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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá studiem mokřadního ekosystému Pateira de Fermentelos 

(Portugalsko) a návrhem opatření pro obnovu a zlepšení stavu tohoto ekosystému 

zařazeného v soustavě NATURA 2000. Pro obnovení přírodního potenciálu studovaného 

ekosystému, ztraceného v průběhu let, bylo provedeno hodnocení celkového stavu 

mokřadu za použití vybraných biologických, fyzikálně-chemických a chemických 

parametrů ve vodě a v sedimentech dle směrnice 2000/60/EC (WFD). Vyhodnocením 

současného stavu studovaného mokřadu dle WFD bylo zjištěno, že nesplňuje hlavní 

podmínku zmíněné směrnice a to dosažení „dobrého stavu“. Ve sledovaných přítocích 

mokřadu, a to Pano a Certima, byly zjištěny nízké indexy makrozoobentosu. V rámci 

hodnocené oblasti byla zjištěna i kontaminace sedimentů těžkými kovy 

a organochlorovanými pesticidy, přičemž v případě sedimentů odtokové řeky Agueda 

a především severního břehu mokřadu byly prokázány koncentrace nejvyšší. Na základě 

vyhodnocení dle WFD, studia vlivů klimatických změn a vlastního terénního průzkumu 

lokality je v disertační práci navrženo opatření pro zlepšení stavu mokřadu Pateira 

de Fermentelos. 

 

Klíčová slova: Pateira de Fermentelos, směrnice 2000/60/EC, makrozoobentos, těžké 

kovy, organochlorované pesticidy, klimatické změny, kvality vody. 



 

 

Abstract 

The aim of dissertation thesis is to evaluate the ecological and chemical status 

of the wetland ecosystem Pateira de Fermentelos in Portugal, that is part of the NATURA 

2000 network, within the water framework directive 2000/60/EC (WFD). For that purpose, 

water and sediment samples were collected in May 2011, at 5 selected sampling sites, 

and were analysed for selected parametres. 

In the theoretical part drivers of ecosystem changes are explained, as well as ecosystem 

services and functions provided by wetlands. So far results of presumed water status 

classification by WFD are mentioned, as well as the relationship between managing water 

resources within WFD and negative effects of climate changes on wetland ecosystems. 

Included are also hydrological and climatological characteristics of Pateira de Fermentelos 

with the overview of current land use. 

The practical part of thesis contains the statistical evaluation of data gathered from 

analyses of biological (macroinvertebrates), physicochemical (temperature, pH, 

conductivity, nutrients) and chemical parameters (heavy metals and organochlorine 

pesticides) to assess the status of the wetland and its water quality.  

In the final part of this thesis you can find suggestions for improving wetland’s conditions 

within the Water Framework Directive and reducing the impact of climate changes. 

 

Keywords: Pateira de Fermentelos, directive 2000/60/EC, macroinvertebrates, heavy 

metals, organochlorine pesticides, climate changes, improving wetland’s conditions. 
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1 ÚVOD 

Mokřadní ekosystémy mohou být definovány jako území s vysokou hladinou 

podzemní vody, která jsou charakterizována stálou či občasnou inundací, nebo jako 

území s určitými hydrickými vlastnostmi (Dawson et al., 2003). Charakteristiky 

mokřadních oblastí se mnohdy velmi liší, a to především díky regionálním a lokálním 

rozdílům v půdních charakteristikách a dále například kvůli různým antropogenním 

disturbancím. Mokřady splňují mnohé ekologické funkce. Fungují jako regulátoři 

vodního režimu v krajině, jsou útočištěm mnohých živočišných druhů a rostlin, čímž 

udržují vysokou biodiverzitu lokality (často označovány jako „hotspots“). Dále hrají 

významnou roli ve zlepšení kvality vody, protože fungují jako tzv. pufrační zóny. Navíc 

nedávné studie prokázaly, že mokřady jsou schopné efektivně „odstraňovat“ některé 

organické kontaminanty, jako například pesticidy (Russo, 2008). 

Ekosystémy a jejich funkce však bývají ovlivněny tzv. hnacími silami změn 

a to nejen antropogenního ale i přírodního původu, které způsobují různé změny 

v daném ekosystému. Funkce, počet i velikost evropských mokřadů má v posledních 

desetiletích silný klesající trend, a to zejména kvůli kontaminaci těchto ekosystémů 

(z velké části městskými a průmyslovými odpadními vodami), eutrofizaci spojené 

s intenzivním zemědělstvím (pesticidy a herbicidy) a zejména z důvodu špatného 

hospodaření s přírodními zdroji. Všechny tyto faktory mají negativní vliv 

na biologickou rozmanitost těchto systémů, a proto je nutné mokřadní ekosystémy 

chránit a popřípadě implementovat nápravná opatření pro obnovení/zachování jejich 

ekosystémových funkcí. Významným faktorem tzv. životnosti mokřadu je i vodní 

bilance krajiny a potažmo tedy klimatické změny (přímá hnací síla ekosystémových 

změn), které mají nepopíratelný vliv na tyto druhy habitátů a faunu a flóru na nich 

závislou (Dawson et al., 2003).  

UNEP-World Conservation Monitoring Centre odhaduje, že mokřadní oblasti 

zaujímají na Zemi rozlohu kolem 5,7 miliónů km
2
, tedy téměř 6 % zemského povrchu, 

přičemž 2 % tvoří jezera, 30 % rašeliniště, 26 % slatiny, 20 % bažiny a 15 % záplavové 

oblasti. S měnícími se klimatickými podmínkami jsou tyto oblasti ohroženy a jejich 

zánik by mohl znamenat například ztrátu významných a/či téměř vyhynulých druhů, 

především obojživelníků a vodních plazů (Bindoff et al., 2007) a pokles stavu vodního 

ptactva, které v daných oblastech hnízdí (Johnson et al., 2005).  

Za posledních deset let bylo publikováno rozsáhlé množství výzkumných článků 

na téma, jak mohou změny klimatu ovlivnit hydrologický cyklus (srážky, odtok, 

evapotranspiraci atd.) (Bouraoui et al., 2004; Cuculeanu et al., 2004; Wilby et al., 2006; 
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Burns et al., 2007; Hagg et al., 2007; Ruth et al., 2007) a do popředí zájmu se v  poslední 

době dostává především vliv změn stavů podzemních vod na hydrologický cyklus 

(Zekster a Loaiciga, 1993; Allen et al., 2004; Brouyere et al., 2004; Green et al., 2007; 

Serrat-Capdevila et al., 2007). 

Obecně se předpokládá, že oteplování klimatu způsobí vysušování vodních 

ekosystémů a jejich následný zánik (Gorham, 1991). Studie zaměřené na klimatické 

trendy poukazují na fakt, že průměrná teplota zemského povrchu se zvýšila od 19. 

století průměrně o 0,6 °C (IPCC, 2001) a do roku 2100 by mohla stoupnout o 1,1 °C 

až 6,4 °C (Solomon et al., 2007). Teploty vzduchu v blízkosti zemského povrchu se také 

od 19. století zvýšily, stejně jako průměrné minimální i maximální teploty (IPCC, 

2001).  

Dle autora Keddy (2000) mají největší vliv na vnitrozemní sladkovodní mokřady 

změny v úhrnu srážek a stále častější či intenzívnější disturbační procesy jako například 

sucha, vichřice a povodně. Výsledky studie modelování vlivů změn klimatu na mokřady 

v Kanadě autorů Withey a van Kooten (2011) indikují možný trend vysušování 

a snižování počtu mokřadních oblastí o 7 až 47 % především z důvodu vyšších teplot, 

ale také kvůli snížení množství úhrnu srážek. K podobným závěrům došli i autoři 

starších článků (Sorenson et al., 1998; Larson, 1995; Poiani a Johnson, 1991).  

Sladkovodní zdroje v Portugalsku představují přibližně 72 km
3
, přičemž 92 % je 

tvořeno vodami povrchovými a 8 % vodami podzemními. Tyto zdroje jsou však 

rozloženy nerovnoměrně, protože právě v severní části Portugaska jsou srážky častější, 

ale také silně závislé na sezónním kolísání klimatu (častější srážky v zimním období). 

Největším spotřebitelem vody v Portugalsku je zemědělství (asi 87 %), zatímco průmysl 

a domácnosti spotřebovávají 8 a 5 % celkového spotřebovaného množství vody.  

Portugalské vodní zdroje jsou však pod neustálou hrozbou znečišťování 

vzhledem k například možné nedostatečné efektivnosti čištění odpadních vod, 

difúznímu znečištění ze zemědělských zdrojů a důlní činnosti (Cerqueira et al., 2005). 

Další hrozbou pro portugalské sladkovodní zdroje mohou být i zmíněné klimatické 

změny. Na základě výzkumů provedených na jednotlivých meteorologických stanicích 

právě v Portugalsku lze konstatovat, že od roku 1972 je trend oteplování vzduchu blízko 

zemského povrchu zjevný, stejně jako zvyšování minimálních i maximálních teplot 

v průběhu roku. V měsíci březen docházelo k nejvýraznějšímu snižování úhrnu srážek 

a v menším rozsahu také v měsíci prosinec. Naopak v měsících únor a říjen docházelo 

k jejich nejvýraznějšímu zvyšování. Tyto výsledky indikují tendenci snižování úhrnu 

srážek během jarního období, tedy celkovému snižování doby trvání období dešťů, 

s více proměnnými zimními obdobími a suššími jary (Santos et al., 2002).  
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Vzhledem k ohrožení mokřadních ekosystémů rozličnými faktory a jejich 

důležitosti (viz kapitola 2) jsou v současnosti mnohé mokřady chráněny, 

a to například mezinárodní Ramsarskou úmluvou anebo jako oblasti světového dědictví 

UNESCO.  

Pro účely své disertační práce jsem se zaměřila na mokřadní ekosystém Pateira 

de Fermentelos v Portugalsku, a to v rámci půlroční pracovní stáže v roce 2011 

u portugalské firmy Ecoinside - Solucoes em Ecoeficiencia e Sustentabilidade. Hlavní 

náplní této stáže byl odběr, zpracování a analýzy vzorků makrozoobentosu a sedimentů 

odebraných z lokality Pateira de Fermentelos v laboratořích Universidade do Porto.  

Mokřad Pateira de Fermentelos spadá do oblasti Ria de Aveiro a je klasifikován 

jako citlivá oblast portugalským nařízením č. 152/97, protože je významným 

a extenzívním mokřadem (ICN, 2006). Jeho významnost spočívá nejen v udržování 

hydrické rovnováhy dané oblasti, čištění vody, ale i například jako přírodního 

rezervoáru podzemních a povrchových vod. 

V disertační práci se zabývám hodnocením ekologického a chemického stavu 

vybraného mokřadu dle směrnice 2000/60/EC (WFD, Water Framework Directive), 

a to na základě:  

- biologických (makrozoobentos),  

- fyzikálně-chemických (teplota, hodnota pH, konduktivita a živiny ve vodách)  

- a chemických parametrů (organochlorované pesticidy a těžké kovy 

v sedimentech mokřadu).  

Obecným cílem WFD, stanoveným v článku 4.1 směrnice, je dosáhnout ve všech 

povrchových i podzemních vodách „dobrého stavu“ do roku 2015. Směrnice definuje 

dobrý ekologický a chemický stav jako nízkou úroveň znečištění chemickými látkami 

a zdraví ekosystémů. V zájmu dosažení dobrého ekologického stavu se členské státy 

musí zaměřit na odstranění činitelů poškozujících vodní ekosystémy. Patří k nim 

znečišťování životního prostředí důsledkem rozličné antropogenní činnosti, odběr vody 

k zavlažování nebo k průmyslové spotřebě, což může způsobit snížení hladiny řek nebo 

jezer pod kritickou hranici.  

Na základě zjištění chemického a biologického stavu studované lokality bude 

možné navrhnout taková opatření, která by měla napomoci ke zlepšení kvality vody 

v mokřadu. Mokřad Pateira de Fermentelos reprezentuje prototyp ekosystémů potýkající 

se s problémy s jejich zachováním/obnovením zdravého stavu a proto opatření navržená 

v této disertační práci budou moci být aplikována i na ostatní mokřadní oblasti. 
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Dílčími cíli disertační práce je: 

 zjištění zásadních faktorů prostředí, které ovlivňují vývoj mokřadu na základě 

hydrologické, geomorfologické, pedologické a klimatologické charakteristiky 

mokřadu, analýzy hnacích sil změn týkajících se Portugalska a mokřadních oblastí; 

 hodnocení ekologického stavu mokřadu za použití makrozoobentosu jako 

biologického indikátoru dle implementované WFD: biologický index IBMWP 

a ekologický kvalitativní poměr EQR; 

 diskuze k naměřeným hodnotám vybraných fyzikálně-chemických parametrů 

(srovnáním s hodnotami z jiných studií v dané oblasti, například pro vyhodnocení 

možné eutrofizace); 

 návrh hodnocení chemického stavu mokřadu Pateira de Fermentelos: kontaminace 

sedimentů těžkými kovy a organochlorovanými pesticidy; srovnání výsledků 

se studiemi jiných portugalských lokalit, zhodnocení toxických účinků srovnáním 

se staršími limitními hodnotami ERL - Effect Range Low (Long and Morgan, 1991); 

a s odvozenými limity TEC - Threshold Effect Level a PEC - Probable Effect Level 

(MacDonald, 2002); 

 vyhodnocení celkového stavu mokřadního ekosystému dle rámcové směrnice 

o vodách (WFD);  

 návrhy pro zlepšení jeho stavu, aby bylo možné splnit především podmínku WFD - 

dosažení „dobrého stavu“. 
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2 EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY A FUNKCE MOKŘADŮ 

Lidstvo bylo vždycky závislé na službách, které mu poskytovala biosféra a její 

ekosystémy. Kromě toho biosféra sama o sobě vznikla jako důsledek života na Zemi. 

Složení atmosféry a půdy, koloběh prvků ve vzduchu a vodě a mnoho dalších 

ekologických přínosů, to všechno vyplývá z životních procesů – a vše je udržováno 

a obnovováno živými ekosystémy. Lidstvo, ačkoliv se neustále snaží mezi sebe 

a bezprostředně blízké životní prostředí klást kulturu a technologii, je přesto absolutně 

závislé na stálém přísunu ekosystémových služeb. 

Ekosystémové služby zahrnují takové produkty, jako například potrava a palivo; 

regulační služby, jako jsou regulace podnebí; i nemateriální přínosy (kupříkladu estetické 

hodnoty); přičemž změny těchto služeb ovlivní kvalitu života lidí mnoha způsoby. 

Poptávka po ekosystémových službách je přitom v současné době tak vysoká, že se stávají 

pravidlem kompromisy v poskytování těchto služeb. Země může například nabídnout vyšší 

zásobování potravinami jako důsledek přeměny lesa na zemědělskou půdu, ale pokud 

se tak stane, poklesne dodávka služeb, které mohou mít v příštích desetiletích stejnou 

nebo i větší důležitost, jako například čistá voda, lesy či regulace záplav anebo omezování 

sucha. Lidské požadavky na ekosystémy porostou v příštích desetiletích stále více. Podle 

současných odhadů bude na světě do konce 21. století o tři miliardy lidí více a světová 

ekonomika vzroste čtyřnásobně, což znamená zvýšení poptávky po fyzických 

i biologických zdrojích, stejně jako značný nárůst nepříznivých dopadů na jimi 

poskytované ekosystémy a služby. 

Kvalita lidského života a pokrok k udržitelnému rozvoji jsou tedy zásadně závislé 

na zlepšování péče o světové ekosystémy, která by zaručila jejich zachování a udržitelné 

využívání. Avšak zatímco požadavky na ekosystémové služby jako je potrava a čistá voda 

vzrůstají, lidské aktivity současně snižují schopnost mnoha systémů tyto požadavky 

splňovat. Vhodné zásahy ve sféře managementu mohou často zvrátit degradaci ekosystémů 

a zvýšit tak podíl ekosystémů na zlepšení kvality lidského života (www.maweb.org). 

V této kapitole se  zabývám právě funkcemi a službami mokřadů, proč jsou důležité 

pro naše životní prostředí, jaké hnací síly způsobují změnu těchto ekosystémů a ovlivňují 

tak jejich funkce. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, mokřady pokrývají téměř 6 % zemského povrchu a jsou 

dynamickými oblastmi, které bývají ovlivněné jak přírodními, tak také antropogenními 

faktory. Ramsarská úmluva definuje mokřad jako: „území bažin, slatin, rašelinišť i území 

pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, 
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sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu 

nepřesahuje šest metrů“.  Z těch 6 % tvoří například právě jezera 2 % (www.unep.org). 

Z důvodu zachování ekosystémových služeb a funkcí mokřadů (viz Tabulka 1), 

je nutné redukovat degradaci mokřadních ekosystémů a navrhovat taková opatření, která zajistí 

zlepšení jejich stavů. Vzhledem k tomu, aby tato opatření byly pro mokřady efektivní, 

je potřeba porozumět následující problematice (ec.europa.eu):  

 habitátům (přírodním stanovištím) a rostlinným i živočišným druhům, 

které se v dané oblasti vyskytují;  

 definovat závislost organismů na habitátech;  

 definovat přírodní a antropogenní procesy, které habitáty ovlivňují;  

 analyzovat možnosti narušení mokřadního ekosystému přírodními i antropogenními 

procesy. 

Tabulka 1: Ekosystémové služby a funkce mokřadů (www.ramsar.org; water.ncsu.edu; www.maweb.org) 

Okolí 

Potrava 

(například produkce ryb, ovoce, obilí) 

Voda 

(napájení zvířat, zásobárna vody - srážky, povrchové a podzemní vody) 

Zlepšování kvality vody 

(odstraňování přebytečných živin apod.) 

Retenční schopnost (povodně) 

Protierozní ochrana břehů 

Cykly živin (uhlík, methan, síra, hydrologický cyklus) 

Člověk 

Rekreační služby 

Obchod  

(rybaření, těžba dřeva, sklizně) 

Estetická funkce 

Vzdělávací funkce 

Habitát 

Rostliny a zvířata 

(biodiverzita, primární produkce, hnízdění vodního ptactva, zachycování splachů 

z okolních půd, příjem živin vodní vegetací) 

Tvorba půdy (retence a akumulace org. hmoty sedimenty) 

Biochemické procesy 

(snižování BSK v povrchových vodách, vázání polutantů v sedimentech, odstraňování 

patogenů) 

Usazování sedimentů 

Hydrologie 

Snižování rychlosti vody 

Atmosférické procesy (regulace klimatu) 

Interakce podzemní/povrchová voda 
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Mokřadní ekosystémy jsou habitáty pro různé druhy živočichů. Živočichové 

bývají na těchto ekosystémech závislí v různé míře. Někteří zde žijí celý život, jiní 

vyžadují mokřady jen v určitých obdobích svého životního cyklu a druzí zase využívají 

mokřady minimálně, třeba kvůli obstarávání potravy, vody, útočišť. Jinými slovy jsou 

mokřadní ekosystémy pro některé živočichy primárním habitátem, pro jiné zase 

sezónním stanovištěm. 

Důležité je rovněž vzít v úvahu skutečnost, že každý útvar povrchové vody má 

specifické rysy ať už se jedná o jeho geologickou charakteristiku či například zvýšené 

koncentrace znečišťujících látek, které ho odlišují od ostatních částí vodního toku, jezera, 

brakických vod a podobně (ec.europa.eu).  

Sledování způsobů využívání území a to jak v minulosti, tak v přítomnosti je 

dalším podstatným krokem pro analýzu stavu mokřadní oblasti a návrhů pro zlepšení 

jeho stavu. Vyhodnocením vlivů využívání území (například turistika, pozorování 

ptáků, rybaření, čištění odpadních vod, zdroj závlahové vody) na její vývoj lze nalézt 

způsoby, kterými je možné dosáhnout optimálního využívání,  potažmo stavu studované 

lokality (www.ramsar.org). 

Funkce mokřadů, uvedené v Tabulce 1, jsou však nejvíce závislé na kvalitě 

mokřadní vody. Dalo by se říct, že se jedná o primární faktor, od kterého se následně odvíjí 

schopnost mokřadů splňovat další funkce a poskytovat ekosystémové služby. Od čistoty 

vody v mokřadech se například odvíjí dostatek potravy pro vodní ptactvo, estetické 

a rekreační služby pro člověka a podobně. Proto se dále blíže zabývám tímto faktorem, 

tedy kvalitou vody a dalšími funkcemi mokřadů spojenými právě s vodním prostředím. 

Velmi důležitou funkcí mokřadů je jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. 

Mokřadní ekosystém funguje v podstatě jako zásobárna vody a zároveň regulátor 

vodního režimu v krajině. Mnoho mokřadů tvoří součást říčních niv. Pokud se řeky 

během období silných dešťů nebo jarních záplavových vln rozvodní, nivní mokřady 

dokážou nadbytečnou vodu pojmout.   

