k nelišícímu se charakteru chemismu vody, je připisována jako důsledek vysokého predačního 

tlaku, způsobeného zarybněním kotliny. 

 

 
Graf 6: Odlovené množství druhů a jedinců (Švecová, 2018) 

 

 

4.2.1 Podobnost lokalit na základě přítomnosti jednotlivých druhů 

Druhová podobnost monitorovaných ploch, byla vyhodnocena metodou analýzy 

hlavních komponentů PCA, viz graf 8. Největších rozdílů druhového zastoupení vůči 

sledovaným lokalitám dosáhly poklesy U Skládky a Velký Myškovec. 

Navzdory chemické podobnosti prostředí lokalit, se charakteristika druhového osídlení 

rozlišná. 

  

0

20

40

60

80

100

120∑

 

Profil 

Σ druhů 

Σ jedinců 



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

2019    18 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: PCA analýza závislost druhů na sledovaných lokalitách 

 

 

 

 

4.2.2 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. 

 

4.2.2.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápornou korelaci a tím 

pádem reakci na nevyhovující 

prostředí z pohledu koncentrace 

rozpuštěných látek, konduktivity i 

chloridů vykazují řády 

Ephemeroptera, Trichoptera, 

Coleoptera a s nejcitlivější reakcí 

Arynchobdellida. 
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Opačná situace nastává při reakci 

na přítomnost síranů, kde řády 

Odonata, Tubificida, 

Ephemeroptera, Seriata a 

Hemiptera vykazují kladnou 

korelaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivní korelaci ke 

koncentraci dusičnanů vykazují 

pouze Arynchobdellida a Diptera.  

Vyšší koncentrace 

dusitanů a amoniakálního dusíku 
nemají vliv na přítomnost řádů 

Trichoptera a Seriata.  

 

 

 

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. 

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.  
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4.2.2.2 Korelace na základě jednotlivých druhů 

 

Kanonická korektní analýza biplots poukázala na vliv jednotlivých 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., 

 

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: iphlonurus 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: 

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 
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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 

 

Kladnou korelaci na průtočnost a sanaci má Baetis brunneicolor, Erpobdella 

octoculata, Culex sp., Thienemannimyia sp., Odontomyia sp., Limnephilus decipiens, 

Leptophlebia marginata, Anopheles atroparvus  

 

Kladnou korelaci na průtočnost, zápornou na sanaci má Brachycentrus maculatus, 

Caenis robusta, Sericostoma personatum,  Hydrochus carinatus, Corixa punctata, Caenis 

horaria, Siphlonurus marshalli 

 

Kladnou korelaci na sanaci, zápornou na průtočnost má Tubifex Tubifex, 

Orthocladius sp., Polypedilum nubeculosum, Psychomyia pusilla, Limnephilus flavicornis, 

Dugesia sp., Ischnura pumilio, Procladius sp. 

 

Zápornou korelaci na průtočnost i sanaci má Ilyocoris cimicoides , Ischnura 

pumilio, Haliplus, Gomphus vulgatissimus, Erythromma najas 

 

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 poukázaly na 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. 
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4.2.3 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. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: CCA analýza závislost druhů na přítomnosti vegetace 

 

Z výzkumu vyplývá, že vegetační pokryv není hlavním faktorem ovlivňujícím 

biodiverzitu zvodnělých poklesových kotlin. Toto tvrzení bylo prokázáno i kanonickou 

korespondenční analýzou. 

 

 

4.2.4 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). 
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4.2.4.1 Diverzita 

 

 
Graf 7: 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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4.2.4.2 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. 

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 pouze 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. 

 

 
Graf 8: DCA analýzy dominance lokalit 

 

Zvodnělé poklesové kotliny můžeme označit jako společenstva 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). 

https://web.natur.cuni.cz/ecology/vyuka/ekologie-mala/Spolecenstvo.pdf
https://web.natur.cuni.cz/ecology/vyuka/ekologie-mala/Spolecenstvo.pdf
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4.2.4.3 Saprobní index profilů 

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

společenstva. 

 

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 

 

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

mezosaprobie, viz graf 9.  

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.  

 

 
Graf 9: Množství druhů v závislosti na saprobním indexu stanovišť (Švecová, 2018)   
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4.2.4.4 Trofická struktura monitorované oblasti 

 

Funkční struktura komunity makrozoobentosu byla trvale a dominantně zastoupena 

převažující přítomností dravců a sběračů. 

Dravé druhy jsou charakteristické požíráním celých živočichů nebo jejich částí, kdežto 

sběrači se specializují na sběr sedimentů, biofilmu nebo shrnování detritu. 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. 