Mokřadní oblasti navíc dokáží udržovat potřebný průtok, například na podporu 

původních druhů ryb a volně žijících zvířat závislých na vodním prostředí. Tato 

ekosystémová funkce se však různí podle charakteru vodních toků a je závislá jak 

na přírodních, tak také na antropogenních faktorech jako jsou dešťové srážky, geologie, 

flóra a rovněž způsoby využívání území. Některé mokřady bývají v průběhu suchých 

období schopny akumulovat a následně pomalu uvolňovat vodu do vodního toku 

(www.uprm.cz). 
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Další významnou funkcí mokřadů je zlepšování kvality vody v potocích, řekách, 

jezerech a v ústích řek. Mokřady bývají lokalizovány mezi pahorkatinami a vodními zdroji 

a mohou tedy zadržovat splachy z okolních půd, než se dostanou do otevřených vod. 

Rovněž jsou schopné přeměňovat a odstraňovat polutanty díky různým fyzikálním, 

chemickým a biologickým procesům. 

Vzhledem například k zatížení vodních ploch živinami vědci odhadují, že mokřady 

dokáží odstranit až 90 % dusíku. Lužní lesy jsou schopné snížit koncentrace dusíku ze 

splachu z půd a záplavové vody až z 90 % a koncentraci fosforečnanů o 50 %. 

Odhadovaná schopnost mokřadů zadržovat fosfor činí 45 %. Mokřady s vysokým obsahem 

hliníku v půdách mohou odstranit dokonce až 80 % celkového fosforu 

(www.water.ncsu.edu). Odstraněním živin prostřednictvím mokřadů se zabraňuje 

eutrofizaci a zvyšuje se tak kvalita vody. 

Mokřady mají rovněž schopnost odstranit problémy s vysokými hodnotami 

biochemické spotřeby kyslíku rozkladem organických látek a oxidací anorganických látek, 

přičemž mohou vykazovat až 100% účinnost. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je 

vlastně množství kyslíku potřebného na rozklad organických látek a oxidaci anorganických 

látek jako například sulfidů. Organické látky se do povrchových vod dostávají 

prostřednictvím odpadní vody, povrchových odtoků a přírodních biotických procesů. 

Pokud je hodnota BSK vysoká, jsou koncentrace rozpuštěného kyslíku nízké, což může 

vést až k úhynu vodních živočichů (www.water.ncsu.edu; Pitter, 2009). 

Další významnou vlastností mokřadu je jeho schopnost „odstraňovat“ nerozpuštěné 

látky (NL) jako například usazeniny a organické látky, které se mohou dostat do mokřadní 

vody prostřednictvím splachů z půdy či například také z přítoků. Ukládání sedimentů 

v mokřadech závisí především na rychlosti průtoku vody, režimu záplav, rostlinném 

pokrytí mokřadní oblasti a i na retenčním čase. Ukládání sedimentů zabraňuje zdrojům 

zákalu dostat se do odtokových vod a právě vegetace dokáže zachytit 80 až 90 % 

sedimentů (www.water.ncsu.edu). Polutanty, které ovlivňují kvalitu vody, jako například 

živiny, organické sloučeniny a kovy, mají schopnost adsorbovat se na nerozpuštěné pevné 

částice. Sedimentace těchto částic pak může v podstatě představovat jejich „odstraňování“ 

z vodního prostředí a respektive tak zlepšuje kvalitu vody v odtocích. 

Některé mokřadní rostliny navíc dokážou odstranit i různé patogennní organismy 

z vody jako například koliformní bakterie. Právě fekální koliformní bakterie jsou ukazatelé 

ohrožení lidského zdraví a do mokřadů se dostávají z odpadní vody, úniků ze septiků 

a zemedělských splachů. Bakterie se vážou na nerozpuštěné pevné částice, které jsou pak 

zachyceny mokřadní vegetací. Následně bakterie hynou mimo své hostitele, sluneční 

degradací, v důsledku nízkých hodnot pH mokřadní vody a například také díky toxinům 
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vylučovaných kořeny některých mokřadních rostlin jako například Phragmites australis 

(Barbera et al., 2009; www.water.ncsu.edu). Závěrem lze tedy konstatovat, že mokřady 

hrají velmi důležitou roli při odstraňování patogenů z povrchové vody. Další významnou 

funkcí mokřadní vegetace je i zpevňování břehů. Vegetace nivních mokřadů stabilizuje 

břehy tím, že redukuje energii vln, proudění a jiného erozivního působení. 

Neméně podstatnou funkcí mokřadu je jeho schopnost regulovat teplotu vody 

a okolí. Snižují růst teploty vody v toku tím, že uvolňují relativně chladnou vodu do toku 

během sezónních nízkých průtoků. Tím zabraňují kyslíkovému deficitu, který negativně 

působí například na ryby. Podobně i břehová vegetace může regulovat teplotu, a sice 

zastíněním malých toků a minimalizací přímého slunečního ozáření (www.uprm.cz). 

Z výše uvedených schopností a funkcí mokřadních ekosystémů je zjevné, 

že se jedná o velmi důležité, přínosné části krajiny. Tyto ekosystémy bývají ovlivňovány 

přírodními a antropogenními procesy (hnacími silami změn), na základě kterých mohou 

být jejich funkce oslabeny či dokonce ztraceny. Aby bylo možné odhadnout vývoj 

studovaných mokřadů a popřípadě i navrhnout nápravná opatření pro obnovení jejich 

stavů, je zapotřebí především zjistit, jaké jednotlivé hnací síly změn mohou jejich vývoj 

ovlivnit, jak velký vliv na vývoj krajiny a její části vůbec mají. 

2.1 Hnací síly změn v ekosystémech 

Lidé jsou součástí mnoha ekosystémů, které také nějakým způsobem ovlivňují. 

Zdravé ekosystémy jsou předpokladem zdraví člověka a ekonomického fungování lidské 

společnosti. Ekosystémy a jejich služby však bývají ovlivněny tzv. hnacími silami změn 

a to nejen antropogenního ale i přírodního původu, které změní některý z aspektů 

studovaného ekosystému. Hnací síly změn v ekosystémech se dělí na přímé a nepřímé 

(www.maweb.org).  

Přímé hnací síly ovlivňují především ekosystémové procesy jednoznačně a mohou 

tedy být identifikovány a měřeny. Patří mezi ně například klimatické změny, nadměrné 

hnojení, invazívní druhy organismů, požáry, záplavy, sesuvy půdy atd.  

Nepřímé hnací síly mění výše uvedené přímé hnací síly a jejich vliv je stanoven 

prostřednictvím pochopení právě jejich dopadu na tyto přímé hnací síly. Nepřímé hnací 

síly lze rozdělit do následujících kategorií:  

 demografické,  

 ekonomické,  

 sociálně-politické,  

 vědecké,  
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 technologické,  

 kulturní   

 a náboženské.  

Pochopení těchto hnacích sil a jejich interakcí v ekosystému je zcela nezbytné 

pro následné navrhování opatření, která mají podporovat pozitivní a zároveň 

minimalizovat negativní dopady těchto sil na mokřadní ekosystémy. 

Hnací síly lze dále členit podle míry ovlivnitelosti a to především člověkem. Ty, které 

nemohou být změněny na určité úrovni (člověk do nich nemůže zasahovat na lokální, 

regionální či národní úrovni), se nazývají exogenní hnací síly změn v ekosystémech. Pokud 

mohou být v určité míře ovlivněny, nazývají se endogenní hnací síly (www.maweb.org). 

Jestli je síla pro některého rozhodujícího činitele exogenní nebo endogenní, 

to závisí na územních a časových faktorech. Například člověk, který rozhoduje v místním 

měřítku, může přímo ovlivňovat výběr technologie, změny ve využívání půdy a externí 

vstupy (jako jsou umělá hnojiva a vysoušení), ale má malou kontrolu nad cenami a trhy, 

vlastnickými právy, vývojem technologie nebo místními klimatickými podmínkami. 

Naopak ti, kteří rozhodují na národní nebo regionální úrovni, mají více kontroly 

nad mnoha faktory, jako je technologický rozvoj, vlastnická práva, ceny a trhy. 

Ale v krátkodobém měřítku mají takoví jednotlivci jen malou kontrolu nad podnebím 

nebo světovou populací (www.maweb.org). 

Rozlišení výše uvedených hnacích sil je důležité především pro důkladné 

pochopení ekosystému, ovlivnitelnosti a také důsledků případných změn. Rozdělení 

exogenních a endogenních hnacích sil však někdy nebývá zcela jasné (lokální a časové 

ovlivnění). Pro objasnění této skutečnosti proto uvádím následující příklad. Ceny 

některých komodit jsou obvykle exogenním faktorem, který samotný zemědělec 

nemůže ovlivnit, zatímco vláda může jejich ceny ovlivnit regulací trhů těchto komodit  

(například obiloviny). Navíc některé hnací síly mohou být exogenní, ale s postupem 

času se mohou stát endogenními. Dobrým příkladem je růst populace. Migrační 

politiky a opatření k omezení růstu populace mohou ovlivňovat populaci národů. 

Lokální, regionální či národní úroveň hnacích sil se může také v průběhu času různě 

měnit. Například v hodnotící Stockholmské studii byla infrastruktura a management městské 

zeleně pod kontrolou místních obecních úřadů. Došlo však k nahrazení funkce místních orgánů 

kvůli implementaci národních plánů infrastruktury (www.maweb.org).  

V následujícím textu jsou blíže specifikovány nepřímé a následně také i přímé 

hnací síly. 
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Mezi významné nepřímé hnací síly změn ekosystémů patří demografické síly. 

Například populace na Zemi se během posledních čtyřiceti let zdvojnásobila a zvýšila 

o dvě miliardy během dvaceti pěti let. V roce 2 000 činil počet obyvatel planety Země šest 

miliard. Dnes je to dle OSN (Organizace spojených národů) asi o jednu miliardu více. 

Polovina lidské populace přitom žije v městských oblastech, které pokrývají méně než 3 % 

zemského povrchu. Regionální poměry urbanizace se však velmi liší. V zemích 

s vysokými příjmy tvoří obyvatelé měst až 80 % celkové populace dané země. Některé 

rozvojové země, jako například části Asie, jsou stále spíše venkovskými oblastmi. A právě 

v Portugalsku je urbanizace považována za důležitou demografickou hnací sílu změn 

v ekosystémech. 

Na konci 21. století pravděpodobně dosáhne světová populace deseti miliard a navíc 

se očekává, že populace na Zemi zestárne v průběhu dalšího století. Do roku 2050 má vzrůst 

průměrný věk obyvatel Země z nynějších asi devětadvaceti let na 38,4 roků, přičemž 

v roce 1980 to bylo třiadvacet let.  V Portugalsku roční růst populace dosahuje hodnoty téměř 

0,5 % a není tedy považován za dominantní hnací sílu ekosystémových změn 

(www.maweb.org). 

Důležitými nepřímými hnacími silami změn ekosystémů jsou také ekonomické 

hnací síly. Například ekonomický růst patří mezi nejčastěji identifikované hnací síly změn 

v životním prostředí. Během let 1950 až 2000 se globální ekonomická aktivita zvýšila 

téměř sedmkrát. Během tohoto období se také zvýšil populační růst ale i průměrný příjem 

člověka. S rostoucími příjmy na obyvatele roste také spotřeba průmyslového zboží 

i služeb. V Portugalsku je například cestovní ruch brán jako jeden z důležitých zdrojů 

příjmů. Zárověň musí ale místní lidé brát v úvahu fakt, že cestovní ruch může způsobovat 

také negativní vlivy na lokální úrovni (www.maweb.org).  

Sociálně-politické hnací síly jsou další kategorií nepřímých hnacích sil. Většina 

zemí inklinuje k demokracii a autoritářské vlády mají klesající trend. Dále se mění také 

role žen ve společnosti. Průměrná úroveň formálního vzdělávání se zvyšuje a dochází tak 

k nárůstu občanské zainteresovanosti (například větší zapojení nevládních organizací 

a místních organizací v rozhodovacích procesech). Došlo také například k nárůstu v počtu 

mezinárodních dohod o životním prostředí. Implementací těchto dohod na národní úrovni 

může potom docházet k podstatným změnám například v zemědělských výrobních 

systémech. (www.maweb.org) 

Důležitou nepřímou hnací silou ekosystémových změn jsou kulutrní a náboženské 

hnací síly. Kulturní faktory mohou ovlivňovat například potravinové spotřeby obyvatelstva 

(co a jak často lidé konzumují) a mohou být proto obzvláště podstatnou hnací silou změn 

v životním prostředí. 
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Poslední kategorií nepřímých hnacích sil jsou vědecko-technologické hnací síly. 

Vědecké a technologické poznatky mají z hlediska ekosystémových služeb vliv hlavně 

na produkci potravin. Značná část zvýšení zemědělské produkce za posledních čtyřicet let 

pochází především z nárůstu hektarových výnosů spíše, než z rozšíření obdělávané půdy. 

Například v rozvojových zemích se za posledních čtyřicet let zvýšily výnosy pšenice 

na 208 %, rýže na 109 % a kukuřice na 157 %. Zároveň ale mohou technologické pokroky 

vést k degradaci ekosystémových služeb. Například eutrofizace sladkovodních ekosystémů 

nastává v důsledku nadměrného používání anorganických hnojiv. Pokroky v rybářských 

technologiích zase významně přispěly především k významnému úbytku mořských ryb. 

Hlavními přímými hnacími silami, které způsobují změny ve sladkovodních 

ekosystémech v posledních padesáti letech (samozřejmě v závislosti na oblasti), jsou 

především změny ve vodních režimech, invazní druhy, kontaminace prostředí (hlavně 

vysoké přísuny živin), změny ve využívání půdy a v případě Portugalska například také 

požáry (www.maweb.org). 

Syntetická produkce dusíkatých hnojiv je klíčovou hnací silou ve výrazném zvýšení 

produkce potravin, ke kterému došlo v posledních padesáti letech. Používání dusíkatých 

hnojiv se od roku 1960 zvýšilo pětkrát. Vzhledem k tomu, že je zatížení životního prostředí 

živinami v důsledku nevhodného hnojení značné, tak „škodí“ nejen zemědělským 

podnikům, ale i životnímu prostředí samotnému. Nadměrné zatížení prostředí dusíkem 

může způsobit rozmnožení nejen řas, ale i eutrofizaci sladkovodních ekosystémů. 

Používání hnojiv s obsahem fosforu se zvýšilo od roku 1960 do roku 1990 trojnásobně 

a stále se ještě zvyšuje (www.maweb.org). Tyto změny jsou patrné z akumulace fosforu 

v půdě, který se může dostat až do vodního prostředí a to při splachu z půd.  

V případě eutrofizace ekosystému dojde k omezení služeb, jichž je ekosystém 

zdrojem. Eutrofizace se může podílet na snížení, nebo dokonce může i eliminovat rybí 

populace a snad nejvýznamnější změnou je ztráta kulturních služeb sladkovodního 

ekosystému. Zápach hnijících řas a toxické látky produkované sinicemi pak zabraňují 

plnohodnotnému využívání vodního ekosystému obyvately. 

Celosvětovým fenoménem se staly i biologické invaze, které ovlivňují 

ekosystémy ve většině biomů. Člověkem řízený pohyb organismů (ať už úmyslný 

či náhodný) způsobil velké změny také v zastoupení druhů. V některých ekosystémech 

způsobila invaze nepůvodních druhů organismů (a také nemocí) zánik druhů původních 

anebo obrovskou ztrátu ekosystémových služeb. Například v USA způsobila invaze 

nepůvodních druhů rostlin, zvířat a mikrobů redukci původních druhů o 42 % 

(www.maweb.org) a v dnešní době jsou klasifikovány různými stupni ohrožení dle IUCN 

(Mezinárodní svaz ochrany přírody). 
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Hrozby, které představují biologické invaze pro biologickou rozmanitost 

a ekosystémové služby, přímo odráží ekonomické důsledky, jako jsou například ztráty 

na plodinách, v rybolovech, lesnictví a kapacitách pastvin. Pozoruhodným příkladem 

invazívních druhů, jako hnací síly ekosystémových změn, může být například prach 

ze Saharské pouště, který se může dostat díky větru až do oblastí Karibského moře, 

kde byly tímto způsobem introdukovány nové patogenní bakterie zodpovědné 

za následné nemoci korálových utesů (www.maweb.org). 

Změny ve využívání půdy zase zahrnují celou řadu rozličných procesů, 

jako například: urbanizace, což je právě hnací síla změn v Portugalsku, zásahy 

do přírodních ekosystémů, zemědělství apod. O závažný problém se také jedná v případě 

požárů. Každý rok je v Portugalsku devastováno přibližně 1 200 km
2
 lesů, přičemž rok 

2003 byl doposud zdaleka nejhorší (devastujícím požárem bylo zasaženo 5 % 

portugalského území). 

Dle souhrnných zpráv Millennium Ecosystem Assessment byly významné hnací 

síly ekosystémových změn v Portugalsku rozděleny na (www.maweb.org): 

 přímé endogenní hnací síly: změny ve využívání půdy a introdukce exotických 

druhů; 

 přímé endogenní i exogenní hnací síly: požáry; 

 nepřímé endogenní hnací síly: držba půdy, urbanizace; 

 nepřímé endogenní i exogenní hnací síly: turistický ruch, ekonomický růst, 

rozložení obyvatelstva a migrace, legislativa životního prostředí a postoje 

obyvatelstva k ochraně životního prostředí. 

Vědci v Portugalsku dále zjistili, že mezi politikou a biofyzikálními hnacími 

silami (např. změny ve využívání půdy, změny klimatu, znečištění a invazní druhy) 

existuje určitá síť interakcí. Ekonomický růst v roce 1960 a integrace Portugalska 

v Evropské Unii vyvolaly růst v průmyslovém sektoru a také sektoru služeb, který 

vyústil ve zvýšené náklady na pracovní síly především v zemědělství.  

Vstupem Portugalska do Evropské Unie a reformou světových obchodních dohod 

došlo také ke snížení cen zemědělských výrobků, což bylo kompenzováno jen částečnými 

dotacemi. Z tohoto důvodu vyžaduje udržení ekonomické životaschopnosti zvýšení 

produktivity práce, a to buď prostřednictvím intenzifikace či extenzifikace 

(www.maweb.org). Jedním z důsledků těchto změn byly přeměny některých zemědělských 

pozemků na rychle rostoucí lesní porosty (Eucalyptus), což přispělo ke zvýšení frekvencí 

požárů.  
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Ukončení zemědělství, obdělávání půdy, usnadňuje keřům obsadit volná území. 

Půda tak degraduje, mění se zastoupení flóry i fauny a vytváří se tak optimální podmínky 

pro požáry s tím, že se snižuje schopnost systému obnovit se. Tento případ je známý 

například z ukončení zemědělských činností v dubových lesích (montado - umělý 

ekosystém typický na Pyrenejském poloostrově s jedním dominantním druhem rostlin) 

a následné invaze křovinatými dřevinami (www.maweb.org).  

2.2 Klimatické změny a mokřadní ekosystémy 

K jakým klimatickým změnám v Evropě dojde? Jaké budou jejich pravděpodobné 

důsledky na vývoj mokřadních a vodních ekosystémů?  

Aby bylo možné na tyto otázky zodpovědět, je nejprve nutné vzít v úvahu fakt, 

že dopady změn klimatu v severní části kontinentu budou zcela jiné než v jižní Evropě. 

Očekává se, že v zemích severní Evropy budou srážky mnohem vyšší. Tento vývoj lze již 

ale sledovat během posledních let. Vyšší srážkové úhrny a teploty by mohly mít příznivý 

vliv na zemědělství, pravděpodobně ale vzroste také riziko povodní. V jižní Evropě však, 

například v důsledku vyšších letních teplot, nedostatku vody a extrémních klimatických 

jevů, pravděpodobně poklesnou výnosy ze sklizně. Podle očekávání bude v celé Evropě 

stále častěji docházet k extrémním klimatickým jevům, jako například k intenzivním 

dešťům způsobujícím prudké povodně (ec.europa.eu).  

A právě klimatické změny ohrožují sladkovodní ekosystémy nejvíce (Bates et al., 

2008; Fischlin et al., 2007; Meyer et al., 1999; Moss et al., 2009; Scholze et al., 2006). 

Odhaduje se, že klimatické změny způsobí ztrátu mokřadních oblastí až o 85 %. Tato ztráta 

by mimo jiné ve svém důsledku znamenala uvolnění takového množství uhlíku a methanu, 

které by způsobilo další extrémní a rapidní změny klimatu.  

Mezi hlavní faktory klimatických změn ovlivňující vývoj mokřadů patří 

(Obrázek 1):  

 změny teplotních charakteristik,  

 změny v úhrnech a načasování srážek,  

 zvyšování koncentrací CO2 a CH4 (mokřady obsahují asi 20 % všech pozemských 

zásobáren uhlíku) 

 a zvýšování intenzity UV-B záření. 



 

   

 
Obrázek 1: Mokřady a klimatické změny (www.ipcc.ch, ec.europa.eu, www.ramsar.org, Erwin, 2009) 
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Dle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC, Intergovernmental Panel 

on Climate Change) mají srážkové úhrny v jižní Evropě klesající trend. V druhé polovině 

tohoto století by srážkové úhrny právě na Pyrenejském poloostrově mohly být o 40 % 

nižší než je tomu dnes. Letní deště tak budou vzácnější a letní teploty vzrostou 

(www.ipcc.ch). IPCC rovněž upozorňuje, že by letní období, konkrétně na Pyrenejském 

poloostrově, mohlo být do roku 2070 o 6 °C teplejší. To znamená, že jižní Evropa bude 

pravděpodobně čelit delším obdobím sucha a hlubšímu nedostatku vody (ec.europa.eu). 

Oteplování Země bude mít vliv rovněž i na fyzikální vlastnosti vnitrozemských 

vod. Bude tak docházet ke snížování teplotního rozdílu mezi epilimniem a hypolimniem 

a to v tzv. skočné vrstvě (metalimnium) při letní stratifikaci jezer. Zvyšující se teplota 

vody bude znamenat snižování kvality vody především v důsledku nižšího obsahu 

kyslíku ve vodě, uvolňování fosforu ze sedimentů apod. Vyšší teploty vody tak ovlivní 

existenci mikroorganismů, makrozoobentosu a distribuci mnohých druhů ryb. 

Nejznatelnější bude dopad klimatických změn na hydrologický cyklus a funkce 

mokřadů, jako je například schopnost mokřadů zmírňovat povodňové vlny retencí vody, 

schopnost pobřežních mokřadů chránit ekosystémy před bouřkami anebo zvyšováním 

vodní hladiny moří (www.ramsar.org). Objem jihoevropských vnitrozemských vod 

se bude v důsledku klimatických změn pravděpodobně snižovat a bude docházet 

k většímu zasolování. Mnoho efemérních ekosystémů tak může vymizet a plocha stálých 

vodních ekosystémů se může snižovat (www.ipcc.ch).  

Změny v úhrnu a načasování srážek mají významný vliv na mokřadní rostliny 

a živočichy v různých fázích jejich životního cyklu. A právě v suchých mokřadních 

oblastech, mohou být změny srážkových režimů zásadní příčinou úbytku biologické 

rozmanitosti. 

 Na základě zvýšené intenzity UV-B záření a snížení úhrnu srážek v letních 

obdobích bude docházet ke zvyšování koncentrace rozpuštěného organického uhlíku 

a potažmo změnám hlavních biochemických cyklů. 

Dalším významným faktorem klimatických změn ovlivňující mokřadní ekosystém 

je také zvyšování koncentrace skleníkového plynu (oxidu uhličitého), která se od dob 

průmyslové revoluce zvýšila celkem o 30 % a zdvojnásobení tohoto čísla se očekává 

do roku 2100 (Kusler, 2006).  

I když celkové sušší klima může snížit externí zatěžování vnitrozemských vod 

živinami, koncentrace živin se může zvýšit v důsledku nižšího objemu vnitrozemských 

vod. Vyšší srážkové úhrny však mohou být dalším zdrojem zatížení mokřadů živinami 

(www.ipcc.ch).  
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Výslednými důsledky vlivů klimatických změn na mokřadní oblasti bude například 

(Mandia, 2010): 

 Prodlužování vegetačního období. Hlavně v severních zeměpisných šířkách bylo 

zjištěno prodloužení vegetačního období o dvanáct dní (především mezi 45 a 70° 

zeměpisné šířky). 

 Kvůli ohrožení jedné z hlavních funkcí mokřadů - a to schopnosti čištění vod - bude 

docházet ke znečišťování povrchových vod, což ohrozí především živočišné druhy 

vyžadující vysokou kvalitu vod.  

 Diverzita mokřadů a povrchových vod bude dále ovlivňována disturbačními 

procesy, které jsou klimatickými změnami intenzifikovány (tornáda, hurikány, 

bouře, požáry apod.).  

 Bezobratlí, vodní ptactvo a tropické invazívní druhy se budou posouvat směrem 

k pólům (potenciální extinkce druhů).  

 Sezónní migrace a trasy se budou muset měnit (také potenciální extinkce druhů).  

 Zvýšená primární produkce zase ovlivní stav vyšších trofických úrovní (potravní 

řetězce).  

 Změna potravních řetězců může vyvolat ohrožení dotčených druhů. 

Výčet výše uvedených důsledků nastiňuje již zjištěné i dedukované důsledky 

klimatických změn na jedny z nejcennějších a nejohroženějších ekosystémů na Zemi, tedy 

mokřady. Důsledky mohou být katastrofální pro mnohé rostlinné ale i živočišné druhy 

vázané na tento druh ekosystémů, které však mohou být zároveň velmi důležité 

při samotné adaptaci krajiny na klimatické změny (viz následující kapitola). 

2.2.1 Význam mokřadů při adaptaci krajiny na klimatické změny 

Mokřady hrají významnou roli v přizpůsobování se krajiny na klimatické změny. 

Vlivem klimatických změn může docházet k častějším a rozsáhlejším záplavám, které 

mohou způsobit poškozování majetků, ztráty na životech, ztráty ekosystémů, znečištění 

vody (například přetečením kanalizace) a snížení produkce potravin kvůli poškození 

výrobních systémů a zemědělských oblastí.  

Právě mokřadní ekosystémy dokážou snižovat maximální povodňové průtoky díky 

svým retenčním schopnostem. Mohou zadržovat znečištěnou povodňovou vodu a snížit tak 

kontaminaci této vody následně vtékající do odtoků. Sušší období (důsledek rostoucích 

teplot ovzduší a snižujícího úhrnu srážek) zase vyústí ve snížení produkce potravin 

v důsledku nedostatku sladké vody, ve zhoršení splavnosti vodních cest, ve ztrátu 
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ekosystémů a snížení biologické rozmanitosti, v kontaminaci sladkovodních zdrojů vodou 

slanou.  

Mokřady dokážou zvýšit resilienční charakteristiky krajiny zásobováním 

sladkovodních zvodní a poskytováním vody v období sucha. Jezera a zátopové oblasti 

mohou udržovat průtoky řek uvolňováním srážkových vod během sušších období. Během 

těchto období poskytují mokřady také alternativní zdroje potravy a vody pro organismy. 

Tání ledovců může způsobovat zvýšení výskytu záplav, především tedy po vydatných 

deštích v horských oblastech, a méně vody v řekách napájených hlavně ledovci v případě 

menších srážek, což povede k nedostatku pitné vody. Mokřadní ekosystémy dokážou 

zajistit a udržet resilienční schopnosti sladkovodních zdrojů a to retenčními schopnosti 

mokřadů (zadržovat vydatné srážky jako u ledovců) a zároveň mají schopnost tuto 

zadržovanou vodu uvolňovat do toků jako ledovce. 

Mokřady také plní stěžejní úlohu při vázání a ukládání uhlíku (stejně jako 

rašeliniště, půdy, lesy, oceány), a tím přispívají k ochraně před změnou klimatu. Pevninské 

a mořské ekosystémy v současnosti pohlcují přibližně polovinu emisí CO2 způsobených 

člověkem. Pevninské ekosystémy ukládají okolo 2 100 milard tun uhlíku v živých 

organismech, odpadních látkách a organických složkách půdy, což představuje téměř 

trojnásobek množství uhlíku, které se nyní nachází v atmosféře. Oceány a pobřežní 

ekosystémy jsou důležité pro hospodaření s uhlíkem, přičemž největší množství se ukládá 

v hlubinách oceánů (www.ramsar.org).  

Na základě této skutečnosti je zachování existujících přírodních zásobníků uhlíku 

na celém světě mimořádně důležité, má-li zachycování a ukládání uhlíku výrazně přispět 

ke zmírnění změny klimatu. Významný potenciál pro snížení budoucích emisí 

skleníkových plynů spočívá především v zachování zdravých ekosystémů a v obnově 

poškozeného prostředí, zejména rašelinišť a mokřadů, jakož i v opětovném vysazování lesů 

a omezení jiných negativních vlivů na přírodu (ec.europa.eu).  

Biogeochemická reakce mokřadních ekosystémů na vyšší teploty ovzduší 

způsobuje uvolňování methanu z mokřadních oblastí, což zřejmě přispívá i k zesílení 

globálního oteplování. Methan v mokřadech se uvolňuje především při mikrobiální 

aktivitě. Více dešťových srážek nebo oteplování by mohly prostřednictvím mikrobiální 

činnosti produkci methanu ještě urychlit (www.ramsar.org).  

Změny ve využívání půdy, například kácení přirozených lesů, vysušování mokřadů, 

přispívají až 20 % k celosvětovým emisím skleníkových plynů. Zastavení změn ve využívání 

půdy (vysušování mokřadů) a odlesňování je silným nástrojem v ochraně klimatu 

(ec.europa.eu). 
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Vzhledem ke schopnostem mokřadních ekosystémů přispívat k adaptaci našeho 

životního prostředí na negativní vlivy klimatických změn je důležité, aby se člověk, který 

se na klimatických změnách podílí, snažil negativní dopady své činnosti minimalizovat 

a cenné ekosystémy chránit, ať už například před znečištováním, tak i degradací jejich 

funkcí a služeb tolik hodnotných pro lidstvo.  

Obnova mokřadů a udržení hydrologických cyklů má proto zásadní význam 

v odpovědích pro řešení změny klimatu, zmírnění povodní, zásobování vodou a zachování 

biologické rozmanitosti. 
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3 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/60/EC  

“Život závisí na vodě. Voda je pro lidstvo rozhodujícím bohatstvím, které vytváří 

a udržuje hospodářský růst a prosperitu. Je rovněž jádrem přirozených ekosystémů 

a regulace klimatu.” 

“Voda v Evropě je v ohrožení. Nejnovější údaje ukazují, že 20 % povrchových vod 

je vážně ohroženo znečištěním, 60 % evropských měst nadměrně využívá své zdroje 

podzemních vod a 50 % mokřadů je ohroženo. Poptávka po vodě neustále stoupá.” 

(ec.europa.eu) 

Od okamžiku, kdy Evropská unie (EU) začala přijímat právní předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí, je pro ni ochrana jakosti evropských vodních zdrojů 

vysokou prioritou. První směrnice, které byly přijaty v polovině sedmdesátých let 

dvacátého století, stanovily řadu norem jakosti, jejichž cílem bylo chránit zdraví lidí 

a ekosystémů, včetně povrchové vody používané jako pitná voda, dále voda ke koupání, 

voda pro chov ryb, voda pro chov měkkýšů, podzemní voda a voda pro lidskou spotřebu. 

V téže „generaci“ právních předpisů byla po mnoho let hlavním nástrojem omezování 

emisí z výrobního odvětví směrnice, která stanovila normy pro vypouštění nebezpečných 

látek do vodního prostředí.  

Ukázalo se však, že přístup založený na normách jakosti není pro ochranu 

znečištěné evropské vody dostatečný. Když se koncem osmdesátých let dvacátého století 

stal z eutrofizace v Severním a Baltském moři a v částech Středozemního moře závažný 

problém, začala se EU zabývat zdroji znečišťujících látek. Výsledkem těchto snah je 

směrnice o čištění městské odpadní vody, která od členských států požaduje, aby 

investovaly do infrastruktury pro odvádění a čištění odpadní vody v městských oblastech, 

zatímco směrnice o dusičnanech vyžaduje, aby zemědělci kontrolovali množství 

dusíkatých hnojiv, jimiž hnojí pole. Směrnice o integrované prevenci a omezování 

znečištění, přijatá o několik let později, se snaží co nejvíce snížit objem znečišťujících 

látek vypouštěných z velkých průmyslových zařízení (ec.europa.eu). 

Vzhledem k tomu, aby EU posílila soudržnost této mozaiky politik a právních 

předpisů, přijala v roce 2000 rámcovou směrnici o vodě, jejímž prostřednictvím zavedla 

globální a sjednocený přístup k právním předpisům týkajícím se vody. Rámcová 

směrnice o vodě (Water Framework Directive, WFD) stanoví právní rámec pro ochranu 

a obnovu čisté vody po celé Evropě a pro zajištění jejího dlouhodobého a udržitelného 

využívání (oficiální název této směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2000/60/EC ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky.)  

Směrnice zavádí inovativní přístup k hospodaření s vodou založený na povodích, 

což jsou přirozené zeměpisné a hydrologické jednotky, a stanoví konkrétní lhůty, 

v nichž mají členské státy dosáhnout cílů týkajících se vodních ekosystémů. Směrnice 

se zabývá vnitrozemskou povrchovou vodou, brakickou vodou, pobřežní vodou a podzemní 

vodou a stanoví inovační zásady hospodaření s vodou, včetně účasti veřejnosti na plánování 

a na hospodářských přístupech zahrnujících náhradu nákladů na poskytování 

vodohospodářských služeb. 

Rámcová směrnice ochrany vody je založena na komplexním ekologickém 

hodnocení vodních toků, jezer, estuárií a pobřežní vody a na jejich integrované ochraně. 

Základem pro hodnocení jakosti vodních toků v rámci této směrnice je takzvaný celkový 

stav, který je determinován biologickými, hydromorfologickými a fyzikálně-chemickými 

parametry.  

Mezi biologické ukazatele patří druhová skladba a četnost organismů. Hodnocena 

je aquatická flóra, bentická fauna a rybí populace. Hydromorfologickými ukazateli jsou 

proudění a fyzikální a morfometrické struktury. Posuzuje se kvantita a dynamika odtoku, 

propojení povrchového a podpovrchového odtoku, kontinuita vodního toku, stav 

a struktura substrátu dna a břehů. K fyzikálně-chemickým ukazatelům patří základní 

parametry jako:  

 teplotní poměry,  

 kyslíkové poměry,  

 stav acidifikace,  

 koncentrace živin a škodlivých látek. 

Směrnice je prováděna v šestiletých opakujících se cyklech a první se týká období 

let 2009-2015. Všechny evropské vodní útvary musí do roku 2015 dosáhnout „dobrého 

ekologického a chemického stavu“ (dále jen hlavní podmínka WFD). To neznamená jen 

nízké úrovně chemického znečištění, ale také udržení zdravých akvatických ekosystémů. 

Základem pro zhodnocení celkového stavu je takzvaný referenční stav, tedy relativně 

nepoškozený a antropogenně neovlivněný (přírodní nebo přírodě blízký) ekosystém. 

(Matoušková, 2009; ec.europa.eu) 

Kvalitativní parametry pro určení ekologického stavu vodního útvaru mohou být 

zařazeny do pěti různých kategoríí stavu a chemický stav vodního útvaru může být 

vyhodnocen za použití pouze dvou kategorií a to stav dobrý či ne (viz Obrázek 2). 

Přičemž směrnice požaduje, aby celkový stav vodního útvaru byl určen výsledky 
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biologických, fyzikálně-chemických, či chemických kvalitativních parametrů s nejnižším 

ohodnocením. „Velmi dobrým stavem“ se rozumí žádný nebo velmi malý vliv lidské 

činnosti. „Dobrým stavem“ se rozumí „malé“ odlišení od tohoto stavu, „středním stavem“ 

se rozumí „střední“ odlišení atd. (ec.europa.eu). 

Existuje několik důvodů, proč by mohlo být splnění hlavní podmínky WFD 

ohroženo. Znečištění pochází z různých bodových či difúzních zdrojů. Ekologický status 

vodního toku/plochy může být ovlivněn hydromorfologickými, fyzikálně-chemickými, 

biologickými charakteristikami oblasti, přičemž chemické a fyzikálně-chemické faktory 

ovlivňují ty biologické (příloha 5 WFD). 

 
Obrázek 2: Schématické znázornění kombinace kvalitativních parametrů pro klasifikaci ekologického, 

chemického stavu a celkového stavu povrchových vod (INAG, 2009) 

Vysvětlivky: „H“ znamená velmi dobrý, „G“ dobrý, „GH“ dobrý anebo lepší, obvykle bráno jako velmi 

dobrý, „M“ střední, „P“ poškozený, „B“ zničený; „F“ znamená nedosažení dobrého chemického stavu 

povrchové vody. 

Jako jeden z prvních úkolů v rámci směrnice o vodě (WFD) připravily členské státy 

předběžný soupis všech svých vodních útvarů. V Evropské unii bylo vymezeno více než 

70 000 útvarů povrchových vod. Více než 80 % těchto útvarů tvoří řeky, 15 % jezera 

a zbývajících 5 % útvary pobřežních a brakických vod (ec.europa.eu).  
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Úkolem členských států v rámci WFD bylo provést i společnou ekonomickou 

a environmentální analýzu a určit vodní útvary, kterým hrozilo riziko, že nedosáhnou cíle roku 

2015. Mapa na Obrázku 3 představuje procentuální podíly vodních útvarů (povrchové 

i podzemní vody) na Pyrenejském poloostrově, kde nehrozí nesplnění cílů rámcové 

směrnice na základě dat získaných analýzami v roce 2004. Například v povodí řeky 

Vouga dle těchto dat nesplní cíle rámcové směrnice o vodě asi polovina vodních útvarů. 

Význam Rámcové směrnice ochrany vod (WFD) nespočívá pouze ve vytvoření 

jednotného systému hodnocení a ochrany povrchové vody. Jejím základním přínosem je 

zcela zásadní změna pohledu na vodní toky. Důraz je kladen především na ekologické 

a krajinotvoré funkce povrchové vody, která není chápána jako izolovaný prvek krajiny, 

ale v mnohem širším kontextu. Důležité je zejména propojení vodních a terestrických 

systémů (Matoušková, 2009). 

 
Obrázek 3: Procentuální zastopení vodních útvarů, které nejsou ohrožené, Pyrenejský poloostrov 

(ec.europa.eu) 

Hlavním úkolem v oblasti hospodaření s vodou v Evropské unii je příprava 

na změnu klimatu. V nadcházejících letech zvýší změna klimatu pravděpodobnost 

například povodní a období sucha. Rámcová směrnice o vodě poskytuje evropským 

zemím společný základ pro řešení těchto problémů. Přístup této směrnice k hospodaření 

s vodou založený na celém povodí klade důraz zejména na přezkoumání plánů povodí 

každých šest let a mechanismus pro přípravu na změnu klimatu a pro přizpůsobení se této 

změně. Nedílnou součástí tohoto systému má být rovněž příprava plánů pro období sucha 

a pro povodně (ec.europa.eu).  
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3.1 Vybrané parametry pro účely klasifikace statusu mokřadu Pateira 

de Fermentelos dle WFD 

Celkový stav vodního tělesa je definován jako kombinace biologických , 

fyzikálně-chemických a chemických výsledků. Fyzikálně-chemické parametry nám 

umožňují zjistit, pro jaké účely je možné daný zdroj vody používat a také identifikovat 

specifické polutanty, jejichž zdrojem mohou být třeba různé způsoby využívání půd 

(Dohner et al., 1997). Určováním kvality vody chemickými analýzami lze zjistit 

koncentrace různých polutantů ve vodě a analýzy biologických parametrů zase vypovídají 

o přímém vlivu znečištění ekosystému na organismy v něm žijící. 

3.1.1 Základní fyzikálně-chemické parametry 

Teplota vody je jedním z významných ukazatelů jakosti a vlastností vody. 

Ovlivňuje vývoj života ve vodě, chemickou a biochemickou reaktivitu v poměrně úzkém 

teplotním rozmezí a to od 0 °C do 30 °C. Teplota povrchových vod ovlivňuje rozpustnost 

kyslíku, rychlost biochemických pochodů a tím i vlastní proces samočištění (Pitter, 2009).  

V závislosti na teplotě vody (a také na tlaku a salinitě) se rozpouští plynný kyslík 

z ovzduší ve vodě (druhým zdrojem kyslíku rozpuštěného ve vodě je fotosyntéza 

fototrofních organismů). Jeho rozpustnost ve vodě však s rostoucí teplotou klesá. Obsah 

kyslíku ve vodě je přitom velmi důležitým parametrem, protože se účastní metabolismu 

i biologické přestavby organických látek a jeho nedostatek také zvyšuje škodlivé působení 

toxických látek (Rao, 2008).  

Se stoupající teplotou vody také klesá rozpustnost oxidu uhličitého ve vodě, který 

je nezbytnou a velmi významnou složkou životního prostředí (například se podílí 

na udržení rovnováhy chemických pochodů - hodnoty pH, acidity resp. alkality vody). 

Pro život ve vodě je stejně tak důležitý jako kyslík (water.epa.gov).  

Dalším důležitým parametrem při hodnocení kvality vody je hodnota pH. Tato 

hodnota v přírodní vodě většinou dosahuje hodnot v rozmezí 4,5-9,5 (například dobrá 

rybniční voda má mít hodnotu pH mezi 7,0 až 8,0 – Pivnička, 2008) a to hlavně díky 

uhličitanové rovnováze (Pitter, 2009). O udržení stabilní hodnoty pH rozhoduje především 

dostatečné množství Ca(HCO3)2, které společně s H2CO3 brání jeho kolísání. Nízká 

hodnota pH vody bývá nejčastěji tam, kde je ve vodě málo vápníku a kde se rozkládá 

mnoho organických látek (například listí, jehličí). Snížení hodnoty pH povrchové vody 

bývá často způsobeno kyselou odpadní vodou, která nebyla dostatečně nebo vůbec 
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neutralizována, nebo kyselým deštěm. Naopak její zvýšení je nejčastěji zase způsobeno 

intenzívní fotosyntézou vodních rostlin, sinis a řas (Rao, 2008).  

Aktivní reakce (pH) vody má velký vliv na fyzikálně-chemický režim vody. 