Dominantní skupina dravců je zastoupena ve všech monitorovaných poklesech, kde 

jejich přítomnost prokazuje vyvážená společenstva makrozoobentosu. Jsou reprezentováni 6 

řády - Coleoptera, Diptera, Odonata, Seriata, Trichoptera a 16 druhy, 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 sběrači spadají do 4 řádů – Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera a 

Tubificida s 60% přehavahou Ephemeroptera. Mezi dominantní převažující druhy patří Baetis 

brunneicolor v počtu 41ks a larvy Chironomidae v celkovém počtu 21 jedniců. 

 

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% převahou příslušníků Ephemeroptera. Mezi dominantní převažující druh 

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

Dravci jsou dominantní skupinou, která je zastoupena ve všech monitorovaných 

poklesech, kde jejich přítomnost prokazuje vyvážená společenstva makrozoobentosu. 
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SH / 

GA 
SH 

PR 

/SH 

PR / 

GA 
PR 

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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5 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 dochází 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 

dochází 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 indikačního 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 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 
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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). 

 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 důležitým měřítkem je také rozsah rekultivované plochy a množství použitého 

materiálu, což určuje velikost styčné plochy vody a hlušiny. Průtoky ne vždy dosahují takové 

intenzity, především v letních měsících, aby byly schopny účinně ředit koncentrace iontů ve 

vodním sloupci, které se uvolňujících 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, Thienemannimyia sp., 

Polypedilum nubeculosum, Ilyocoris cimicoides, Corixa punctata, Siphlonurus marshalli.  
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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. 

 

Průtočnost + sanace 

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

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

 

Průtočnost 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. 
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Záporná Sanace i průtok 

Ilyocoris cimicoides , Ischnura pumilio, Haliplus, Gomphus vulgatissimus, 

Erythromma najas 

 

Porovnáním výsledů DCA analýzy chemismu vod a CCA analýzy 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 shodu jak v záporné, tak 

kladné korelaci vzhledem k monitorovaným podmínkám. 

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 osidlují stejné prostředí. Důvodem těchto 

vazeb mohou být také rozdílné potravní preference každého druhu, na základě čehož 

nedochází ke konkurenčnímu boji. Pouze první skupina vykazuje vyšší počet sběračů, pro 

které představují poklesové kotliny s charakterem zazemňování ideální prostředí.  
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6 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 poklesových kotlin byla získána data, potvrzující určitou závislost 

a bioindikační schopnost makrozoobentosu vůči rozdílnému chemismu prostředí. Práce 

obsahuje také grafické vyjádření závislostí 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 výzkumu nebylo možné s jistou potvrdit přímý indikační 

charakter 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 

zevrubným orientačním vodítkem dalšího možného bádání.  

Stanovení ovlivnění výskytu bezobratlých vegetačním pokryvem litorálního pásma 

poklesových kotlin nebylo prokázáno. Vegetace se nestala hlavním limitním faktorem 

ovlivňujícím biodiverzitu zvodnělých poklesových kotlin přítomného společenstva 

makrozoobentosu 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 podmínkám 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 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. 

  



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

2019    33 

7 SEZNAM CITACÍ 

 

1. BAIRD D.J., BRINK VAN DEN P.J., Using biological traits to predict species 

sensitivity to toxic substances?, Ecotoxicol. Environ. Safety 2007, Vol. 67 (2), pp. 296-

301, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2006.07.001 

2. BAPTISTA D.F., BUSS D.F., EGLER M., GIOVANELLI A., SILVEIRA M.P. & 

NEISSIMIAN, J.L., A multimetric index based on benthic macroinvertebrates for 

evaluation of Atlantic Forest streams at Rio de Janeiro State, Brazil. Hydrobiologia, 

2007, Vol 575, pp. 83-94, DOI 10.1007/s10750-006-0286-x 

3. BATTY L.C., ATKIN L., MANNING D.A.C., Assessment of the ecological potential of 

mine-water treatment wetlands using a baseline survey of macroinvertebrate 

communities, Environmental Pollution 2005, Vol. 138(3), pp. 412-419, ISSN 0269-7491 

4. BETTINETTI R., PONTI B., MARZIALI L., ROSSARO B., Biomonitoring of lake 

sediments using benthic macroinvertebrates, Trends in Analytical Chemistry 2012, Vol. 

36, ISSN 0165-9936 

5. BHATTACHARYA P., SRACEK O., ELDVALL B., ASKLUND R., BARMEN R., 

JACKS G., KOKU J., GUSTAFSSON J. F., SINGH N., BALFORS B. B., 

Hydrochemical study on the contamination of water resources in a part of Tarkwa 

mining area, Western Ghana. Journal of African Earth Sciences 2012, 66-67:72-84. 