Ovlivňuje rozpustnost celé řady látek, které mají značný význam ve fyziologických 

procesech vodních organismů. S parametrem pH těsně souvisí rozpustnost železa 

a vápníku, které mají velký význam pro metabolismus řas. Při silné fotosyntéze řas 

a rostlin dochází k neustálému zvyšování hodnoty pH (Pitter, 2009). 

Významným parametrem při posuzování kvality vody je i konduktivita, což je 

míra koncentrace ionizovatelných organických a anorganických látek. Závisí také 

na koncentraci přítomných iontů, jejich nábojovém čísle, pohyblivosti a teplotě. Měření 

konduktivity umožňuje odhad koncentrace rozpuštěných látek a také celkové mineralizace 

vod.  

Nejčistší voda má při 18 °C konduktivitu 0,0038 mS/m, což je způsobeno 

především disociací vody. Destilovaná voda má konduktivitu 0,03-0,05 mS/m, povrchová 

a spodní voda 5-50 mS/m. Změna teploty o 1 °C vyvolává změnu konduktivity asi o 2 % 

(Rao, 2008).  

Dalším kvalitativním ukazatelem pro klasifikaci stavu útvarů povrchových vod jsou 

živiny důležité pro růst živých organismů. Na základě zvýšeného přísunu živin však 

dochází k eutrofizaci vodního ekosystému, která je definována jako proces zvyšování 

produkce organické hmoty ve vodě.  

Nadměrný nárůst fytoplanktonu způsobuje problémy vyšším rostlinám a zapříčiňuje 

tak jejich úbytek. Jedním z důsledků je pak i snížená samočistící schopnost řek a jezer. Řasy 

a sinice, jež se shromažďují u hladiny (Obrázek 4), pak vytvářejí bariéru slunečním 

paprskům, které se nedostanou k organismům ve větší hloubce.  

 
Obrázek 4: Rozvoj řas v závislosti na rozvoji obsahu živin ve vodách (www.globalnature.org) 
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Velká koncentrace fytoplanktonu způsobuje úbytek citlivějších organismů, jejichž 

místo pak zaujímají výhradně organismy odolnější, které se v důsledku malého množství 

přirozených více citlivých konzumentů a predátorů přemnožují a způsobují další, 

mnohdy nevratné, změny v ekosystémech. Odolná makrofyta pak například rychlým 

a nelimitovaným růstem způsobují zarůstání toků či snižují retenční kapacitu nádrží. 

Bentické řasy nadměrnou produkcí biomasy snižují poréznost dnových sedimentů 

či například štěrkových loží filtračních nádrží. Eutrofní vody jsou vysoce produktivní, 

avšak podmínky v nich svědčí jen úzké škále organismů. Takže čím více zarůstá 

produktivita či biomasa, tím klesá biodiverzita.  

Dalším negativním faktorem zvýšeného výskytu řas a sinic je narušení 

kyslíkového režimu. Při hladině se fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky 

přesycené kyslíkem a narůstá hodnota pH. Během dne sice autotrofní fytoplankton kyslík 

produkuje, v nočních hodinách však v důsledku jeho respirační aktivity dochází k  jeho 

úbytku. Ve vodě pak zejména v ranních hodinách vzniká anoxické prostředí nepřijatelné 

pro ostatní organismy (ekologie.upol.cz). 

3.1.2 Makrozoobentos 

Biocenóza vodních toků a ploch svým složením a fungováním velmo dobře odráží 

podmínky vodního prostředí a indikuje tak kvalitu vody v toku. V praxi se pro bioindikaci 

využívá především řas a bentických bezobratlých, přičemž zejména makrozoobentos (bezobratlí 

živočichové větší než 1 mm žijící na dně) je pro svoji citlivost a značnou druhovou diverzitu 

i abundanci všeobecně považován za skupinu v tekoucích vodách bioindikačně velmi vhodnou.  

Mezi výhody použití bentických bezobratlých pro indikaci kvality vody ve vodním 

prostředí patří (Mandia, 2010): 

 velká rozmanitost a abundance druhů téměř ve všech sladkovodních biotopech; 

 relativně převažující sedentární způsob života, protože přítomnost většiny taxonů je 

v přímé relaci na podmínky v místě jejich odchytu; 

 délka života mnoha druhů umožňuje zachycení situace na stanovišti po několik 

měsíců; 

 schopnost společenstva bezobratlých integrovat a odpovídat simultánně na škálu 

environmentálních stresů; jsou známy odezvy mnoha druhů na rozdílné typy 

znečištění; změny v životním prostředí (znečištění) má za následek vymizení málo 

adaptibilních druhů a vytváření husté populace několika mála původních nebo 

nových druhů; 

 mnoho druhů je významnými kumulátory toxických látek; 

 kvantitativní vzorkování je jednoduché a levné. 
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3.1.3 Těžké kovy 

Těžké kovy se řadí mezi závažné kontaminanty životního prostředí z důvodu jejich 

vlastností, jako jsou:  

 toxicita,  

 persistence  

 a neschopnost degradovat (Weng et al., 2008; Kumar et al., 2008).  

Značný podíl těžkých kovů, které přicházejí do prostředí z různých zdrojů, přechází 

dříve či později do ekosystému povrchové vody, přičemž říční a jezerní sedimenty 

dokážou tyto kontaminanty absorbovat (Liu et al., 2007) a vázat („uskladňovat”). Těžké 

kovy se pak stávají inertními vůči životnímu prostředí (Wilcock, 1999).  

Nicméně v případě, že dojde ke změnám podmínek životního prostředí, v našem 

případě ke změnám vlastností vody nad sedimenty, může dojít k desorpci těžkých kovů 

vázaných v sedimentech a následně k sekundárnímu znečištění prostředí (Laing et al., 

2007; Zhong et al., 2006; Segura et al., 2006), což může znamenat potenciální ohrožení 

zdraví ekosystému (Chow et al., 2005; Hope, 2006), tedy i mokřadů (Ulbrich et al., 1997) 

a organismů v důsledku kontaminace potravního řetězce (Muhua et al., 2003). 

I přes rozdílné toxické vlastnosti jednotlivých těžkých kovů, a to při různých koncentracích 

a také době působení (Mohammed a Markert, 2006), jsou právě těžké kovy spolehlivými 

indikátory „zdraví ekosystému” (Singh et al., 2005). 

V Portugalsku proběhly výzkumy, které se zabývaly kontaminací sedimentů 

těžkými kovy v oblastech nacházejících se především při pobřeží Atlantského oceánu. 

Koncentrace těchto kontaminantů byly stanoveny například v sedimentech řeky Douro 

(Mucha et al., 2003; 2004), v oblasti Ria de Aveiro (Monterroso et al., 2003), 

v sedimentech ústí řek Tagus (Cacador et al., 1996; Franca et al., 2005), Sado (Caeiro 

et al., 2005) a Formosa (Padinha et al., 2000; Caetano et al., 2002). 

3.1.4 Organochlorované pesticidy 

I přes skutečnost, že je většina organochlorovaných pesticidů (OCPs) zakázána 

v mnoha Evropských zemích (Chang a Dong, 2006; Blasco et al., 2003), residua těchto 

toxických a persistentních organických polutantů bývají stále v životním prostředí 

evropského kontinentu detekována.  

Ratifikací Stockholmské úmluvy (2006) souhlasilo Portugalsko s kontrolou jistých 

persistentních organických polutantů (POPs) včetně OCPs jako: aldrin, endrin, dieldrin, 

chlordan, heptachlor, hexachlorbenzen, mirex, toxaphen (zahrnuty v příloze A Stockholmské 
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úmluvy, což znamená nutnost je eliminovat) a DDT (zahrnuto v příloze B zmíněné 

úmluvy, tedy zákaz výroby a používání). V roce 2009 bylo do přílohy A Stockholmské 

úmluvy přidáno pět nových pesticidů: chlordekan, β-HCH, γ-HCH a pentachlorbenzen 

(chm.pops.int).  

Nejdůležitější roli v globální distribuci OCPs hrají (stejně jako u těžkých kovů) 

vodní sedimenty. OCPs mají vysokou afinitu především k jemnozrnným částicím 

a kumulují se právě v sedimentech (Zhao et al., 2010). Sedimenty mají nejen schopnost 

OCPs kumulovat, ale také je znovu uvolňovat do životního prostředí v důsledku rozličných 

změn (Barra et al., 2005; Zheng et al., 2009). Koncentrace OCPs v sedimentech může být 

ovlivněna různorodými zdroji znečištění, jako například zemědělské splachy 

a atmosférické depozice (Zhang et al., 2011). 

Na území Portugalska byly detekovány v průběhu posledního desetiletí pesticidy 

v podzemní vodě (Batista et al., 2002; Goncalves et al., 2007; Silva et al., 2006), 

v povrchové vodě (Cerejeira, 2003), ve vzorcích půdy (Goncalves a Alpendurada 2005) 

a v sedimentech řek především v jejich ústí (Gil a Vale, 1999; Pereira et al., 2005; 

Carvalho et al., 2006 a 2009; Villaverde et al., 2008). V několika případech byly dokonce 

zjištěny zvýšené koncentrace OCPs, které mohou způsobovat nežádoucí toxické účinky 

na organismy žijící právě v sedimentech. 

Důležitým faktorem při analýze polutantů v sedimentech je zrnitostní velikost 

částic sedimentu. Ta ovlivňuje distribuci právě těžkých kovů i organochlorovaných 

pesticidů, které obvykle vykazují vyšší afinitu k jemnozrnným frakcím sedimentů (Rowlatt 

a Lovell, 1994; Carvalho et al. 2009; Reis et al. 2009). Důležité je také stanovení obsahu 

organické hmoty v sedimentech, protože organická hmota dokáže vázat například těžké 

kovy, se kterými vytváří komplexní sloučeniny (Reis et al., 2009). 
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4 CHARAKTERISTIKA MOKŘADU PATEIRA DE FERMENTELOS 

Pateira de Fermentelos se nachází v regionu Aveiro, na severozápadě Portugalska, 

asi 20 km od pobřeží Atlantského oceánu. Historicky je Pateira považována za starověké 

široké mořské rameno, kde ústily řeky Certima, Agueda a Vouga, než vznikla oblast 

nazývaná Ria de Aveiro, přičemž Pateira vznikla koncem 15. století, a to díky opakujícím 

se povodním na řekách Certima a Agueda (viz Obrázek 5). Toto mořské rameno bylo 

zanášeno zmíněnými třemi řekami, což způsobilo vznik jediného vodního toku – řeky 

Vouga, jejíž ústí se posunulo na severozápad (Almeida, 2006). 

 
Obrázek 5: Vývoj oblasti Ria de Aveiro (upraveno; in Sena, 2007) 

Pateira de Fermentelos spadá do oblasti Ria de Aveiro, do sítě NATURA 2000 a je 

chráněn směrnicí o ptácích (2009/147/EC) a klasifikován jako citlivá oblast portugalským 

nařízením č. 152/97, (Příloha č. 2), protože je významným a extenzívním mokřadem (ICN, 

2006). Jeho významnost spočívá především v udržování hydrické a klimatické rovnováhy 

dané oblasti, čištění vody, jako přírodního rezervoáru podzemních vod a udržování vysoké 

biodiverzity studované lokality (Laranjeira, 2009). 

V roce 1920 měla Pateira maximální hloubku 6,5 m, délku 7,5 km a šířku 1,6 km 

(Almeida, 2006). Plocha mokřadu v roce 1958 činila téměř 2,7 km
2 

a v dnešní době činí 

přibliženě 1,63 km
2 

(Martins et el., 2006). Maximální plocha mokřadu dle autora Lanajeira 

(2009) přitom dosahuje hodnot okolo 5 km
2
.  

Průměrná hloubka mokřadu je 2 m, maximální délka 3,5 km; maximální šířka 0,75 

km (Ferreira Lopes Bola, 2009). Plocha i hloubka tohoto největšího přírodního mokřadu 

na Pyrenejském poloostrově se mění s ročním obdobím. 
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Mokřad je zásobován tokem Pano (na severozápadě) a Certima (na jihu), která je 

hlavním vodním tokem zásobujícím mokřad (Obrázek 6). Vodu z mokřadu odvádí řeka 

Agueda, která se pak vlévá do řeky Vouga (Almeida, 2006).  

 

Obrázek 6: Hlavní řeky Portugalska a povodí řeky Vouga 

 (převzato a upraveno; in Sena, 2007; www.planetware.com) 

4.1 Klimatologická charakteristika území 

Různé meteorologické prvky hrají důležitou úlohu ve vývoji klimatu, hydrologie 

a hydrogeologie regionu. Přímo i nepřímo ovlivňují množství a kvalitu povrchové 

a podzemní vody. Srážky jsou považovány za zdroj veškeré vody, která proudí v tomto 

systému. Teplota ovzduší zase ovlivňuje množství výparu vody z vodní plochy. Směr větru 

a jeho intenzita ovlivňuje směr šíření mraků, výskyt srážek, distribuci prachu a dalších 

znečišťujících látek.  

Klimatologické charakteristiky studované oblasti jsou uvedeny na Obrázku 7. 

Pro účely disertační práce bylo využito dat od autorky Sena (2007), která při popisu vývoje 

klimatu oblasti Pateira de Fermentelos použila údaje o srážkách, zaznamenané v letech 1932-

2006 na meteorologické stanici v Oliveira do Bairro, údaje o teplotě, rychlosti větru v šesti 

metrech nad zemí, srážkách a slunečním záření zaznamenané na meteorologické stanici na 

Univerzitě Aveiro a údaje o relativní vlhkosti z meteorologické stanice v S. Jacinto 

(nejbližší stanice sledující tento parametr) v období 1980-2006. 
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Průměrné měsíční hodnoty úhrnu srážek byly velmi proměnlivé. Například v měsíci 

listopad, prosinec a leden se průměrná hodnota srážek pohybovala kolem 140-158 mm, 

narozdíl od měsíce červen, červenec a srpen, kdy byly průměrné měsíční hodnoty srážek 

nižší než 40 mm. K maximálnímu úhrnu srážek docházelo během měsíce listopad 

a prosinec, kdy hodnoty dosahovaly 350 mm/měsíc. 

 
Obrázek 7: Vybrané klimatologické charakteristiky studované oblasti v jednotlivých měsících  

(srážky 1932-2006, ostatní parametry 1980-2006); (Sena, 2007) 

Pozn. Tmavě modrá barva – maximální hodnoty, šedá – minimální hodnoty, spojnice – střední hodnoty 

Roční kolísání insolace odpovídalo kolísání teplot v průběhu roku. Nejvyšší 

teplotní hodnoty se vyskytovaly od června do září a nejnižší od prosince do února. 

Maximální teploty dosáhly 39 °C v červenci, přičemž minimální teplota zaznamenaná 

v lednu byla 0,6 °C.  
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Údaje o relativní vlhkosti odhalují skutečnost, že nebyla tak proměnná jako 

srážkový parametr a pohybovala se celoročně kolem 75 až 80 %. Mezi nejsušší měsíce 

patřily duben a květen, přičemž nejdeštivější měsíce se shodovaly s měsíci o nejvyšší 

relativní vlhkosti. 

Průměrná rychlost větru byla relativně konstantní, v rozmezí mezi 8,2 a 12 km/h. 

Od dubna do července byla průměrná rychlosti větru vyšší. Nicméně rychlost větru byla 

maximální v měsících prosinci a březnu, dosahovala 45 km/h (Sena, 2007). 

4.2 Geomorfologické, geologické, pedologické charakteristiky území 

a využití půdy 

Reliéf povodí řeky Certima (hlavní přítok mokřadu Pateira de Fermentelos) je 

patrný z Obrázku 8. Východní okraj povodí je velmi členitý a nachází se zde pohoří 

Caramulo a Bucaco s maximálními výškami přesahujícími 300 m, kde také pramení potok 

Sv. Cristina.  

 
Obrázek 8: Reliéf v povodí řeky Certima (IA, 2007) 

Většina části povodí řeky Certima má však méně členitý reliéf s relativně mírnými 

svahy kopců a hřebenů, kde výška zřídkakdy překročí 70 m. Údolí řeky Certima je široké 

a poskytuje optimální podmínky pro zemědělství. Sklon svahu v údolí dosahuje většinou 
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hodnot menších než 5 % (v některých případech však 5 až 10 %). Sklon vodního toku je 

1,24 % (Ferreira Lopes Bola, 2009). 

Reliéf oblasti mokřadu Pateira de Fermentelos je členitý se svahy o různém sklonu 

a orientaci. Východně od mokřadu jsou výchozy triasového pískovce strmější a členité 

(s průměrným sklonem 15 %) a to v nadmořské výšce mezi 55 až 75 m n. m. V západní 

části oblasti se pak nacházejí spíše mírnější svahy (s průměrným sklonem 10 %), 

které odvádějí z oblasti vodu říčkou Pano, která ústí do mokřadu Pateira (nadmořská výška 

mezi 65 a 77 m n. m.).  

 

Obrázek 9: Digitální model terénu oblasti Pateira de Fermentelos a geologické podloží mokřadu Pateira 

(in Sena, 2007)  

Mokřad Pateira de Fermentelos je obklopen výchozy sedimentárních hornin, 

zejména křídového stáří na západě, severu a jihu, a sedimenty triasového stáří na východě 
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(Obrázek 9). Dno údolí, ve kterém se nachází Pateira, je pokryto především jílovými 

naplaveninami (Ferreira Lopes Bola, 2009; Sena, 2007).  

Na Obrázku 9 jsou růžovou barvou vyznačeny sedimenty triasového původu, 

pískovce „Eirol“. Dominantní složkou je křemen s inzenzívním červeným zbarvením, bohatý 

na oxidy železa a hydroxidy. Tyto triasové pískovce se vyskytují v prostředí s horkým 

a vlhkým (až polosuchým) klimatem a výchozy pískovce dosahují tloušťky větší než 20 m. 

Zelenou barvou jsou pak vyznačeny pískovce křídového stáří „Requeixo“. Jedná se 

o konglomeráty hrubého pískovce. Jsou tvořeny především křemenem s výskytem živců, 

z jílů dominuje kaolinit s bohatými vrstvami goethitu.  

Na Obrázku 10 je fotografie výchozu pískovce Eirol a říční terasy pleistocenního 

stáří. Tyto terasy dosahují v oblasti Espinhel (Obrázek 9) mocnosti až 5 m a obsahují štěrky 

a jíly nažloutlé barvy. 

 
Obrázek 10: Výchoz pískovce “Eirol” pokrytého pískovcem “Reqeuixo”a kvartérní terasa v oblasti mezi 

Espinhel a Ois da Ribeira (Sena, 2007) 

Podle klasifikace v Atlasu životního prostředí (IA, 2007), jsou v povodí řeky Certima 

tři typy půdy (uspořádání je znázorněno na Obrázku 11):  

• kambizemě,  

• podzosoly  

• a fluvisoly.  
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Nejvíce zastoupený půdní typ je kambizemě (vývojově mladé půdy). Mateřské 

substráty kambizemí jsou více méně skeletnaté, a proto je v půdní hmotě dostatek materiálu, 

který poměrně lehko podléhá zvětrávání, čímž se neustále uvolňují například živiny a železo. 

Tento typ půdy dominuje v humidních oblastech (Ferreira, 2000).  

 
Obrázek 11: Využití půdy a typy půd v povodí řeky Certima (IA, 2007)  

Vysoké zastoupení ve studované lokalitě mají také podzosoly - podzoly s iluviálním 

horizontem, v němž se hromadí ve vysrážené formě komplexy železa, manganu a hliníku 

s organickými kyselinami. Podzoly mají výrazně kyselý humusový horizont tvořený málo 

rozloženým surovým humusem, v němž lze snadno rozeznat, z jakých rostlinných zbytků 

se skládá. Sorpční komplex je ve svrchní části profilu výrazně nenasycený.  
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V menší míře se v povodí řeky Certima nachází fluvisoly. Vytvářejí se na mladých 

recentních fluviálních sedimentech; jde o půdy říčních niv, které byly/jsou pravidelně 

zaplavovány povodňovou vodu, z níž se ukládaly/ukládají sedimenty, a to zejména v okolí 

mokřadu Pateira z Fermentelos (Ferreira, 2000). 

Dominantním způsobem využívání půdy v povodí přítoků Pano a Certima je 

zemědělství, lesní hospodářství (Obrázek 11). Hlavním zásobním zdrojem vody pro 

mokřad je právě řeka Certima, jejíž oba břehy bývají často zaplavovány, což je ideální 

pro pěstování rýže. Právě pěstování rýže je nejčastější zemědělskou činností v údolí řeky 

Certima. 

4.3 Faunistická a floristická charakteristika lokality 

Z hlediska fauny je Pateira významná především jako ptačí oblast s národním 

i mezinárodním ochranným statusem (2009/147/EC). Na tomto území se vyskutují 

a hnízdí významná lokální společenstva ptáků jako například Ixobrychus minutus, 

Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Milvus migrans (stupeň ohrožení dle červeného 

seznamu IUCN – málo dotčený).  

Díky vhodným biofyzikálním podmínkám se v Pateira vyskytují i mnohé druhy 

ryb. Z druhů, ryb, které mají vyšší stupeň ohrožení, zde byly zaznamenány 

například Rutilus alburnoides (zranitelný druh), Cobitis calderoni (ohrožený druh) 

Chondrostoma lusitanicum a Anguilla anguilla (kriticky ohrožené druhy). 

Na březích vodní plochy jsou dominantní rostlinné populace Phragmites communis, 

Typha sp. a Scirpus lacustris. Nalézt zde však lze i Myriophyllum sp., Nymphaea sp., 

Nuphar lutea a problematickou vodní rostlinu Eichhornia crassipes. V okolí se nachází lesy 

Pinus pinaster a Eucalyptus globulus. V blízkosti mokřadu se vyskytují i dřeviny jako 

Salix alba, Populus canescens, Populus nigra, Alnus glutinosa, Frangula alnus, 

Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Sambucus nigra a ojediněle Quercus robur, 

Laurus nobilis a Ulnus sp. (Laranjeira, 2009). 

 



Barbora Molinová: Hodnocení a návrhy na zlepšení stavu mokřadu Pateira de Fermentelos 

 

2012  37 

5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části disertační práce je uvedena lokalizace bodů odběrů ve studované 

lokalitě a vybrané parametry (hodnota pH, konduktivita, teplota a obsah živin ve vodách, 

těžké kovy a organochlorované pesticidy v sedimentech, stav makrozoobentosu) 

pro vyhodnocení celkového stavu mokřadního ekosystému dle rámcové směrnice o vodě 

(WFD). Zahrnuty jsou metodiky odběrů a přípravy vzorků pro analýzy, metody analýz 

a vyhodnocení jednotlivých parametrů. 

5.1 Lokalizace bodů odběrů vzorků  

Vzorky sedimentů a vody byly odebrány na přítocích i odtoku studovaného 

mokřadu, aby bylo možné zjistit vliv kvality vody v přítokových řekách na stav 

mokřadního ekosystému a také na kvalitu vody v odtokové řece. Vzorky vody a vodních 

sedimentů pro analýzu vybraných parametrů byly odebrány společně v pěti následujících 

lokalitách: na přítokové řece Certima a říčce Pano, v mokřadu Pateira (dva body odběrů) 

a na odtoku Agueda. Body odběrů jsou vyznačeny na Obrázku 12. 

 
Obrázek 12: Lokalizace bodů odběrů (earth.google.com) 
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Zeměpisné souřadnice bodů odběrů vzorků jsou následující: bod odběru 1 

(Certima): 40°33'31.09" S a 8°30'32.87" Z; bod odběru 2 (Pano): 40°34'8.78" S 

a 8°32'24.36" Z; bod odběru 3 (Agueda): 40°35'29.08" S a 8°31'32.84" Z; bod odběru 4 

(severozápadní břeh mokřadu): 40°34'59.50" S a 8°32'1.28" Z; bod odběru 5 (východní 

břeh mokřadu): 40°34'33.12" S a 8°30'43.29" Z. Na obrázcích 13-16 jsou fotografie 

jednotlivých míst odběrů. 

 
Obrázek 13: Přítok Certima (foto Rui Brito a autor) 

 
Obrázek 14: Přítok Pano 

 
Obrázek 15: Patiera de Fermentelos – S část a V břeh 

V případě odběrového bodu 3 (Agueda) byly vzorkovány jak sedimenty, 

tak rhizosedimenty, protože vodní hladina řeky Agueda byla velmi nízká z důvodu 
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nánosů sedimentů, kde rostou vodní rostliny (Phragmites a Typha). Na základě srovnání 

naměřených koncentrací polutantů v tomto místě odběru bylo možné zjistit, 

zda koncentrace polutantů v rhizosedimentech jsou vyšší než ve vodních sedimentech 

jak uvádí Almeida et al. (2004). 

  
Obrázek 16: Odtok Agueda 

5.2 Metodika odběrů a přípravy vzorků pro analýzy 

V následujících kapitolách je popsána metodika odběrů vzorků makrozoobentosu, 

sedimentů a příprava pro jejich analýzy. 

5.2.1 Makrozoobentos 

Pro odběr vzorků makrozoobentosu se doporučuje jarní období, 

aby se minimalizoval vliv sezónní proměnlivosti (INAG; 2008). Odběr vzorků 

(semikvantitativní vzorkování) byl tedy proveden na studované lokalitě z pěti míst v měsíci 

květen (2011) a v jednotlivých místěch odběrů byly měřeny i základní fyzikálně-chemické 

parametry vody (teplota, hodnota pH a konduktivita). Měření fyzikálně-chemických 

parametrů bylo provedeno přímo pod hladinou vody.  

Při odběru vzorků makrozoonetosu byla použita bentosová síťka na tyči s kovovým 

rámem o rozměru dolního okraje 25 cm a velikostí ok 500 μm. Obsah síta pak byl 

přemístěn do plastových nádob. Vzorky makrozoobentosu byly ihned po odběru označeny 

štítky s popisem (kódové označení vzorku, datum odběru, název vodního útvaru).  

V laboratoři byly vzorky ihned konzervovány 37% formaldehydem a uloženy 

v dobře větrané místnosti. Pro jejich samotné zpracování byly vzorky makrozoobentosu 

opatrně proprány vodou na sítech (plastových) o velikosti ok 500 μm a přemístěny 

do bílých fotomisek. Následovala homogenizace vzorku přidáním dostatečného množství 

vody. 
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Makrozoobentos byl za použití kovových pinzet vytříděn do Petriho misek 

(Obrázek 17) a konzervován ethanolem (70%). Poté následovala mikroskopická 

determinace jednotlivých čeledí makrozoobentosu za použití mikroskopu, determinačního 

klíče Invertebrados de Agua Doce od autora Serra et al. (2009) a jejich vytřídění 

do zkumavek.  

 
Obrázek 17: Separace makrozoobentosu ze sedimentů  

5.2.2 Těžké kovy a organochlorované pesticidy 

Vzorky sedimentů pro analýzu těžkých kovů a organochlorovaných pesticidů byly 

odebrány malou plastovou lopatku z hloubky 5-15 cm do polyethylenových sáčků a ihned 

uskladnila v přenosném chladicím boxu. Poté byly sedimenty co nejrychleji dopraveny 

do biologické laboratoře a do laboratoří anorganické a organické chemie 

Universidade do Porto (Portugalsko). Sedimenty pro chemickou analýzu byly vysušeny 

při laboratorní teplotě (20 ± 2°C) do konstantní hmotnosti (Obrázek 18).  

 
Obrázek 18: Příprava sedimentů na sušení při laboratorní teplotě do konstantní hmotnosti  
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5.3 Metodiky analýz a vyhodnocení parametrů 

V následujících kapitolách jsou vysvětleny jednotlivé metodiky použité 

pro vyhodnocení stanovovaných parametrů. 

5.3.1 Makrozoobentos 

Na rozdíl od chemické analýzy kvality vody, biologické údaje nevypovídají 

o koncentracích znečišťujících látek, ale vypovídají o dopadech znečištění v ekosystému. 

Výpočet biotických indexů je jedním z hlavních kroků při hodnocení kvality vod. Indexy 

se vypočítávají jak v modelování (kde se srovnávají jejich predikované hodnoty 

s hodnotami naměřenými), tak v přímém hodnocení (kde se srovnávají s jejich hodnotami 

na referenčních lokalitách). Všechny indexy jsou v základu bezrozměrná čísla, která však 

lze převést na procentuální škálu. Pod termínem biotické indexy se rozumí ty indexy, 

které využívají jakýkoliv typ indikátorového druhu (indicator species) a které hodnotí 

lokalitu na základě kombinace indikační hodnoty druhů nebo jejich skupin a rozmanitosti 

společenstva (Kohút, 2009). 

V hodnocení ekologického statusu vodních ploch hrají důležitou roli biologické 

indikátory. BMWP Score je dnes nejpoužívanější bioindikační systém například ve Velké 

Británii a zcela nahradil předchozí skorovací indexy, jako byl například Chandlerův index, 

Trent Biotic index aj. Existuje snaha o jeho všeobecné zavedení v rámci EU - požadavek 

směrnice WFD (ekologie.upol.cz). Pro toto hodnocení vody byl využit index IBMWP 

(Iberian Biological Monitoring Working Party), který je používán při evaluaci 

středomořských řek a jezer (Sanchez-Montoya et al., 2010) a byl implementován 

pro použití i na Portugalském území.   

Metoda použití indexu IBMWP je založená na skutečnosti, že každý 

makrozoobentický druh má různou toleranci ke znečištění prostředí polutanty. Například 

larvy jepic Leptophlebiidae (patřící do řádu Ephemeroptera) a pošvatek Plecoptera dýchají 

pomocí žaberních lupínků a mohou tak přežít pouze za přítomnosti vysokého obsahu 

kyslíku ve vodě. Jiní bezobratlí mohou tolerovat nízký obsah kyslíku ve vodě, protože mají 

třeba speciální adaptace, jako třeba přítomnost barviv, umožňujících efektivnější 

zásobování tkání kyslíkem, jako například u pakomárů Chironomidae. Tyto organismy 

jsou tedy dobrými biologickými indikátory znečištění vody, protože jejich přítomnost nebo 

nepřítomnost může odrážet dlouhodobější podmínky prostředí.  

Čím vyšší nároky má organismus na čistotu vody, tím více IBMWP body 

je ohodnocen. Například přítomnost určitých druhů Ephemeroptera, Plecoptera 

a Trichoptera indikuje, že voda v dané oblasti je velmi čistá a tolerance těchto organismů je 
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ohodnocena maximálním počtem bodů tedy deseti body, viz Tabulka 2. Nejnižší počet 

bodů patří druhu Oligochaeta (1 bod), který je nejodolnější vůči znečištění vod. 

Tabulka 2: Bodové hodnocení při výpočtu indexu IBMWP 

Tabulka pro výpočet IBMWP Body 

EP: Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae 10 

PL: Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae 10 

TR: Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, Goeridae 10 

TR: Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae 10 

DI: Athericidae, Blephariceridae 10 

HE: Aphelocheiridae 10 

OD: Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae 8 

OD: Corduliidae, Libellulidae 8 

TR: Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae 8 

CR: Astacidae 8 

EP: Ephemerellidae Prosopistomatidae 7 

PL: Nemouridae 7 

TR: Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae, Ecnomidae 7 

MO: Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae, Unionidae 6 

TR: Hydroptilidae 6 

CR: Gammaridae, Atyidae, Corophiidae 6 

OD: Platycnemidae, Coenagrionidae 6 

EP: Oligoneuriidae, Polymitarcidae 5 

CO: Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae 5 

TR: Hydropsychidae 5 

DI: Tipulidae, Simuliidae 5 

PT: Planariidae, Dugesiidae, Dendrocoelidae 5 
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Pokračování Tabulky 2 

Tabulka pro výpočet IBMWP Body 

EP: Baetidae Caenidae 4 

CO: Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae 4 

DI: Tabanidae, Stratiomyidae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae 4 

DI: Ceratopogonidae, Anthomyidae, Limonidae, Psychodidae, Sciomyzidae, 

Rhagionidae 
4 

NE: Sialidae 4 

AN: Piscicolidae 4 

AC: Hydracarina 4 

HE: Mesoveliidae, Veliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae 3 

HE: Notonectidae, Corixidae 3 

CO: Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae 3 

MO: Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae 3 

MO: Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeriidae 3 

AN: Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae 3 

CR: Asellidae, Ostracoda 3 

DI: Chironomidae, Culicidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2 

AN: Oligochaeta, DI: Syrphidae 1 

Vysvětlivky: EP - Ephemeroptera; PL - Plecoptera; TR - Trichoptera; DI - Diptera; HE - Heteroptera; MO- 

Mollusca; NA - Annelida; CR - Crustacea; CO - Coleoptera; OD - Odonata; NE - Neuroptera; AC - 

Acarina; PT - Plathihelminthes 

Při hodnocení makrozoobentosu jsou také brány v úvahu parametry jako: složení, 

četnost, rozmanitost a citlivé taxony makrozoobentosu. Ve znečištěném toku lze obvykle 

nalézt velká množství jedinců několika málo druhů, (jsou k danému typu znečištění 

rezistentní), zatímco v čistém toku se obvykle vyskytuje málo jedinců mnoha druhů. 

Zmíněné proměnlivé parametry jsou brány v potaz při finálním výpočtu IBMWP 

pro jednotlivé lokality s tím, že vyšší IBMWP skóre indikuje lepší kvalitu vody (například 

pro nejčistší vody je IBMWP >100 bodů, silně znečištěné vody mají IBMWP <16 bodů).  
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Ekologický stav mokřadu byl klasifikován také za použití ekologického 

kvalitativního poměru (EQR, Ecological Quality Ratio). Použití poměru EQR 

je předepsáno v příloze V rámcové směrnice o vodách (WFD). Jedná se vlastně 

o poměr mezi hodnotou sledovaného biologického parametru dané vodní plochy 

a očekávané hodnoty v referentních podmínkách. Na základě této klasifikace existuje 

pět tříd kvality vody (viz Obrázek 19) dle vlivu lidské činnosti: velmi dobrá, dobrá, 

střední, poškozená a zničená, pričemž vyšší hodnoty (blížící se hodnotě 1) tedy 

naznačují lepší kvalitu vody ve studované lokalitě. 

 

Obrázek 19: EQR pro hodnocení kvality vnitrozemských vod 

Hranice tříd jakosti dle ekologického kvalitativního poměru (EQR) jsou definovány 

jako určitá úroveň odchylky od referenčních podmínek, přičemž v případě změn hodnot 

referenčních podmínek se hranice tříd jakosti ovlivní/posunou. Jinými slovy, pokud 

neexistují jednotné principy a kritéria pro stanovení referenčních hodnot, hodnota „1“ 

nereprezentuje stejnou ekologickou kvalitu, a rozsah či výsledky hodnot EQR pak nelze 

srovnávat s EQR jiných zemí. Vodní útvary by proto měly být rozděleny do skupin 

o podobných biologických charakteristikách, aby bylo možné určit vliv lidské činnosti 

na daný vodní útvar (van de Bund a Solimini; 2007). 

Bodové rozmezí pro vyhodnocování ekologického stavu studované lokality 

za použití indexu IBMWP a EQR je uvedeno v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Bodové rozmezí při vyhodnocováni IBMWP a EQR  

(platí všeobecně pro vodní plochy v severní polovině Portugalska) 

Kvalita vody IBMWP 

Čistá voda >100 

Voda mírně znečištěná 61 - 100 

Znečištěná voda 36 - 60 

Velmi znečištěná voda 16 - 35 

Extrémně znečištěná voda <16 
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Pokračování Tabulky 3 

Třída jakosti EQR  

Velmi dobrá >0,87 

Dobrá 0,65 - 0,87 

Střední 0,44 - 0,65 

Poškozená 0,22 - 0,44 

Zničená <0,22 

5.3.2 Těžké kovy 

Těžké kovy byly převedeny ze sedimentů do roztoku pomocí kyseliny dusičné 

vysokotlakým mikrovlnným rozkladem (MLS-1200 Mega, Millestone) dle US EPA 

Method 3051A. Mikrovlnný rozklad za použití HNO3 umožňuje stanovení celkového 

obsahu těch prvků, které by se mohly zpětně uvolnit do životního prostředí.  

Koncetrace těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb a Zn) pak byly stanoveny 

atomovou absorpční spektrometrií s plamenovým atomizátorem (PU 9200X, Philips) 

jak je popsáno v Almeida et al. (2004). A protože koncentrace těžkých kovů (a pesticidů) 

v sedimentech bývá ovlivněna zrnitostními charakteristikami sedimentů i obsahem 

organické hmoty (Reis et al., 2009), provedena byla i zrnitostní analýzu sedimentů 

a stanoven obsah organické hmoty. 

5.3.3 Organochlorované pesticidy 

Pro účely dizertační práce a zjištění kontaminace sedimentů v oblasti Pateira 

de Fermentelos byly determinovány následující organochlorované pesticidy: α-HCH,  

γ-HCH, heptachlor, aldrin, heptachlor epoxid, endosulfan I a II, DDE, dieldrin, endrin, DDD, 

DDT, methoxychlor.  

Organochlorované pesticidy byly převedeny ze sedimentů do kapalných roztoků 

mikrovlnnou extrakcí (MLS-1200 Mega, Millestone) za použití methanolu jako 

extrakčního činidla. Nejprve byly naváženy přibližně 4 g vzorků sedimentů do teflonových 

extrakčních nádob. Pak bylo do nádob přidáno 10 ml methanolu a vzorky byly extrahovány 

mikrovlnným zářením po dobu 20 min (teplotní kontrola: max. teplota 105 °C, 

protože by vyšší teploty mohly způsobit rozpad sledovaných sloučenin). Nakonec 

probíhalo chlazení po dobu 40 min. 

V následujících bodech je popsána úprava vzorků po mikrovlnné extrakci 

pro analýzu plynovou chromatografií. 
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 Aktivace mědi 

Pro odstranění elementární síry ze vzorku, která by mohla způsobovat interference 

při analýze plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu, byla nutná 

tzv. aktivace mědi. K 4 g jemného prášku mědi bylo přidáno 8 ml destilované vody a 8 ml 

kyseliny chlorovodíkové.  

Tento roztok byl nejdříve manuálně třepán po dobu 3 min. a následně pak promyt 

vždy po 8 ml 4 destilovanou vodu, 2 methanolem a 2 acetonem (všechny uvedené 

chemikálie byly dodány firmou Sigma–Aldrich, Darmstadt, Germany). Takto připravená 

aktivovaná měď byla vysušena při laboratorní teplotě (20 ± 2°C) po dobu 2 h. 

 Příprava reálných vzorků 

Extrakt ze sedimentů byl převeden do vialek o objemu 18 ml a do každé z nich 

byla přidána aktivovaná měď v množství takovém, aby byl vidět přebytek mědi. Pak byly 

vzorky homogenizovány ultrazvukovou lázní po dobu 1 h. Po vytemperování 

na laboratorní teplotu byly vzorky odstředěny v centrifuze při otáčkách 2 500 otáček/min 

po dobu 5 min. 

 Příprava kalibračních standardů 

Kvantifikace pesticidů proběhla metodou standardního přídavku. Připravena byla 

standardní směs OCPs (Supelco, Bellefonte, PA, USA) o koncentraci 5 µg/l. 

 Příprava vialek pro analýzu GC-ECD 

Do každé vialky (také pro blanky a standardy) byly přidány 2 g NaCl (ovlivňuje 

intenzitu signálu) a 9,9 ml destilované vody. Do blanků bylo přidáno 100 µl methanolu, 

do vialek se vzorky a standardy 100 µl jednotlivých vzorků. Do vialek se standardy bylo 

postupně také přidáno 25, 50, 75 a 100 µl připravené standardní směsi OCPs (finální 

koncentrace přidaných OCPs byla 12,5; 25,0; 37,5 a 50,0 ng/l). 

Pro extrakci analytů z připravených vzorků byla použita metoda headspace 

mikroextrakce na tuhou fázi (HS-SPME) za použití polydimethylsiloxanového vlákna (PDMS, 

100 µm; od Supelco, extrakční teplota 80 °C a extrakční doba 60 min.). HS-SPME byla 

provedena za použití autosampleru (CTC Analytics, Combi Pal model).  

Kvantifikace OCPs byla realizována metodou plynové chromatografie 

(Varian CP-3800) s použitím detektoru elektronového záchytu. Provozní podmínky 

plynové chromatografie jsou uvedeny v Tabulce 4.  
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Nosný plyn helium byl smíchán s plynným dusíkem (čistoty 99,999 %) 

v obejmovém poměru 1:5. GC/ECD byla operována softwarem Star Chromatography 

Workstation 6.30.  

Tabulka 4: Provozní podmínky plynové chromatografie 

Nástřiková technika Splitless (7 min.) 

Teplota injektoru 250 °C  

Nosný plyn He; 1,0 ml/min. 

Teplotní program  

40 °C (5 min.) 

+30 °C/min. do 160 °C 

+5 °C/min. do 275 °C 

+30 °C/min. do 300 °C (3 min.) 

Tato metodika stanovení OCPs v sedimentech byla vyvinuta na Přírodovědecké 

fakultě Portské Univerzity (Portugalsko) a validifikována pro analýzu α-HCH, γ-HCH, 

aldrin, dieldrin, endrin, 4,4’-DDT, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE, heptachlor, methoxychlor, 

heptachlor epoxid, endosulfan I a endosulfan II plynovou chromatografií s detektorem 

elektronového záchytu (Carvalho et al., 2008). Identifikace OCPs v každém typu sedimentu 

byla kontrolně zároveň ověřena i metodou plynové chromatografie s použitím hmotnostního 

spektrometru (Varian Saturn, 2000). 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE  

V následujících podkapitolách jsou uvedeny výsledky analýz sledovaných 

parametrů (fyzikálně-chemické parametry vody, stav makrozoobentosu, těžké kovy 

a organochlorované pesticidy), diskuze k naměřeným hodnotám a vyhodnocení celkového 

stavu mokřadu dle Rámcové směrnice o vodách (WFD). 