6. BIAN Z., INYANG H.I., DANIELS J.L., OTTO F., STRUTHERS S., Environmental 

issues from coal mining and their solutions, Mining Science and Technology (China) 

2010, Vol. 20(2), pp. 215-223, DOI 10.1016/S1674-5264(09)60187-3 

7. BÍNA, J. a kol. Malá encyklopedie chemie. 1. vyd., Praha: SNTL 1976, pp. 796, řada 

chemické literatury 

8. BONADA N., PRAT N., RESH V.H., STATZNER B., Developments in Aquatic Insect 

Biomonitoring: A Comparative Analysis of Recent Approaches, Annual Review of 

Entomology 2006, Vol. 51(1), pp. 495-523, DOI: 51.110104.151124 

9. BOWEN H.J.M., Environmental Chemistry of the Elements, Academic Press, New 

York 1979, pp 333. 

10. BRINKHURST R.O. & GELDER S.R., Annelida: Oligochaeta and Branchiobdellida, 

Thorp JH, Covich AP, eds. Ecology and Classification of North American Freshwater 

Invertebrates 2001, 2nd ed. New York, NY: Academic Press 2001, pp. 431- 463  

11. BRINKHURST R.O., A guide for identification of British aquatic oligochaete. 2nd ed., 

University of Toronto, Scientic publication 1971, Vol. 22, pp. 55, SBN 900386150,   

12. BROWN CH.L., POE T.O., FRENCH III J.R.P., SCHLOESSER D.W., Relationships 

of Phytomacrofauna to Surface Area in Naturally Occurring Macrophyte Stands, 

Journal of the North American Benthological Society 1988, Vol. 7(2), pp. 129-139, 

DOI 10.2307/1467918 

13. BUNN S.E. & DAVIES P.M., Community structure of the macroinvertebrate fauna and 

water quality of a saline river system in south-western Australia, Hydrobiologia 

1992,Vol. 248(2), pp. 143-160, DOI 10.1007/BF00006082 

14. CANFIELD T. J., DWYER F. J., FAIRCHILD J. F., HAVERLAND P. S., 

INGERSOLL C. G., KEMBLE N. E., MOUNT D. R, POINT T. W., BURTON A. G., 



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

2019    34 

SWIFT M. C., Assessing Contamination in Great Lakes Sediments Using Benthic 

Invertebrate Communities and the Sediment Quality Triad Approach, J. Great Lakes 

Research 1996,  Vol. 22 (3), pp. 565-583, DOI: 10.1016/S0380-1330(96)70981-4 

15. CARBONELL J. A., MILLÁN A., VELASCO J., Concordance between realised and 

fundamental niches in three Iberian Sigara species (Hemiptera: Corixidae) along a 

gradient of salinity and anionic composition. Freswater Biology 2012, Vol. 57(12), pp. 

2580–2590, DOI 10.1111/fwb.12029 

16. CAREW M.E., PETTIGROVE V., COX R.L., HOFFMANN A.A., The response of 

Chironomidae to sediment pollution andother environmental characteristics in urban 

wetlands. Freshwater Biol 2007, Vol. 52(12), pp. 2444-2462. DOI: 10.1111/j.1365-

2427.2007.01840.x 

17. COUCEIRO S.R.M., HAMADA N., LUZ S.L.B., FORSBERG B.R., PIMENTEL T.P. 

2007. Deforestation and sewage effects on aquatic macroinvertebrates in urban streams 

in Manaus, Amazonas, Brazil. Hydrobiologia 2007, Vol. 575(1), pp. 271-284. DOI 

1007/s10750-006-0373-z 

18. DEWALT R.E., VINCENT H.R., HILSENHOFF W.L., Chapter 16 - Diversity and 

Classification of Insects and Collembola, In Ecology and Classification of North 

American Freshwater Invertebrates (Third Edition) 2010, pp.567-657, DOI 

10.1016/B978-0-12-374855-3.00016-9 

19. EPLER, J.H., Identification Manual for the larval Chironomidae (Diptera) of North and 

South Carolina.  A guide to the taxonomy of the midges of the southeastern United 

States, including Florida. Special Publication SJ2001-SP13. North Carolina Department 

of Environmentand Natural Resources, Raleigh, NC, and St. Johns River Water 

Management District, Palatka, FL. 2011, pp. 526  

20. GAMITO, S. & FURTADO, R., Feeding diversity in macroinvertebrate communities: A 

contribution to estimate the ecological status in shallow waters. Ecol. Indic 2009, Vol. 

9, pp. 1009-1019, DOI 10.1016/j.ecolind.2008.11.012 

21. GILLER P.S., HILLEBRAND H., BERNINGER U.G., GESSNER M.O., HAWKINS 

S., INCHAUSTI P., INGLIS C., LESLIE H., MALMQVIST B., MONAGHAN M.T., 

MORIN P.J., G. O’MULLAN: Biodiversity effects on ecosystem functioning: emerging 

issues and their experimental test in aquatic environments, Oikos 2004, Vol. 104(3), pp. 

423-436, DOI: 10.1111/j.0030-1299.2004.13253.x 

22. GOETSCH P. & PALMER C. G., Salinity tolerances of selected macroinvertebrates of 

the Sabie River, Kruger National Park, South Africa, Arch Environ Contam Toxicol. 

1997, Vol. 32(1), pp. 32–41, DOI: 10.1007/s002449900152 

23. HAGGER J.A., JONES M.B., LEONARD D.R.P., OWEN R., GALLOWAY T.S., 

Application of biomarkers for improving risk assessments of chemicals under the Water 

Framework Directive: a case study. Mar Pollut Bull 2008, Vol. 56(6), pp. 1111-8, DOI: 

10.1016/j.marpolbul.2008.03.040 

24. HÄYRYNEN K., LANGWALD J., PONGRÁCZ E., VÄISÄNEN V., MÄNTTÄRI M., 

KEISKI R., Separation of nutrients from mine water by reverse osmosis for subsequent 

biological treatment, In Minerals Engineering 2008, Vol. 21(1), pp. 2–9, DOI: 

10.1016/j.mineng.2007.06.003 

25. HURYCHOVÁ R., Vliv povrchové těžby uhlí na kvalitu povrchové vody, Univerzita 

Karlova v Praze, Bakalářská práce, Praha 2011 



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

2019    35 

26. CHAPMAN P.M., The sediment quality triad approach to determining pollution-

induced degradation, Sci. Total Environ. 1990, Vol. 97-98, pp. 815-825, DOI: 

10.1016/0048-9697(90)90277-2 

27. CHOBOT M., Využití flotační hlušiny ve stavebnictví, Mendelova univerzita v Brně. 

Diplomová práce. Brno 2015 

28. JAMES K.R., CANT B. & RYAN T., Responses of freshwater biota to rising salinity 

levels and implications for saline water management: a review, Australian Journal of 

Botany 2003, Vol. 51(6), pp. 703 – 713, DOI 10.1071/BT02110 

29. JARKOVSKÝ J., LITTNEROVÁ S. a DUŠEK L., Statistické hodnocení biodiversity, 

Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM 2012, Pp. 76, ISBN 978-80-7204-790-

1. 

30. KAŠOVSKÁ K., Hodnocení stupně zasolení vod poklesových kotlin na základě 

charakteristiky malakocenóz. VŠB-Technická univerzita Ostrava. Disertační práce. 

Ostrava 2012 

31. KEFFORD B.J., PALMER C.G., PAKHOMOVA L., NUGEGODA D., Relative 

salinity tolerance of freshwater macroinvertebrates from the south-east Eastern Cape, 

South Africa compared with the Barwon Catchment, Victoria, Australia, Marine and 

Freshwater Research (2004), Vol. 56(2), pp. 163-171, DOI 10.1071/MF04098 

32. KEFFORD B.J,  NUGEGODA D., ZALIZNIAK L., FIELDS E.J., HASSELL K., The 

salinity tolerance of freshwater macroinvertebrate eggs and hatchlings in comparison 

to their older life-stages: a diversity of responses, Aquatic Ecology 2006, Vol. 41(2), 

pp.335-348, DOI 10.1007/s10452-006-9066-y 

33. KEFFORD B.J, PALMER C.G., PAKHOMOVA L., NUGEGODA D., Comparing test 

systems to measure the salinity tolerance of freshwater invertebrate. Water South Afr. 

2004, Vol. 30(4), pp. 499–506.  

34. KEFFORD B.J., NUGEGODA D., METZELING L., FIELDS E.J., Validation species 

sensitivity distributions using salinity tolerance of riverine macroinvertebrates in the 

southern Murray-Darling Basin (Victoria, Australia), Canadian Journal of Fisheries and 

Aquatic Science 2006, Vol. 63 (8), pp. 1865–1877 

35. KONEČNÁ E., Eutrofizace poklesových kotlin, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 

Disertační práce. Ostrava,  2007 

36. KUSIMI J.M., KUSIMI B.A., The hydrochemistry of water resources in selected 

mining communities in Tarkwa. Journal of Geochemical Exploration 2012, Vol. 112, 

pp. 252-261, DOI 10.1016/j.gexplo.2011.09.003 

37. LAM P.K.S., Use of biomarkers in environmental monitoring, Ocean Coast. 

Management 2009, Vol. 52 (7), pp. 348-354, DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2009.04.010 