6.1 Základní fyzikálně-chemické parametry vody  

Naměřené hodnoty teploty vody se pohybovaly v rozmezí 18,2 - 27,3 (viz Tabulka 5), 

přičemž dle očekávání nejvyšší hodnoty byly naměřeny ve vzorcích vody mokřadu (stojatá 

voda). Maximální přípustná hodnota teploty povrchové vody dle portugalské legislativy 

(Decreto Lei nº 236/98, 1 de Agosto) činí 30 °C a nebyla tedy překročena. Tato 

portugalská limitní hodnota je o pět stupňů Celsia vyšší než přípustná hodnota znečištění 

povrchových vod v České Republice (příloha č. 3 k nařízení vlády 61/2003 Sb. ve znění 

nařízení č. 23/2011 Sb.). Teplota vody odráží teploty vzduchu, které jsou na Pyrenejském 

poloostrově samozřejmě vyšší, než ve střední Evropě (maximální teploty vzduchu 

v měsících květen dosahují ve sledované oblasti hodnot až 37 °C, průměrné teploty okolo 

20 °C).  

Tabulka 5: Naměřené pH, teplota a konduktivita vody 

Parametr 

pH t (°C) 
κ20 

(mS/m) Bod odběru 

1 7,5 18,2 55 

2 6,9 23,3 40 

3 8,6 24,1 50 

4 8,8 27,3 47 

5 8,8 26,3 46 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda, 4 – severní břeh mokřadu, 5 – východní břeh mokřadu.  

Studie autora Ferreira Lopes Bola (2009) zaměřená právě na fyzikálně-chemické 

vlastnosti vody v povodí Certima (monitorovací stanice: Pampilhosa, Ponte Canha, Perraes 

a Ponte de Requeixo) uvádí, že 50 % průměrných měsíčních teplot vody zaznamenaných 

v období 1989 až 2008 bylo vyšších než 17 °C. Nejvyšší teploty (do 30 °C) byly 

zaznamenány v červenci a srpnu, nejnižší (cca. 10 °C) zase v prosinci a lednu. V měsíci 
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květen se teploty vody pohybovaly mezi 18 a 23 °C. Mnou naměřené hodnoty vody 

v mokřadu byly vyšší (cca. 27 °C) a to především z důvodu stagnující mokřadní vody. 

Měření tohoto parametru bylo navíc provedeno v poledních hodinách, kdy jsou teploty 

ovzduší a tedy i v tomto případě mělké vody vyšší. 

Co se týče stanovení hodnoty pH vod nebyly ve studované lokalitě zjištěny 

významné prostorové rozdíly s výjimkou bodu 2 (Pano). Avšak dle kritérií 

pro klasifikaci vody v řekách a vodních nádržích uvedených v portugalské legislativě 

(Decreto Lei nº 236/98) splňují naměřené hodnoty pH ve studované oblasti, 

které se pohybovaly v rozmezí 6,9-8,8 (Tabulka 5), limitní hodnoty pH = 5-9. V České 

Republice je přitom horní přípustný limit pro pH povrchových vod nižší než v Portugalsku 

(pH = 6-8).  

Průměrné hodnoty pH vod zaznamenané na monitorovacích stanicích v povodí řeky 

Certima v období 1989 až 2008 dle autora Ferreira Lopes Bola (2009) byly také v rozsahu 

výše uvedených limitních hodnot. Mnou naměřené hodnoty pH vod ve studované oblasti 

se pohybovaly spíše v zásadité oblasti pravděpodobně v důsledku přítomnosti 

karbonátových hornin ve studované lokalitě (Sena, 2007). Mírně zvýšené hodnoty pH 

mohou být důsledkem i větší fotosyntetické aktivity v jarním období, kdy dochází 

k většímu využívání oxidu uhličitého, zvyšování koncentrací rozpuštěného kyslíku 

a následně snížení acidity vody a zvýšení hodnoty pH (Harper, 1992). 

Dalším sledovaným parametrem byla konduktivita vody. Autor Ferreira Lopes Bola 

(2009) uvádí, že největší hodnota konduktivity ve sledované oblasti (povodí řeky Certima) 

byla naměřena v měsíci červenec, a to 85 mS/m (na monitorovacích stanicích Pampilhosa 

a Ponto de Canha), což může naznačovat vyšší koncentrace rozpuštěných látek v těchto 

lokalitách. Nárusty hodnot konduktivity v období červen - říjen si vysvětluje zvýšením 

teplot v kombinaci se snížením průtoku v letním období, což je důsledkem vyšších 

koncentrací solí ve vodě. Nejnižší hodnoty konduktivity přitom zaznamenal na soutoku řek 

Certima a Vouga (monitorovací stanice Requeixo).  

Mnou naměřené hodnoty konduktivity vody v oblasti Pateira se pohybovaly 

v rozmezí 40-55 mS/m při 20 °C (Tabulka 5) a limit portugalské vyhlášky (Decreto Lei 

n.º 236/98), kdy κ20≤100 mS/m, nebyl překročen. Rozdíly v naměřených hodnotách 

konduktivity mohou být důsledkem vlivu zemědělských činností a vypouštění splaškových 

vod hlavně podél řeky Certima, kde je situováno právě nejvíce zemědělských polí i lidské 

populace, protože nejvyšší hodnota byla naměřena právě v bodě odběru 1 (přítok Certima). 

Dalším studovaným parametrem v lokalitě byl stav živin ve vodě. Nadměrným 

přísunem živin bylo v roce 2000 v Portugalsku ohroženo 97 % ekosystémové oblasti. V roce 

2010 se toto číslo snížilo na 83 % a odhaduje se, že v roce 2020 bude hodnota činit 69 % 
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(eea.europa.eu). V oblasti Pateira de Fermentelos proběhla studie na vyhodnocení trofického 

stavu v letech 1989-2008 (Ferreira Lopes Bola, 2009). Na základě hodnot získaných 

ve zmíněném časovém období byl stav mokřadu Pateira de Fermentelos hodnocen 

jako eutrofní (86 % dat týkajících se celkového fosforu a 47 % týkajících se 

chlorofylu a). Stav přítokové řeky Certima byl vyhodnocen také jako eutrofní (82  % dat 

ze tří odběrových míst: Arouca, Canha, Perraes). Za hlavní zdroj zatížení oblasti 

dusíkatými živinami považuje Ferreira Lopes Bola (2009) plošné znečištění (35 %) a 

také zdroje z domácností (44 %). Hlavními zdroji zatížení oblasti živinami s obsahem 

fosforu jsou: domácnosti (46 %), dobytčí farmy (24 %) a plošné znečištění (20 %).  

Výsledky mých analýz koncentrací dusičnanového iontu a celkového fosforu 

(Tabulka 6) byly srovnány s  limitními hodnotami dle INAG (2009). Co se týká 

celkového fosforu (Pcelk.), naměřené hodnoty v bodech odběru 1 (přítok Certima), 

4 (severní břeh mokřadu) a 5 (východní břeh mokřadu) překračovaly limitní hodnotu 

0,10 mg/l. Proto je možné konstatovat, že voda v přítoku Certima obsahuje větší 

množství celkového fosforu, která pak ovlivňuje kvalitu vody v samotném mokřadu. 

Na druhé straně, všechny zjištěné hodnoty dusičnanového iontu limitní hodotu 25 mg/l 

nepřekročily.   

Tabulka 6: Koncentrace dusičnanového iontu a celkového fosforu ve vzorcích vody v mg/l 

Parametr 
NO3

-
 Pcelk. 

Bod obděru 

1 7,09 0,30 

2 <LOD 0,05 

3 3,54 0,09 

4 <LOD 0,37 

5 6,20 0,15 

INAG (2009) 25 0,10 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda, 4 – severní břeh mokřadu, 5 – východní břeh mokřadu; 

LOD – limit detekce. 

Ve studované oblasti mohou být zvýšené koncentrace celkového fosforu 

důsledkem splachů průmyslových hnojiv ze zemědělských polí, vyskytujících se 

především podél řeky Certima a důsledkem přísunu odpadní vody z domácností.  

Výsledky fyzikálně-chemického sledování by přitom však měli být pravidelně 

ověřovány výsledky biologického monitoringu (například stavu makrozoobentosu), což je 
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nezbytné, neboť na nebiologické ukazatele (fyzikálně-chemické) nelze spoléhat bez toho, 

že je ověřeno jejich vzájemné ovlivňování při použití biologických ukazatelů. 

6.2 Makrozoobentos 

Pro vyhodnocení kvality vody se používají různé biotické indexy, jako například 

poměr Oligochaeta:Chironomidae (O:CH). Tyto skupiny si jsou podobné například 

svými pohybovými schopnostmi a některé taxony obou skupin jsou schopné přežít 

i v prostředí s nízkým obsahem kyslíku a v anoxickém prostředí. Liší se však například 

ve způsobu rozmnožování, životními cykly a stavbou těla.  

Poměr O:CH odráží tendenci druhů třídy Oligochaeta zvyšovat svou abundanci 

ve vztahu k sedentární čeledi Chironomidae (Wiederholm, 1980). Vyšší hodnoty poměru 

Oligochaeta:Chironomidae indikují zvýšené abundance druhů Oligochaeta a tedy 

sníženou kvalitu vody (Carter et al., 2006). 

Poměr Oligochaeta:Chironomidae se ve studované lokalitě pohyboval v rozmezí 

0,47 až 0,90 (Tabulka 7), přičemž u odběrového bodu 2 (Pano) byl poměr O:CH nejvyšší 

a to 0,90. V případě bodu odběru na přítoku Pano lze tedy na základě zvýšené abundance 

jedinců třídy Oligochaeta konstatovat sníženou kvalitu vody, protože dle autora Saether 

(1979) je dominance druhů Oligochaeta nad Chironomidae prvním znakem eutrofizace 

ekosystému. Nicméně v tomto výzkumu v případě koncentrací dusičnanového iontu 

a celkového fosforu v bodě odběru 2, nebylo zjištěno překročení limitních hodnot a stav 

vody na základě těchto dvou parametrů byl vyhodnocen jako dobrý dle WFD.   

Tabulka 7: Vyhodnocení biotického indexu ve studované lokalitě – Oligochaeta:Chironomidae 

Bod odběru Oligochaeta Chironomidae O:CH 

1 124 139 0,47 

2 190 21 0,90 

3 59 656 0,08 

4 52 182 0,22 

5 93 145 0,39 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda, 4 – severní břeh mokřadu, 5 – východní břeh mokřadu.; 

O – Oligochaeta, CH – Chironomidae. 

Pro vyhodnocení ekologického statusu mokřadní vody byl použit index IBMWP 

(Iberian Biological Monitoring Part) a ekologický kvalitativní poměr (EQR). Výsledky 

(Tabulka 8) naznačují, že voda ve studované lokalitě je dle indexu IBMWP znečištěná: 
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v případě přítoků vysoce znečištěná, v případě mokřadu Pateira až velmi znečištěná 

a v případě odtoku Agueda znečištěná.  

Tabulka 8: Distribuce makrozoobentosu ve studované lokalitě; vyhodnocení kvality vody 

Čeleď 

Bod odběru 

 1 2 3 4 5 

 Ephemeroptera (řád) 

   

5   ↓   

Leptophlebiidae 
  

2 
 

  

K
lesající b

o
d
o
v
é o

h
o

d
n
o
cen

í IB
M

W
P

 

Aeshnidae 

   

1   

Atyidae 

  

53 156 17 

Isopoda/Amphipoda (řád) 

   

1   

Glossiphonidae 

   

3 17 

Naucoridae 

   

2   

Physidae 

  

19 7 113 

Ferrissiidae 

   

40 5 

Planorbidae 

   

1   

Corbiculidae 1 

   

  

Chironomidae 124 21 656 182 145 

Thaumaleidae 1 3 68 

 

4 

Oligochaeta (třída) 139 190 59 52 93 

IBMWP 

Body 5 5 38 42 23 

 
Kvalita vody Extrémně znečištěná Znečištěná 

Velmi 

znečištěná 

 

EQRs 

Body 0,086 0,053 0,290 0,350 0,248 

 Třída jakosti Zničená Poškozená 

 Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda, 4 – severní břeh mokřadu, 5 –východní břeh mokřadu. 

Celkové hodnoty IBMWP se pohybovaly v rozmezí 5 – 42 bodů, přičemž 

pro splnění hlavní podmínky Rámcové směrnice o vodě by měly dosahovat minimálně 

hodnoty 61. Nejhorší stav byl přitom zjištěn v přítocích Pano a Certima (index IBMWP 
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ohodnocen pouze pěti body), kde bylo nalezeno nejméně druhů. Druhy nalezené 

v přítocích mokřadu mají nižší nároky na čistotu vody a jsou tedy ohodnoceny méně 

IBMWP body. 

Ve studované lokalitě bylo nalezeno dohromady 2 180 jedinců, přičemž 52 % 

z tohoto celkového počtu tvořili jedinci čeledi Chironomidae a 24 % jedinci třídy 

Oligochaeta. Nízká makrozoobentická různorodost a dominance taxonů rezistentních vůči 

znečištění (Oligochaeta a Chironomidae) v přítocích Pano a Certima indikují nízkou 

kvalitu vody. Právě tito zástupci makrozoobentosu mají vysokou toleranci k nedostatku 

kyslíku, což by mohlo naznačovat problém s obsahem kyslíku ve vodě studované lokality.  

Dle EQR (ekologický kvalitativní parametr) spadají oba přítoky mokřadu 

do nejhorší kvalitativní třídy, což znamená, že současný stav makrozoobentosu 

se významně odlišuje od očekávaných hodnot v referentních podmínkách. Ideálně by se 

EQR měl co nejvíce blížit hodnotě 1, přičemž pro splnění hlavní podmínky WFD by tato 

hodnota měla činit minimálně 0,65. Ve sledované lokalitě se však EQR pohybovalo 

v rozmezí 0,086 – 0,350 a nejnižší hodnoty byly stanoveny v přítocích Pano a Certima.  

Vzhledem k výsledkům distribuce makrozoobentosu ve sledované lokalitě, kdy 

byla zjištěna dominance jedinců tolerující nedostatek kyslíku (především v přítocích), 

a k výsledkům poměru O:CH, který může signalizovat možné problémy s eutrofizací 

hlavně v přítoku Pano, i naměřeným zvýšeným koncentracím celkového fosforu v přítoku 

Certima (ale i v mokřadu), lze říci, že právě přítoky mokřadu jsou pravděpodobně zdroji 

znečištění samotného mokřadu.   

6.3 Granulometrická analýza sedimentů a obsah organické hmoty 

Významným parametrem pro charakterizaci sedimentů a jejich kontaminace 

těžkými kovy a organochlorovanými pesticidy je granulometrická analýza. Tyto polutanty 

mají tendenci se sorbovat na pevných částicích a vázat se i v živých organismech 

(schopnost bioakumulace). Mnohé studie prokázaly, že většina těžkých kovů 

i organochlorovaných pesticidů se váže právě na zrnitostně menší částice (Gibbs, 1977; 

Filipek et al., 1982; Biksham et al., 1991). Obecně se koncentrace kovů postupně zvyšují 

se snižující se zrnitostní velikostí sedimentů (El-Moselhy a Abd El-Azim; 2005).   

Granulometrická analýza byla provedena sítováním (laboratorní síta Retsch®). 

Výsledky granulometrické analýzy sedimentů jsou prezentovány jako kumulativní 

četnost, což znamená kolik procent částic je menší než udávaný rozměr. Analyzovány 

byly částice od 0,063 mm až 1 mm (Obrázek 20). 
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Obrázek 20: Zrnitostní křivky vzorků sedimentů (v.j. velmi jemný) 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3S – Agueda (sedimenty), 3R – Agueda (rhizosedimenty), 4 – severní 

břeh mokřadu, 5 –východní břeh mokřadu. 

Výsledky granulometrické analýzy nebyly homogenní. Pro větší přehlednost proto 

uvádím i sloupcový graf procentuálního zastoupení jednotlivých frakcí v sedimentech 

(viz Obrázek 21).  

 

Obrázek 21: Procentuální zastoupení jednotlivých frakcí ve vzorcích 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3S – Agueda (sedimenty), 3R – Agueda (rhizosedimenty), 4 – severní 

břeh mokřadu, 5 –východní břeh mokřadu. 
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Největší jemnozrnný podíl jílové frakce (<0,063 mm) byl zaznamenán 

v odběrových bodech 2 a 4 (8 % a 12 %). V bodech 1, 3 a 5 se pohyboval v rozsahu 1-

3 %.  

Nejvyšší procentuální podíl zrn ve všech vzorcích tvořily zrna o průměru 

0,25 mm až 1 mm. Podíl hrubého, velmi hrubého písku a štěrku (>0,5 mm) byl největší 

v odběrovém bodě 5 (východní břeh mokřadu), kde tvořil až 79 % sedimentu. 

Ve vzorcích sedimentů byl stanoven i obsah organické hmoty (Obrázek 22), a to 

žíháním po dobu 4 h při 500 °C, protože organická hmota dokáže vázat těžké kovy 

i organochlorované pesticidy. 

      

Obrázek 22: Obsah organické hmoty v sedimentech  

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3S – Agueda (sedimenty), 3R – Agueda (rhizosedimenty), 4 – severní 

břeh mokřadu, 5 –východní břeh mokřadu. 

Nejvyšší obsah organické hmoty měly vzorky z bodů odběru 2 (přítok Pano) a 3R 

(odtok Agueda, rhizosedimenty) a to 25 % a 21 %, což by mohlo znamenat, v závislosti 

na zdrojích kontaminace, že by mohly obsahovat vyšší koncentrace těžkých kovů 

v sedimentech i organochlorovaných pesticidů. Obsah zrnitostní frakce menší 

než 0,0063 mm v bodě odběru 3R byl však poloviční než v sedimentech bodu odběru 2. 

Naopak nejnižší obsah organické hmoty (približně 6 %) měly vzorky 1 a 5 (přítok 

Certima a východní břeh mokřadu), kde byly také stanoveny nízké podíly jemnozrnné 

frakce (<0,0063 mm), a to téměř 3 % a 2 %, což by mohlo vypovídat o nízkých 

koncentracích sledovaných polutantů v těchto sedimentech. 
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6.4   Těžké kovy v sedimentech 

Výsledky analýz těžkých kovů jsou uvedeny na Obrázku 23 a v Tabulce 11.  

 

Obrázek 23: Koncentrace těžkých kovů v sedimentech 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3S – Agueda (sedimenty), 3R – Agueda (rhizosedimenty), 4 – severní 

břeh mokřadu, 5 –východní břeh mokřadu. 

Nejméně zastoupeny v sedimentech byly těžké kovy jako měď, chrom, nikl 

a kadmium. Ve všech sedimentech byl zjištěn vysoký obsah manganu a zinku. 

Ve studované lokalitě však mají vysoké zastoupení podzosoly bohaté na mangan. 

Pro hodnocení koncentrací kovů v sedimentech byly použity limitní hodnoty toxicity 

TEC - Threshold Effect Concentration, PEC - Probable Effect Concentration 

(MacDonald et al. 2000), ER-L - Effect Range-Low a ER-M - Effect Range-Median 

(Long a Morgan, 1991), které však pro mangan narozdíl od zinku determinovány nebyly.  

Pro vyhodnocení možné antropogenní kontaminace sedimentů zinkem a dalšími 

sledovanými kovy bylo využito dle autorů Reis et al. (2009) a Almeida et al. (2008) 

porovnání jeho obsahu v sedimentech s obsahem referentního kovu, a to železa. 

Dominantní složkou sedimentů ve studované oblasti je křemen bohatý právě na oxidy 

železa (viz dále).  

Největší depozice železa, mědi, olova a chromu byly stanoveny v bodech 

odběru 2 (přítok Pano) a 4 (severní břeh mokřadu). Z obrázku 23 je velmi dobře patrné, 

že nejvyšší celkové koncentrace těžkých kovů byly nalezeny právě v odběrových bodech 

2 a 4, kde byl také obsah jílové frakce sedimentů (<0,063 mm) vyšší než v ostatních 

případech (8 a 12 %).  
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Na následujících grafech (Obrázek 24) je znázorněno procentuální zastoupení 

těžkých kovů v jejich celkovém množství.  

 

 

Obrázek 24: Procentuální zastoupení jednotlivých těžkých kovů ve vzorcích sedimentů 

Grafy na Obrázku 24 jsou zajímavé především z hlediska procentuálního 

zastoupení manganu a zinku v sedimentech, které činilo průměrně 62 %. Procentuální 

zastoupení prvků Fe, Ni, Cr a Cu činilo průměrně 22 % a procentuální zastoupení kovů 

v sedimentech a rhizosedimentech bodu 3 bylo velmi podobné. 

Ekologická toxicita sedimentů může být vyhodnocena za použití různých 

standardů kvality sedimentů (SQGs, Sediment Quality Guidelines; Jumbe a Nandini, 

2009). Pekey et al. (2004) použili pro hodnocení toxicity sedimentů v zátoce Izmit 

v Turecku americké limity, přičemž došli k závěru, že právě limity navrhnuté autory 

Long a Morgan (1991): ER-L (Effect Range-Low) a ER-M (Effect Range-Median), 

které jsou uvedeny v Tabulce 9, jsou velmi vhodné pro tyto účely, protože odpovídají 

výsledkům mnohých laboratorních testů toxicity.  Hodnoty menší než ER-L (Effect 

range-low) reprezentují takové chemické koncentrace škodliviny, které způsobují 

negativní efekty velmi zřídka. Hodnoty větší než ER-M (Effect range-median) 

reprezentují takové chemické koncentrace škodliviny, které způsobují negativní efekty 

velmi často. Tyto limity byly odvozeny jak pro sladkovodní, tak také pro mořské oblasti.  
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Výsledky analýz byly srovnány také s tzv. consensus-based SQGs 

(MacDonald et al., 2000) uvedenými v Tabulce 9, které byly vyvinuty z již 

publikovaných SQGs, a to s limitními hodnotami TEC (Threshold Effect Concentration) 

a PEC (Probable Effect Concentration).  