38. LELLÁK J. & KUBÍČEK F., Hydrobiologie, 1. vyd., Praha: Karolinum 1992, 257 s. 

ISBN 80-7066-530-0 

39. LOSOS B., Klíč k určení larev pakomárovitých: (Chironomidae). 1. vyd., Brno: 

Masarykova univerzita, 1996, pp.131, 22 obr. příl., ISBN 80-210-1315-x 

40. LOSOS, B., GULIČKA, J., LELLÁK, J., PELIKÁN, J., Ekologie živočichů. Praha: 

SPN, 1985: 320 s 



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

2019    36 

41. LUÍS A.T., TEIXEIRA P., ALMEIDA S.F.P., MATOS J.X., SILVA E.F., 

Environmental impact of mining activities in the Lousal area (Portugal): Chemical and 

diatom characterization of metal-contaminated stream sediments and surface water of 

Corona stream, Science of The Total Environmental 2011, Vol. 409(20), pp. 4312-

4325, DOI 10.1016/j.scitotenv.2011.06.052 

42. MARCHANT R.,  HIRST A., NORRIS R.H., BUTCHER R., METZELING L., 

TILLER D., Classification and Prediction of Macroinvertebrate Assemblages from 

Running Waters in Victoria, Australia, Journal of the North American Benthological 

Society 1997, Vol. 16(3), pp. 664-681, DOI 10.2307/1468152 

43. MARSHALL N.D. & BAILEY P.C.E., Impact of secondary salinisation on freshwater 

ecosystems: effects of contrasting, experimental, short-term releases of saline 

wastewater on macroinvertebrates in a lowland stream, Marine and Freshwater 

Research  2004, Vol. 55(5), pp. 509-523, DOI 10.1071/MF03018 

44. MATISOFF G., FISHER J.B. & MATIS S., Effects of benthic macroinvertebrates on 

the exchange of solutes between sediments and freshwater, Hydrobiologia 1985, Vol. 

122(1), pp. 19-33, DOI 10.1007/BF00018956 

45. MATÝSEK D., RACLAVSKÁ, H. LANGROVÁ P. (2001): Hydrochemie vod 

poklesových kotlin a odkališť v oblasti OKR. Sb. Hornická a pohornická krajina 

Horního Slezska. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001, 103-114, 

ISBN 80-7078-930-1 

46. METZELING L., PERRISS S., ROBINSON D., Can the detection of salinity and 

habitat simplification gradients using rapid bioassessment of benthic invertebrates be 

improved through finer taxonomic resolution or alternative indices?, Hydrobiologia 

2006, Vol. 572 (1), pp. 235–252, DOI: 10.1007/s10750-005-9004-3  

47. MEUTTER Van De F., TREKELS H., GREEN A. J., STOKS R., Is salinity tolerance 

the key to success for the invasive water bug Trichocorixa verticalis? Hydrobiologia 

2010, Vol. 649(1), pp. 231–238, DOI 10.1007/s10750-010-0250-7 

48. MISERENDINO M.L., CASAUX R., ARCHANGELSKY M., DI PRINZIO C.Y., 

BRAND C., KUTSCHKER A.M., Assessing land-use effects on water quality, in-

stream habitat, riparian ecosystems and biodiversity in Patagonian northwest streams. 

Sci. Total Environ. 2011, Vol. 409(3), pp. 612-624, DOI 

10.1016/j.scitotenv.2010.10.034 

49. MORENO P. & CALLISTO M, Benthic macroinvertebratesin the watershed of an 

urban reservoir in southeastern Brazil. Hydrobiologia 2006, Vol. 560(1), pp. 311-321, 

DOI 10.1007/s10750-005-0869-y 

50. OLÍAS M., MORAL F., GALVÁN L., CERÓN J.C., Groundwater contamination 

evolution in the Guadiamar and Agrio aquifers after the Aznalcóllar spill: Assessment 

and environmental implications, Environmental Monitoring and Assessment 2012, Vol. 

184(6), pp. 3629-3641, DOI 10.1007/s10661-011-2212-6 

51. OOST VAN DER R., BAYER J., VERMEULEN N.P.E., Fish bioaccumulation and 

biomarkers in environmental riskassessment: a review. Environ. Toxicol. and 

Pharmacol. 2003, Vol. 13, pp. 57 - 149 

52. OZUN A., ÇTEFANESCU L., COSTAN C., MICLEAN M., Modoi, C., VLAD Ş., 

Surface water pollution generated by mining activities. Case study: Aries River Middle 

Catchment basin, Romania, Environmental Engineering and Management Journal 2009, 

Vol. 8(4), pp. 809-815. 



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

2019    37 

53. PAČES T., Úvod do hydrogeochemie, Vyd. 1., Technická univerzita v Liberci 2011, 

pp.79, ISBN 978-80-7372-748-2 

54. PALMER C.G., MULLER H., PAKHOMOVA L., DE KOCK E., DAVIES-

COLEMAN H., The development of a toxicity database using freshwater 

macroinvertebrates, and its application to the protection of South African water 

resources. South African Journal of Science, 2004, Vol. 100, pp. 643–665.  

55. PERTILE E., Hydrochemie zvodnělých poklesových kotlin ve vymezeném území 

Karvinska. VŠB-Technická univerzita Ostrava. Disertační práce. Ostrava. 2007 

56. PIERZCHALA L., Studium závislostí mezi hydro chemickými parametry a charakterem 

vegetace zvodnělých poklesových kotlin. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Disertační 

práce, Ostrava. 2011 

57. PISCART C., MORETEAU J.-C., BEISEL J.-N., Monitoring changes in freshwater 

macroinvertebrate communities along a salinity gradient using artificial substrates. 

Environmental Monitoring and Assessment 2006, 116 (1-3), pp. 529–542 

58. PISCART C., MORETEAU J.-C., BEISEL J.-N., Salinization consequences in running 

waters: use of a sentinel substrate as a bioassessment method. Journal of the North 

American Benthological Society 2006, Vol. 25(2), pp. 477–486 

59. PÍŠA V., Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru, Vodní hospodářství 1987, 

pp. 239-243  

60. PITTER Pavel, Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola 

chemicko-technologická v Praze 2015, pp. 792, ISBN 978-80-7080-928-0. 

61. RACLAVSKÁ H. et al. In: STALMACHOVÁ B., Iniciace přirozených ekosystémů 

poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska, MŽP VaV/640/1/01, Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava 2001. 

62. RACLAVSKÁ H., ŠKROBÁNKOVÁ H., Salinita vod poklesových kotlin v oblasti 

OKR, In Recyklace odpadů XI, 2007, ISBN 978-80-248-1597-8. 151 – 155pp. 

63. REVEY G.F., Practical methods to control explosives losses and reduce ammonia and 

nitrate levels in mine water, Mining Engineering 1997, Vol. 48(7), pp. 61–65 

64. ROSENBERG D.M., A National Aquatic Ecosystem Health Programfor Canada: We 

should go against the flow. Bulletin of the Entomological Society of Canada 1998, Vol. 

30(4), pp. 144-152 

65. ROSENBERG D.M., RESH V.H., Freshwater Biomonitoring and Benthic 

Macroinvertebrates, Chapman & Hall, London, UK 1993, pp. 488, ISBN 978-0-412-

02251-7 

66. RUSE L., Chironomid pupal exuviae as indicators of lake status. Archiv Hydrobiologie 

2002, Vol. 153(3), pp. 67-390, DOI 10.1127/archiv-hydrobiol/153/2002/367 

67. SAETHER, O.A., Glossary of chironomid morphology terminology (Diptera, 

Chironomidae). Entomologica Scandinavica 1980, Vol. 14, pp. 1-51  

68. SHARMA, R.C. & RAWAT, J.S., Monitoring of aquatic macroinvertebrates as 

bioindicator for assessing the health of wetlands: A case study in the Central 

Himalayas, India. Ecol. Indicators 2009, Vol. 9(1), pp. 118-128, DOI 

10.1016/j.ecolind.2008.02.004 



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

2019    38 

69. SHEPLAY A.W. & BRADLEY T. J., A comparative study of magnesium sulphate 

tolerance in saline-water mosquito larvae, Insect Physiology 1982, Vol. 28(4), pp. 641–

646, DOI 10.1016/0022-1910(82)90062-2 

70. SCHWIEBERT E. G., Nymphs, The Mayflies: The Major Species,Vol. 1, Lyons Press, 

USA 2007, pp. 627, ISBN 978-1-59228-499-3 

71. SCHWOERBEL J., Methoden der Hydrobiologie. Spektrum Akademischer Verlag 

1994, Auflage: 4., pp. 368,  ISBN-10: 3827408490 

72. SIERKA E. & SIERKA W., The effect of flooded mine subsidence on thrips and forest 

biodiversity in the Silesian upland of southern Poland - a case study. Acta 

Phytopathologica et Entomologica Hungaria 2008, Vol. 43(2), pp. 345-353, DOI 

10.1556/APhyt.43.2008.2.19 

73. SIERKA E., MOLENDA T., CHMURA D., Environmental repercussion of subsidence 

reservoir reclamation. Journal of Water and Land Development 2009, Vol. 13(1), pp. 