MacDonald et al. (2000) vyhodnotil SGQs pro každý studovaný parametr 

(polutant) za použití chemických charakteristik sedimentů a toxických testů z mnoha 

studíí provedených ve Spojených Státech Amerických a vyvinul právě tzv. consensus-

based SQGs, které by měly poskytovat spolehlivý základ pro hodnocení kvality 

sedimentů ve sladkovodních ekosystémech. Pokud je koncentrace těžkého kovů menší 

než TEC (Threshold Effect Concentration), předpokládá se, že sedimenty nejsou toxické 

pro organismy v nich žijící. Pokud jsou však koncentrace sledovaných polutantů větší 

než PEC (Probable Effect Concentration), přepokládá se, že sedimenty jsou toxické 

a nežádoucí účinky se objevují více než častěji.  

Tabulka 9: SQGs použité pro hodnocení znečištění/toxicity sedimentů kovy (v µg/g sušiny) 

Kov 
SQGs 

TEC PEC ER-L ER-M 

Pb 35,8 128 35 110 

Cu 31,6 149 70 390 

Ni 22,7 48,6 30 50 

Zn 121 459 120 270 

Cd 0,99 4,98 5 9 

Cr 43,4 111 80 145 

Vysvětlivky: SQGs Sediment Quality Guidelines; TEC Threshold Effect Concentration; PEC Probable Effect 

Concentration (MacDonald et al., 2000); ER-L Effect range-low; ER-M Effect Range-Median (Long 

a Morgan, 1991).  

V případě obsahu olova a mědi v sedimentech bodu 2 (Pano), 4 (severní břeh 

mokřadu) a zinku i chromu v bodě 4 byly naměřené koncentrace vyšší než hodnoty TEC, 

což vypovídá o možných toxických koncentrací zmíněných těžkých kovů v sedimentech. 

Zdrojem kovů v sedimentech může být zvětrávání rud a jejich sorbování na jíly.  Právě 

sedimenty z bodů odběrů 2 a 4 obsahovaly nejvyšší podíl jemnozrnné frakce (<0,0063 mm) 

ze všech sledovaných sedimentů (8 a 12 %) i obsah organické hmoty byl v těchto 

sedimentech vysoký (25 a 14 %).  Díky těmto charakteristikám se sedimenty z bodů 2 a 4 

jeví jako vhodná „úložiště“ sledovaných polutantů, což potvrzují i výsledky chemických 

analýz. Zdrojem zvýšených koncentrací kovů v bodech odběrů 2 (Pano) a 4 (severní břeh 

mokřadu) však může průmysl nacházející se ve studované oblasti (u přítoku Pano).  
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Koncentrace všech kovů v bodě 1 (Certima) a v bodě 5 (východní pobřeží mokřadu) 

byly nižší než limitní hodnoty TEC, což znamená, že sedimenty nejsou kontaminované 

a neměly by proto způsobovat negativní účinky na organismy žijící v sedimentech.  

Obsahy jednotlivých těžkých kovů v sedimentech odběrového bodu 3 (přítok 

Agueda) byly vyšší (téměř dvojnásobné koncentrace) než v rhizosedimentech. Almeida 

(2004) však stanovila vyšší koncentrace těžkých kovů v rhizosedimentech než okolních 

sedimentech. Maze et al. (1993) tvrdí, že přítomnost rostlin a kořenů může způsobovat vnik 

organického detritu a zvyšovat obsah organické hmoty v sedimentech, která pak může 

zadržovat kovy díky formování kovových komplexů. V našem případě však mohou být 

odlišné výsledky obsahu kovů v sedimentech a rhizosedimentech způsobeny právě 

rozdílným procentuálním (menším) zastoupením zrnitostní frakce <125 mm 

v rhizosedimentu v bodě 3 (3,8 %) než u sedimentu z bodu 3 (13,7 %), protože obsahy 

organické hmoty nebyly významně rozdílné (v sedimentech z bodu 3 činil téměř 15 % 

a ve rhizosedimentech z bodu 3 téměř 20 %.  

Na základě hodnotících kategorií US EPA (in Giesy a Hoke, 1990), byly 

sedimenty dále hodnoceny jako: neznečištěné, středně znečištěné a velmi znečištěné 

(Tabulka 10).  

Tabulka 10: Standardní hodnoty kvality sedimentů dle US EPA pro kovy v µg/g sušiny (in Giesy a Hoke, 1990) 

Limitní rozhraní 

dle US EPA Neznečištěné Středně znečištěné 
Velmi 

znečištěné 
Kov 

Pb <40 40-60 >60 

Cu <25 25-50 >50 

Ni <20 20-50 >50 

Zn <90 90-200 >200 

Cd - - >6 

Cr <25 25-75 >75 

V případě bodu odběru 2 (přítok Pano) byly sedimeny klasifikovány jako velmi 

znečištěné mědí (58,1 ± 1,3 µg/g) a v bodě 4 (severní břeh mokřadu) olovem (65,1 ± 4,3 

µg/g) a mědí (73,0 ± 1,7 µg/g). Jako středně znečištěné byly klasifikovány sedimenty v 

bodě 2 (Pano) olovem (45,8 ± 2,8 µg/g), v bodě 3S (Agueda, sedimenty) mědí (44,3 ± 

1,6 µg/g) a v bodě 4 (severní břeh mokřadu) zinkem (151,8 ± 5,9 µg/g) a chromem (25,2 

± 1,8 µg/g) – viz Tabulka 11. 



 

   

Tabulka 11: Koncentrace kovů (v µg/g sušiny, Fe v mg/g) ve vzorcích sedimentů a vyhodnocení kontaminace za použití SQGs dle US EPA) 

Kov LOD 1 2 3S 3R 4 5 

Pb 0,099 15,4 ± 2,3 45,8 ± 2,8 34,7 ± 3,6 16,8 ± 5,8 65,1 ± 4,3 22,0 ± 3,8 

Cu 0,046 6,1 ± 1,0 58,1 ± 1,3 44,3 ± 1,6 15,5 ± 1,3 73,0 ± 1,7 10,9 ± 1,2 

Ni 0,380 3,3 ± 1,4 8,4 ± 1,8 15,7 ± 2,1 5,6 ± 2,8 18,7 ± 1,6 6,6 ± 2,9 

Zn 9,100 24,4 ± 5,1 76,2 ± 3,3 117,5 ± 7,9 76,6 ± 4,1 151,8 ± 5,9 60,0 ± 3,0 

Cd 0,350 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

Cr 5,000 5,8 ± 0,8 20,9 ± 0,4 15,4 ± 1,2 7,9 ± 0,7 25,2 ± 1,8 9,7 ± 0,2 

Fe 0,250 7,2 ± 2,0 21,0 ± 0,3 15,5 ± 0,6 10,8 ± 1,0 23,8 ± 0,7 11,9 ± 0,4 

Mn 4,100 51,7 ± 11,9 42,7 ± 1,6 80,8 ± 5,2 44,5 ± 2,6 174,3 ± 13,5 100,5 ± 4,3 

Org. hmota [%] 5,6 25,1 14,5 20,8    13,5    6,4 

Obsah zrnitostní frakce  

<0,0063 mm [%] 
2,71 7,94       1,10   2,86    12,33     1,95 

Vysvětlivky: LOD – limit detekce. Červená barva znamená velmi znečištěné sedimenty, broskvová barva – středně znečištěné sedimenty. 

1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda (S – sedimenty, R – rhizosedimenty), 4 – severní břeh mokřadu, 5 – východní břeh mokřadu. 
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Pro determinaci kontaminace sedimentů a určení možných zdrojů jejich kontaminace 

použili Reis et al. (2009) a Almeida et al. (2008) porovnání obsahů těžkých kovů s obsahem 

referentního kovu, který normálně nebývá spojován s antropogenní kontaminací, a to 

železem. Toto porovnání je zobrazeno v grafech na Obrázku 25.  

  

 

 

Obrázek 25: Srovnání koncentrací  Cu, Pb, Cr a Ni s koncentracemi Fe. 

Vysvětlivky: 1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda (S – sedimenty, R – rhizosedimenty), 4 – severní břeh mokřadu, 5 – 

východní břeh mokřadu. TEC – Threshold Effect Concentration, PEC – Probable Effect Concentration v µg/g. 
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Z obrázku 25 je patrné, že některé naměřené koncentrace kovů neleží na křivkách 

lineární regrese (vyznačeny červeně ) a proto nebyly zahrnuty do linearizace z důvodu 

možného antropogenního původu dle Reis et al. (2009) a Almeida (2008). Na základě 

porovnání obsahů těžkých kovů s obsahem železa v sedimentech z bodu odběru 1 (přítok 

Certima) a 5 (východní břeh mokřadu) lze říci, že koncentrace kovů v těchto sedimentech 

jsou pravděpodobně přírodního původu.  

Bod odběru 2 (přítok Pano) však indikuje antropogenní kontaminaci zinkem 

a niklem. Na tomto místě, kde přítok Pano právě vtéká do mokřadu, by se mohly ukládat 

jemnozrnné sedimenty, které dokážou více vázat kovy. V těchto sedimentech byl obsah 

zrnitostní frakce menší než 0,0063 mm právě druhý nejvyšší ze všech sedimentů (téměř 

8 %). Na základě srovnání naměřených koncentrací zinku a niklu v těchto sedimentech 

s limitními hodnotami TEC a PEC však nebyly zjištěny možné toxické účinky zvýšených 

koncentrací. 

Sedimenty z bodu 4 (severní břeh mokřadu) by dle výše uvedených grafů mohly 

vykazovat vlastnosti antropogenní kontaminace olovem. Tyto sedimenty vykazovaly 

nejvyšší obsah zrnitostní frakce menší než 0,0063 mm (téměř 14 %) a vyšší obsah 

organické hmoty (téměř 14 %) než z jiných odběrových bodů a proto se může jednat 

o „ideální“ místo pro retenci olova z přítoku Pano, kde byla zjištěna druhá nejvyšší 

koncentrace olova ze všech studovaných sedimentů. Naměřená koncentrace olova 

v sedimentech z bodu 4 navíc přesahovala limitní hodnotu TEC, což by mohlo znamenat 

možné toxické účinky na organismy žijící v sedimentech.  

Pro porovnání zjištěných koncentrací kovů v sedimentech studované lokality byly 

použity také portugalské studie  z let 2000-2009 monitorující kontaminace sedimentů 

těžkými kovy především v ústích řek, ale i v mokřadních oblastech jako je Ria de Aveiro 

v blízkosti pobřeží Atlantského oceánu. Rozmezí zjištěných koncentrací je uvedeno 

v Tabulce 12.  

Koncentrace olova naměřených v sedimentech lokalit jako Minho, Ria de Aveiro 

a Cavado byly relativně nízké. Koncentrace naměřené v oblasti Pateira de Fermentelos 

byly vyšší, podobně jako například v oblasti Sado. Co se týče chromu, byly koncentrace 

naměřené v oblasti Pateira celkově nižší než v jiných oblastech. Například v oblasti Tagus 

a Ria Formosa byly koncentrace i více než dvojnásobně vyšší.  Naměřené koncentrace 

chromu ve studované oblasti však nevykazovaly známky antropogenní kontaminace, 

ani limitní hodnoty TEC nebyly překročeny. 



 

   

Tabulka 12: Rozsahy koncentrací kovů v sedimentech v µg/g v Portugalsku, Fe v % 

Kov 

Ústí řek Mokřady 

Minho
1
 Cavado

2
 Douro

3
 Tagus

4
 Sado

2
 

Ria 

de Aveiro
5
 

Ria 

Formosa
6
 

Pateira 

de Fermentelos 

(2011)
7
 

Cd 0,021 - 0,26 0,08 - 0,25 0,07 - 0,28 0,9 - 11 0,30 - 0,42 0,04 - 1,6 0,04 - 6 <0,35 

Cr 7,1 - 20 27 - 34 1 - 94 35 - 55 74 - 84 - 11 - 64 9,7 a 25 

Cu 2,78 - 22,4 39- 57 1,0 - 229 10 - 214 59 - 136 3,0 - 45,6 10 - 66 11 a 73 

Fe 1,4 - 3,9 2,3 - 2,7 0,27 - 3,0 3,1 - 5,0 3,4 - 4,5 - 1,6 - 3,4 1,2 a 2,4 

Mn 74 - 165 184 32 - 93 - 122 - 148 - - 101 a 174 

Ni 3,6 - 22 15 11 - 26 25 - 35 32 - 35 - 9 - 24 6,6 a 19 

Pb 4,75 - 15,0 23 - 46 0,25 - 192 11,8 - 350 56 - 77 6,0 - 26,4 40 - 91 22 a 65 

Zn 38 - 92 97 - 104 6 - 457 88 - 1086 370 - 391 51 - 589 70 - 151 60 a 152 

Pozn
. 1

 Reis et al., 2009; 
2
 Almeida et al., 2008; 

3
 Mucha et al., 2003; 2004; 

4
 Caetano et al., 2002 a Franca et al., 2005; 

5
 Monterroso et al., 2003;

 6
 Padinha et al., 

2000 a Caetano et al., 2002, 
7
 Tento výzkum
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Reis et al. (2009) nepovažuje oblast Minho za kontaminovanou kovy (viz Tabulka 

12), naopak ostatní oblasti dle tohoto autora signalizují kontaminaci sedimentů kovy. 

Srovnáním koncentrací kovů naměřených v oblasti Pateira de Fermentelos právě 

s lokalitou Minho lze konstatovat, že v případě studovaného mokřadu by sedimenty 

mohly indikovat antropogenní kontaminaci kovy jako je olovo a zinek, přičemž 

vyhodnocení toxicity sedimentů za použití limitních hodnot TEC (Threshold Effect 

Concentration) vypovídá o možných toxických koncentracích hlavně těchto kovů v bodě 

odběru 4. Naopak naměřené koncentrace niklu ve studované oblasti se nelišily od hodnot 

naměřených v „čisté“ oblasti Minho a také neznamenaly toxickou hrozbu pro organismy 

v nich žijící dle srovnání s limitní hodnotou TEC, i když dle srovnání s referentním 

kovem (viz Obrázek 25) koncentrace naměřené v bodě 2 (Pano) a 3S (Agueda, 

sedimenty) vykazovaly antropogenní kontaminaci. 

6.5 OCPs v sedimentech 

Pro zjištění kontaminace sedimentů v oblasti Pateira de Fermentelos byly 

determinovány následující organochlorované pesticidy: α-HCH, γ-HCH, heptachlor, 

aldrin, heptachlor epoxid, endosulfan I a II, DDE, dieldrin, endrin, DDD, DDT, 

methoxychlor. Ve studované oblasti byly detekovány „pouze“ tři OCPs (α-HCH, DDE 

a DDD), jejichž naměřené koncentrace jsou uvedeny v Tabulce 13.  

Největší koncentrace pesticidů byly naměřeny v bodě odběru 4 (severní břeh 

mokřadu), a to až šestinásobek koncentrací zjištěných v sedimentech z bodů odběrů 2 

(přítok Pano) a 3 (odtok Agueda). Sedimenty z bodu obděru 4 však obsahovaly nejvyšší 

podíl zrnitostní frakce menší než 0,0063 mm (12,3 %), zatímco sedimenty bodu odběru 2 

obsahovaly 7,9 % této zrnitostní frakce a sedimenty bodu odběru 3 téměř 3 %. 

Avšak podíl organické hmoty v sedimentech z bodů 2 a 3 byl téměř dvojnásobně vyšší 

(25 a 21 %) než v sedimentech z bodu 4 (13 %). Zvýšení obsahu organické hmoty 

v sedimentech může ale mít za následek zvýšení množství mikrobiální biomasy a tím 

vyvolat degradaci organochlorovaných pesticidů.  

Nicméně u sedimentů z bodů 1 (přítok Certima) a 5 (východní břeh mokřadu), 

kdy podíl organické hmoty byl nejnižší (kolem 6 %), nebyly žádné organochlorované 

pesticidy detekovány. Naopak v sedimentech s vysokým obsahem organické hmoty 

(z bodů odběrů 2, 3 i 4) OCPs detekovány byly. Tento problém biodegradace OCPs může 

být důsledkem snížené kvality vody a kyslíkových poměrů, jak bylo zjištěno na základě 

studia makrozoobentosu, konkrétně poměru Oligochaeta:Chironomidae (viz kapitola 

6.2). 
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Proto rozdíly v charakteristikách sedimentů (zrnitost a obsah organické hmoty) 

nemusí vysvětlovat různé úrovně znečištění sedimentů. Vyhodnocení výsledků analýz je 

však jednoznačné, protože organochlorované pesticidy jsou syntetické a antropogenní 

kontaminanty, a každé odběrové místo může být znečištěno různými zdroji a jejich 

sedimenty mohou obsahovat různé koncentrace OCPs. 

Tabulka 13: Koncentrace OCPs v sedimentech a limitní hodnoty SQGs (v ng/g) 

OCPs α-HCH DDE DDD 

LOD 0,09 0,02 0,03 

Bod odběru 

1 <LOD <LOD <LOD 

2 <LOD 1,06 ± 0,03 <LOD 

3S <LOD 0,3 ± 0,2 0,9 ± 0,2 

3R 0,91 ± 0,13 0,92 ± 0,07 <LOD 

4 2,2 ± 0,7 4,3 ± 0,8 <LOD 

5 <LOD <LOD <LOD 

SQGs 

TEC 6
a
 3,16 4,88 

PEC - 31,3 28 

ER-L 0,32 2,2 2 

ER-M 1 27 20 

Vysvětlivky: LOD – limit detekce; bod odběru 1 – Certima, 2 – Pano, 3 – Agueda (S – sedimenty, R – rhizosedimenty), 

4 – severní břeh mokřadu, 5 – východní břeh mokřadu. 

Pozn. Hodnoty TEC (Threshold Effect Concentration) a PEC (Probable Effect Concentration) - MacDonald (2002); 
a
 Burton (2002). Hodnoty ER-L (Effect Range-Low) a ER-M (Effect Range-Median) - Long a Morgan (1991). 

V sedimentech studované lokality byl detekován pouze isomer α-HCH. 

Hexachlorcyklohexan byl vyráběn pro své insekticidní účinky a používán v zemědělství jako 

prostředek k hubení zvířecích a lidských parazitů i na ošetřování lesních a jiných porostů. 

HCH isomery mají odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti. Poločas jeho rozpadu je dvacet 

šest let. Obecně jsou isomery HCH odolné na světle, za vysokých teplot, v horké vodě 

i v kyselém prostředí. V alkalickém prostředí dochází k dehalogenaci. Jde o látky těkavé, 

hojně rozšířené, rozpustné ve vodě, proto mohou být detekovány ve vodě, v sedimentech 

i vázané v biotě. Isomer α-HCH podléhá mikrobiálnímu rozkladu (Holoubek, 2008). Pesticid 

α-HCH se dokáže snadno uvolnit ze sedimentů díky vysoké hodnotě Henryho konstanty 
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(Lee et al., 2001). Rozdíly v zastoupení HCH isomerů v sedimentech mohou indikovat 

rozdílné druhy kontaminace (Zhou et al., 2006; Doong, 2002).  

Hodnoty koncentrací isomeru α-HCH byly pod limit kvantifikace (menší než 

0,2 ng/g) v bodech odběrů 1, 2 a 3S. V bodě 4 (severní břeh mokřadu) byla naměřena 

koncentrace 2,2 ng/g a v rhizosedimentech bodu 3 (Agueda) to bylo 0,91 ng/g. Jelikož 

je však používání tohoto insekticidu v zemích EU zakázáno, jedná se o kontaminaci 

prostředí z dob jeho používání, protože je nesnadno odbouráván mikroorganismy 

v půdách, vodách a sedimentech (vysoká stabilita). 

Ve studované oblasti byly dále detekovány isomery DDT 

(dichlordifenyltrichlormethylmethanu). DDT bylo představeno v roce 1940 a široce 

používáno po celém světě jako pesticid pro zlepšení výnosnosti plodin. Metabolity DDT 

jsou v dnešní době známy jako endokrinně disruptivní chemikálie (EDC), protože dokážou 

napodobovat či antagonizovat působení hormonů (Kelce et al., 1995). Tyto EDCs tedy 

mohou narušovat činnost fyziologických systémů a způsobovat změny ve vývoji, růstu 

a rozmnožování živočichů (Jobling et al., 1998). Ačkoliv se pesticid DDT již dlouho 

nepoužívá, je stále v životním prostředí přítomen a to vzhledem k tomu, že poločas 

jeho rozpadu činí až patnáct let. DDT se rozpadá na dva metabolity (produkty 

rozkladu) - dichlorodifenyldichlorethan (DDD) a dichlorodifenylchlorethan (DDE), 

přičemž právě DDE je označováno za nejpersistentnější metabolit (Barnhoorn et al., 

2009). DDD byl v omezené míře také používán jako pesticid, přičemž DDE se  nachází 

v životním prostředí pouze v důsledku kontaminace či rozkladu DDT (www.eco-

usa.net).  