41-52 

74. STALMACHOVÁ B., Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro 

proces obnovy území Karvinska, MŽP VaV/640/1/01, Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava 2001 

75. STALMACHOVÁ B., Strategie obnovy hornické krajiny, Vysoká škola báňská - 

Technicka univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava 2003 

76. STRZELEC, M., SERAFINSKI, W., Biologia i ekológia ślimakow w zbiornikach 

antropogenicznych, Centrum Dzedicztwa Przyrody Górnogi Ślaska, Katowice 2004 

77. SYNÁČKOVÁ, M., Čistota vod., 1. vyd., Praha: ČVUT 1994, pp. 208, ISBN 80-01-

0183-X 

78. SZÖCS E., CORING E., BÄTHE J., SCHÄFER R.B., Effects of anthropogenic 

salinization on biological traits and community composition of stream 

macroinvertebrates, Sci Total Environment 2014, Vol. 468-469, pp. 943-949, DOI 

10.1016/j.scitotenv.2013.08.058. 

79. TÖLGYESSY J., Chémia, biologia a toxikologia vody a ovzušia, 2. vyd., Alfa 

Bratislava 1989, pp. 536 

80. TOMÁŠEK, M. Půdy České republiky. 5. upr. a dopl. vyd. Praha: Česká geologická 

služba 2014, 68 s., 41 s. obr. příl., ISBN 978-80-7075-861-8. 

81. TURKU D., Macrozoobenthos characteristics of sulfate enriched water, 

Přírodovědecká fakulta Záhřeb. Diplomová práce, číslo záznamu 343679, Záhřeb 2007 

82. VYMAZAL J., Plants used in constructed wetlands with horizontal subsurface flow: A 

review, Hydrobiologia 2011, Vol. 674(1), pp 133-156, DOI 10.1007/s10750-011-0738-

9 

83. WIEDER R.K., A survey of constructed wetlands for acid coal mine drainage treatment 

in the eastern United States, Wetlands 1989, Vol. 9(2), pp. 299–315, DOI 

10.1007/BF03160750 

84. WOOD S.C., YOUNGER P.L., ROBINS N.S., Long-term changes in the quality of 

polluted mine water discharges from abandoned underground coal workings in 

Scotland. Quarterly Journal of Engineering Geology 1999, Vol. 32(1), pp. 69-79, DOI 

10.1144/GSL.QJEG.1999.032.P1.05 



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

2019    39 

85. XU L.-J. & YAN J.-P., Assessment of water environmental status in subsided water 

area of coal mine and its comprehensive utilization, Caikuang yu Anquan Gongcheng 

Xuebao/Journal of Mining and Safety Engineering 2012, Vol. 29(4), pp. 549-554 

86. ZALIZNIAK L., KEFFORD B.J., NUGEGODA D., Effects of different ionic 

compositions on survival and growth of Physa acuta, Aquatic Ecology 2009, Vol. 43(1), 

pp. 145–156, DOI 10.1007/s10452-007-9144-9 

87. ŽÁČEK L., Hydrochemie, Vysoké učení technické v Brně, Brno 1998, ISBN 80-214-

1167-8 

  



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

2019    40 

Normy: 

 

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [online]. Evropská unie 

[cit. 2016-05-13]. Dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060 > 

2. ČSN EN ISO 9391. Jakost vod. Odběr vzorků makrozoobentosu v hlubokých vodách. 

Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů. Praha: 

Český normalizační institut, 1996. Třídící znak 75 7705. 

3. ČSN EN 27828. Jakost vod. Metody odběrů biologických vzorků. Pokyny pro odběr 

vzorků makrozoobentosu ruční síťkou (ISO 7828: 1985). Praha: Český normalizační 

institut, 1996. Třídící znak 75 7703. 

 

 

Internetové zdroje: 

 

1. Guia on-line: Identificação de larvas de Insetos Aquáticos do Estado de São Paulo 

[online]. Froehlich, C.G. (org.), [cit. 2014-01-10]. Dostupné z 

<http://sites.ffclrp.usp.br/aguadoce/> 

2. STALMACHOVÁ B. & PIERZCHALA L., Sanace a rekultivace zvodnělých 

poklesových kotlin a sedimentačních nádrží v hornické krajině Horního Slezska 

[online]. Cobraman, CE Central Europe projekt 1CE014P4, VŠB – TUO , 2011 [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z <http://cobraman.uirs.si/Portals/0/CM%20media/Ostrava_ 

Straznice_2011.pdf> 

 

  



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

2019    41 

8 SEZNAM VLASTNÍCH PRACÍ  

 

1. ARNOSOVA LUCIE;  ZAORALOVA MICHAELA; CECHAKOVA KATERINA; 

TRUCHLA MARIANA; VALOVA ELISKA; STALMACHOVA BARBARA. 

Indications of macroinvertbrates species resistant to flow fluctuations. International 

Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2014. Bulgaria 2014 (dle RIV 

Dsc) 

2. ARNOŠOVÁ LUCIE.  Využití makrozoobentosu jako ukazatele kvality vodního 

prostředí, Náhledy do aplikované ekologie – sborník odborných a vědeckých prací 

studentů DSP, Kostelecké Barborky 2012. Česká republika 2012. ISBN 978-80-

7458-034-5 (dle RIV Jrec) 

3. ARNOŠOVÁ LUCIE;   STALMACHOVÁ BARBARA. Posouzení kvality tekoucí vody 

na základě přítomnosti makrozoobentosu. Workshop of young researchers VŠB-

TUO (postdocs, students and academic researchers). Česká republika 2013 (dle RIV 

D) 

4. ČECHÁKOVÁ K.; MATUSZKOVÁ B.; VÁLOVÁ E.; TRUCHLÁ M.; ZAORALOVÁ 

M.; ARNOŠOVÁ L.; STALMACHOVÁ B. A biological survey of selected groups 

of plants and animals in the flooded subsidence reseroirs in Upper Silesia. WRW 2nd 

International Conference "Water resources and wetlands". Romania 2014 (dle RIV 

D) 

5. ČECHÁKOVÁ KATEŘINA; ZAORALOVÁ MICHAELA; ARNOŠOVÁ LUCIE. 

Využití druhu Pleurozium schreberi pro bioindikaci znečištění ovzduší. Mezinárodní 

konference Využívání nerostných zdrojů Most. Česká republika 2013 (dle RIV D) 

6. MUDROŇ IVAN;   PODHORÁNYI MICHAL;   ARNOŠOVÁ LUCIE.  Delineation and 

assessment of aquatic ecosystem using hydrodynamic modeling: Case of catchment 

Becva river. HydroEco' 2013: 4th International Multidisciplinary Conference on 

Hydrology and Ecology: Emerging Patterns, Breakthroughs and Challenges: Rennes.  

France 2013. (dle RIV D) 

7. MUDROŇ IVAN;   PODHORÁNYI MICHAL;   ARNOŠOVÁ LUCIE. 

Environmentálny dopad antropogénnych aktivít na inundačné územia riek, prípadová 

štúdia z povodia Bečvy. Fórum mladých geoinformatikov. Slovenská republika 2013 

(dle RIV D) 

8. TRUCHLÁ M.; MELČÁKOVÁ I.; ZAORALOVÁ M.; VÁLOVÁ E.; ARNOŠOVÁ L.; 

STALMACHOVÁ B. The occurrence of amphibians at selected mining subsidence 

reservoir of Upper Silesia. Albena 2014 (dle RIV Dsc) 

9. TRUCHLÁ M.; VÁLOVÁ E.; ČECHÁKOVÁ K.; ZAORALOVÁ M.; ARNOŠOVÁ L.; 

STALMACHOVÁ B.: A biological survey of selected groups of plants and animals 

in the flooded subsidence reseroirs in Upper Silesia. III. Workshop mladých 

vědeckých pracovníků. Ostrava 2014 (Dle RIV D) 

10. ZAORALOVÁ M.; ARNOŠOVÁ L.; ČECHÁKOVÁ K.; TRUCHLÁ M.; VÁLOVÁ E.; 

STALMACHOVÁ B. The function of wetland and aquatic vegetation in the mining 

landscape of the Upper Silesia water in mining areas. International Multidisciplinary 

Scientific GeoConferences SGEM 2014. Bulgaria 2014 (dle RIV Dsc) 



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

2019    42 

11. ZAORALOVÁ M.; ARNOŠOVÁ L.; TRUCHLÁ M.; ČECHÁKOVÁ K.; VÁLOVÁ E., 

STALMACHOVÁ B. Assessment of trends in rehabilitation in post of mining 

landscape, Jornal of Forest science 2014 (dle RIV Jsc)  

12. ZAORALOVÁ M.; ARNOŠOVÁ L.; TRUCHLÁ M.; ČECHÁKOVÁ K.; VÁLOVÁ E., 

STALMACHOVÁ B. Assessment of trends in rehabilitation in post of mining 

landscape, Jornal of Forest science 2014 (dle RIV Jsc) 

 