V sedimentech odebraných z odběrového bodu 3 (odtok Agueda) byl detekován 

přibližně 1 ng/g metabolitů DDT, v bodě 4 (severní břeh mokřadu) to byly 4 ng/g DDE 

a v odběrovém bodě 2 (Pano) to byl 1 ng/g DDE. Tyto výsledky jsou důkazem 

perzistence toho pesticidu používaného v zemědělství, jehož výroba a používání bylo 

zakázáno Stockholmskou úmluvou, která vstoupila v platnost v roce 2004 

a Portugalskem byla ratifikována v roce 2006. 

Zjištěné hodnoty OCPs byly srovnány s vybranými limitními hodnotami (SQGs). 

Stejně jako v případě těžkých kovů byly použity limitní hodnoty ER-L, ER-M; TEC 

a PEC. Srovnáním SQGs se získanými výsledky koncentrací OCPs v sedimentech 

(Tabuka 13) vyplývá, že v případě bodu odběru 4 (severní břeh mokřadu) byla 

překročena limitní hodnota ER-M pro α-HCH (ER-M = 1 ng/g, naměřená hodnota činila 

2,2 ± 0,7 ng/g), kdy se často vyskytují negativní biologické účinky.   

Dále v bodě odběru 4 byla koncentrace DDE jednou tolik vyšší než limitní 

hodnota ER-L, která reprezentuje takové chemické koncentrace škodliviny, které mohou 
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způsobit negativní efekty. Na základě srovnání naměřěných koncetrací s  limitními 

hodnotami TEC a PEC bylo zjištěno v případě DDE v bodě odběru 4 (4,3 ng/g) mírné 

převyšení limitu TEC (3,16 ng/g), kdy sedimenty mohou vykazovat toxické vlastnosti 

pro organismy v nich žijící.  

Srovnáním dostupných údajů o úrovních znečištění sedimentů organochlorovanými 

pesticidy ve vodních sedimentech v Portugalsku (Tabulka 14) z období 1987 – 2008 

lze konstatovat, že residua těchto polutantů mohou být detekovány na portugalském 

území stále a to v různém zastoupení. Koncentrace DDE v bodu odběru 4 (severní břeh 

mokřadu) byly podobné s koncentracemi naměřenými ve znečištěných oblastech 

jako v ústí řek Sado, Tejo a v mokřadu Formosa.  

Tabulka 14: Koncentrace OCPs ve vodních sedimentech v Portugalsku (ng/g sušiny)v letech 1987 – 2008 

Lokalita 
Období 

monitorování 
γ-HCH 

Endosulfan 

I 
DDE Dieldrin DDT 

Ústí řeky Tejo
1
 1989 

  
0,07-9,64 

 
0,16-20,8 

Ústí řeky Sado
1
 1987 

  
0,07-2,15 

 
0,21-3,70 

Ústí řeky Sado
1
 1989/90 

  
0,07-2,52 

 
0,16-2,22 

Formosa – mokřad
1
 1991/92 

  
0,07-0,16 

 
0,16-1,12 

Formosa – přilehlá 

oblast
1
 

1991/92 
  

0,07-0,97 
 

0,16-2,3 

Mokřad Obidos
2
 2001 

   
<0,01-0,7 0,06-15,5 

Ústí řeky Mondego
3
 2003 

    
0,01-0,6 

Lima
4
 2007 276 

    
Douro

4
 2007 392 

    
Sado-Costa

4
 2007 450 

    
Řeka Formosa

4
 2007 86,6 

    
Ústí řeky Minho

5
 2007/08 2,3 1,26 1,25 0,9 2 

Ústí řeky Lima
5
 2007/08 1,1 0,68 0,25 0,26 0,27 

Ústí řeky Cavado
5
 2007/08 2,8 2 1,7 2,6 4,3 

Ústí řeky Ave
5
 2007/08 2,5 1,13 2 5,9 11,4 

Slaniště Douro
5
 2007/08 1,3 1,00 0,28 0,73 0,9 

Ústí řeky Douro
5
 2007/08 2,1 0,71 1,34 1,7 3,4 

Ústí řeky Sado - 

Lisnave
5
 

2007/08 5,4 5,9 5,2 26 8 

Ústí řeky Sado - 

Comporta
5
 

2007/08 13 0,69 1,1 1,3 3,9 

Formosa (Marim)
5
 2007/08 3,4 2,39 0,34 0,9 0,5 

Pozn. 
1 

Gil and Vale (1999), 
2
 Carvalho et al. (2006), 

3
 Pereira et al. (2005), 

4
 Villaverde et al. (2008), 

5
 Carvalho et al. (2009) 
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6.6 Vyhodnocení stavu mokřadu dle WFD 

Ekologický stav mokřadu Pateira de Fermentelos byl vyhodnocen za použití 

makrozoobentosu jako biologického indikátoru. Makrozoobentos je považován za jednu 

z klíčových biologických složek vhodných pro vyhodnocení stavu bentické fauny 

v kontextu WFD, protože jejich stav odráží kvalitu vody, ve které žijí. V oblasti Pateira 

de Fermentelos byla na základě implementovaného indexu IBMWP voda v případě přítoků 

vyhodnocena jako vysoce kontaminovaná, v případě mokřadu Pateira až velmi 

kontaminovaná a v případě odtoku Agueda kontaminovaná. Celkový ekologický stav 

mokřadu pak byl klasifikován za použití poměru EQR: oba přítoky mokřadu spadají 

do nejhorší kvalitativní třídy a jsou pravděpodobně zdroji znečištění samotného mokřadu, 

jehož stav je také nedostačující pro splnění podmínky WFD (dosáhnout dobrého 

ekologického stavu všech povrchových vod do roku 2015).  

Z makrozoobentosu byly ve vzorcích nejvíce zastoupeny jedinci čeledi Chironomidae 

a třídy Oligochaeta, kteří jsou tolerantní k absenci kyslíku, což by mohlo znamenat 

problém s koncentracemi kyslíku ve vodě studované lokality. Proto se jeví jako vhodné 

provést v budoucnu monitorování stavu tohoto parametru. 

Při odběru vzorků vod byly i orientačně stanoveny koncentrace dusičnanového iontu 

a celkového fosforu. V případě NO3
-
 splňovaly všechny naměřené koncentrace limitní 

hodnotu INAG (2009), ale koncentrace celkového fosforu v bodech odběrů 1 (přítok 

Certima), 4 (severní břeh mokřadu) a 5 (východní břeh mokřadu) limitní hodnotu 

0,10 mg/l překročily a to až třikrát.  Vzhledem k období vzorkování, které proběhlo 

v květnu (2011), je nejvíce pravděpodobně, že zdrojem zvýšených koncentrací fosforu 

ve vodách jsou odpadní vody z domácností, kdy nejvíce populace je soustředěno právě 

podél přítoku Certima a přetrvávají problémy s nedostatečným odkanalizováním obcí 

a následným čištěním odpadních vod v této oblasti. 

V procesu vyhodnocování ekologického stavu mokřadního ekosystému je důležité 

nejen ohodnotit stav vody, ale i sedimentů. Pro toto vyhodnocení je klíčovým zjištěním 

úroveň kontaminace sedimentů rozličnými polutanty, protože dokážou polutanty 

emitované do životního prostředí vázat. Kontaminanty jako těžké kovy a organochlorované 

pesticidy se do sedimentů mokřadů mohou dostat například splachem z půd. Tyto 

kontaminanty však nemusí být v sedimentech v biodostupné formě a ohrožovat tak přímo 

organismy v nich žijící. Proto je důležité integrovat výsledky analýz stavu bentických 

organismů s úrovněmi znečištění sedimentů, což je zohledněno při vyhodnocování 

celkového stavu vodních toků a ploch dle směrnice WFD. 
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V případě studované lokality byly zjištěny až dvojnásobně vyšší koncentrace těžkých 

kovů právě v přítoku Pano než v sedimentech řeky Certima a celkově nejvyšší koncentrace 

těžkých kovů byly stanoveny v mokřadu Pateira de Fermentelos na severním břehu 

(v bodě 4, “blízko” bodu odběru sedimentů v přítoku Pano). Území, kterým Pano protéká, 

je využíváno zejména pro zemědělství a lesní hospodářství, ale také pro industriální účely 

jako například výrobu sanitární keramiky, dekoračních doplňků do bytů, osvětlení 

a dopravních značek.  

Jistý problém byl zjištěn s naměřenými koncentracemi olova a zinku v bodech odběru 

2 (přítok Pano) a 4 (severní břeh mokřadu), které překračovaly limitní hodnoty TEC 

a převyšovaly koncentrace z „čisté“ oblasti Minho jak uvádí Reis et al. (2009). V tomto 

případě také vykazovaly koncentrace zmíněných dvou kovů dle srovnání s obsahem 

referentního kovu (železa) antropogenní kontaminaci, jejímž zdrojem může být výše 

uvedený průmysl.  

Antropogenní kontaminaci vykazovaly i koncentrace niklu naměřené v bodech 2 

(Pano) a 3S (Agueda, sediment). Avšak tyto koncentrace nepřevyšovaly koncentrace 

naměřené v „čisté oblasti“ Minho (Reis et al., 2009) a nepřekročili limitní hodnotu TEC, 

což znamená, že nejsou toxické pro organismy žijící v sedimentech. 

V sedimentech mokřadu Pateira de Fermentelos byly dále zjištěny koncentrace tří 

pesticidů, a to: α-HCH, DDE a DDD. Vyšší koncentrace byly stanoveny u α-HCH a DDE. 

I když je používání mnohých organochlorovaných pesticidů omezeno, popř. zakázáno, 

v evropských zemích Stockholmskou úmluvou, mohou být stále detekovány v životním 

prostředí evropského kontinentu, především v sedimentech z důvodu jejich vysoké afinity 

k pevným částicím a poločasů rozpadu.  

Srovnáním s limitními hodnotami toxicity bylo zjištěno, že v případě bodu odběru 

4 (severní břeh mokřadu) mohou koncentrace DDE způsobovat negativní biologické 

effekty na organismy žijící v sedimentech (naměřené hodnoty převyšovaly limitní hodnotu 

ER-L). V těchto sedimentech byly zjištěny i takové koncentrace α-HCH, které jsou často 

toxické pro organismy (převyšovaly limit ER-M). Možné toxické koncentrace byly 

zjištěny i u α-HCH  ve rhizosedimentech z bodu obděru 3 (Agueda). Při porovnání 

naměřených hodnot OCPs v sedimentech studované lokality s dostupnými daty ohledně 

koncentrací OCPs ve vodních sedimentech dalších oblastí Portugalska bylo zjevné, 

že koncentrace DDE v bodu odběru 4 (severní břeh mokřadu) byla vyšší stejně jako 

například ve znečištěných oblastech ústí řek Sado a Tejo. 

V Tabulce 15 je uvedeno vyhodnocení studované lokality z hlediska vybraných 

parametrů daných směrnicí WFD, přičemž byl uplatněn princip “one out – all out”.  
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Celkový stav povrchové vody je tedy ohodnocen na základě ekologického či chemického 

parametru (v sedimentech) s nejhorším výsledkem.  

Tabulka 15: Hodnocení stavu povrchových vod dle WFD, princip ‘one out - all out’ 

                    Parametr 
Bod odběru 

1 2 3 4 5 

Stav vody 

NO3
-
 Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý 

Ptotal Střední Dobrý Dobrý Střední Střední 

Makrozoobentos Zničený Zničený Poškozený Poškozený Poškozený 

Stav 

sedimentů 

Kovy Dobrý Střední Střední Střední Dobrý 

OCPs Dobrý Dobrý Dobrý Střední Dobrý 

Vyhodnocení celkového 

stavu dle WFD 
Zničený Zničený Poškozený Poškozený Poškozený 

Výsledky hodnocení celkového stavu mokřadního ekosystému Pateira 

de Fermentelos dle WFD nejsou vůbec pozitivní. Nejhorší výsledky byly zaznamenány 

při vyhodnocování celkového fosforu ve vodách, stavů makrozoobentosu a kontaminace 

sedimentů těžkými kovy. Splnění jedné ze zásadních podmínek WFD, tedy dosažení 

dobrého stavu všech útvarů vod do roku 2015, je ohroženo, a proto je nutné navrhnout 

taková opatření, aby došlo ke zlepšení kvality vody v mokřadu. 
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7  NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ CELKOVÉHO STAVU MOKŘADU 

Při navrhování změn pro zlepšení stavu mokřadu by měly být sledovány hnací síly 

ekosystému, zaznamenávány jejich změny, aby bylo případně možné 

vyhodnotit/posoudit jejich vliv na mokřadní ekosystém. Za dominantní hnací síly 

ekosystémových změn v Portugalsku jsou obecně považovány: sociálně-politické hnací 

síly/legislativa životního prostředí (například následné změny v zemědělských výrobních 

systémech); držba/využití půdy (urbanizace a rozložení obyvatelstva vs. zemědělství); 

ekonomický růst (v zemědělství může hrozit například nadměrné zatížení prostředí 

živinami a následná eutrofizace); turistický ruch (atraktivita prostředí, možné finanční 

dotace, či znečišťování); invaze nepůvodních druhů organismů; a postoje obyvatelstva 

k ochraně životního prostředí (environmentální osvěta). 

Na základě studia literatury a výzkumů týkajících se lokality Pateira de  Fermentelos, 

byly zaznamenány následující významné změny: zmenšení vodní plochy mokřadu 

v posledních padesáti letech o asi 38 % (snižování průměrné hloubky mokřadu, šířky 

i délky; Martins et al., 2006) pravděpodobně v důsledku využívání/odčerpávání vody 

pro zemědělské účely a zanášení dna splachy z půd. Další důležitou změnou ve 

studované oblasti je rozvoj invazní rostliny Eichhornia crassipes a trofický stav mokřadu 

byl vyhodnocen studií provedenou v letech 1989-2008 jako eutrofní. Tyto změny ve 

studované oblasti jsou pravděpodobně důsledkem ať už změn klimatických charakteristik 

území, tak například způsobů využívání mokřadní vody a půd (rozvoj zemědělství 

a eutrofizace vodních ekosystémů) a postojů obyvatelstva k ochraně životního prostředí.  

Rychlost změn životního prostředí se bude nepochybně nadále stupňovat se  změnami 

klimatu a vlivem dalších tlaků (například také růst populace, urbanizace). Snahy omezit 

například právě negativní vlivy klimatických změn na studovaný sladkovodní ekosystém 

nepředstavují jednoduchý úkol. Zvyšování teplot ovzduší a snižování úhrnu srážek není 

ovlivnitelné (pokud neomezíme například emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových 

plynů) a proto je zásadní zabraňovat znečišťování studovaného ekosystému a sledovat 

důsledky jednotlivých zásahů do ekosystému pro zlepšení jeho stavu. 

Vzhledem k těmto souvislostem bude strategickým cílem návrhů změn zlepšit 

ekologický a chemický stav mokřadu Pateira de Fermentelos, kdy bude třeba 

monitorovat změny stavu mokřadu. Klíčovou úlohu při návrzích a plánování změn 

v ekosystému pro zlepšení jeho stavu by měl hrát přístup založený 

na tzv. ekosystémových službách.  
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Mokřad Pateira de Fermentelos poskytuje mnohé ekoystémové služby lokalitě, 

ve které se nachází. Jedná se například o udržování hydrické a klimatické rovnováhy, 

vysoké biodiverzity a v neposlední řadě také o rekreační účely. Diverzita biotopů 

existujících v dané lokalitě je poměrně vysoká a proto lze hovořit o bohatém ekosystému, 

který je důležitý pro řadu živočichů (Laranjeira, 2009).  

Příkladem takové ekosystémové služby je například rekreační služba. V minulosti 

byla lokalita Pateira de Fermentelos hojně využívána k relaxaci a rodinným výletům, 

nicméně v dnešní době se zdá být tato lokalita méně atraktivní pro návštěvníky, což 

může být důsledkem změny životního stylu člověka, ale i (ne)zájmem místních orgánů 

správy jak lokalitu lépe využít. Pro rozvoj turismu je proto možné v dané oblasti 

vybudovat třeba naučné stezky, cyklostezky, místa pro posezení třeba s možností 

grilování, dětské hřiště, pořádat jízdy na koních či sportovní dny a soutěže v rybolovu.  

Rozvoj turismu však může mít negativní dopad na kvalitu přírody a kvalitu života 

místních obyvatel jako například produkce odpadů, emise z dopravy, ztráta kvality života 

místních obyvatel v případě působení vyšší koncentrace lidí, narušování vzhledu krajiny 

budováním nových “necitlivých” staveb a podobně. Negativa cestovního ruchu 

způsobená samotnými návštěvníky ve studované oblasti lze minimalizovat především 

informovaností návštěvníků a popřípadě finančními sankcemi (za fyzické znečišťování, 

vyrušování hnízdícího ptactva atd.).  

Kromě snahy zachovat mokřady – důležité ekosystémy splňující mnohé ekologické 

funkce a poskytující ekosystémové služby – je také nutné zajištovat jejich kvalitu a to 

redukcí znečišťování životního prostředí i průběžným monitoringem stavu mokřadu, 

protože již malé negativní změny mohou (například díky potravním řetězcům) způsobit 

mnohem větší změny v dané oblasti. Obnova mokřadu vyžaduje ucelený přístup (na 

úrovni povodí), který zahrnuje především snížení znečišťování mokřadní oblasti a  vlivů 

klimatických změn. 

Navzdory jistým negativním vlivům klimatických změn na vývoj mokřadů, je 

stále dostupné jenom malé množství informací o tom, jak „připravit“ sladkovodní 

ekosystémy na klimatické změny. Většina výzkumů se zaměřuje na shromažďování 

důkazů ohledně vlivů fyzikálních a biologických hnacích změn na vývoj mokřadu. Wilby 

et al. (2010) tvrdí, že adaptační plánování je omezeno nejistotou o vývoji klimatu i  jiných 

faktorů a tedy obtížemi při předpovídání odpovědí organismů a ekosystému na  změny 

těchto faktorů (a také dalších hnacích sil ekosystémových změn). To znamená, 

že adaptační opatření by měla v prvé řadě poskytovat mnohé výhody včetně zlepšení 

dopadu klimatických změn, aby byla celkově pozitivně přijata. Intuitivně správná se zdá 

být kombinace managementu biodiverzity s ohledem na klimatické změny. Navrhování 
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adaptivního managementu mokřadního ekosystému však může narazit na různé 

problémy. Hlavní faktory, které znesnadňují vývoj návrhů pro adaptaci mokřadů 

a dalších sladkovodních ekosystémů na klimatické změny, lze rozdělit na (Wilby et al., 

2010):  

- nejisté regionální změny klimatu (vyjádření regionálních variabilit v plánovacím 

horizontu v rocích až desetiletích); 

- nejisté odpovědi sladkovodních ekosystémů na různé změny v prostředí 

(například změny ve využívání půd, odběrech vod, bodovém a difúzním znečištění, 

opatřeních pro adaptaci na změny klimatu); 

- nejisté environmentální cíle (povaha a časové měřítko plánu obnovy závisí 

na zainteresovanosti stran, přičemž regulátorem může být právě splnění podmínky 

WFD: dosáhnout dobrého stavu povrchových vod). 

Na základě studia literatury je však jasné, že na území Portugalska dochází 

k oteplování vzduchu blízko zemského povrchu, přičemž do roku 2070 by se teplota 

vzduchu mohla zvýšit o 6 °C. Sledovat lze také změny v úhrnu srážek konkrétně 

tendence snižování úhrnu srážek během jarního období, tedy celkové snižování doby 

trvání období dešťů, s více proměnnými zimními obdobími a suššími jary a léty. 

Proto je důležité sledovat stav mokřadu Pateira de Fermentelos, kontrolovat jeho 

plochu, která se v posledních padesáti letech zmenšila přibližně o 1,5 km
2
 (Martins et al., 

2006). Důvodem mohou být právě klimatické změny, tedy zvyšování teplot a snižování 

úhrnů srážek, ale také například odčerpávání vody z mokřadu pro zemědělské účely, či 

zanášení vodní plochy spojené s erozí půdy. Je nutné sledovat průtoky v přítocích Pano a 

Certima, především během horkých letních obodbí a such, což je důležité pro udržování 

koncentrací kyslíku ve vodách a pro ochranu vodních organismů jako ryb. Zamezit by se 

mělo i fragmentaci krajiny, kdy kupříkladu budování hrází a nádrží na přítocích ovlivní 

průtok v přítocích a tedy i stav vodní hladiny mokřadu.  

V květnu 2011 byl uskutečněn vlastní terénní průzkum studované lokality a zjištěny 

byly následující skutečnosti: 

- Na březích mokřadu neroste téměř žádná pobřežní vegetace.  

Vegetační pásy přitom splňují funkci útočišť pro zvířata, jako například obojživelníky, 

plazy, hmyz, ptáky a savce. Celkově lze konstatovat, že tyto pásy zvyšují biologickou 

diverzitu lokality, snižují rychlost větru a regulují teplotu vytvářením stinných míst 

(což je právě pro živočichy žijící v oblasti Pateira důležité). Kořenové systémy 

pobřežní vegetace navíc fungují jako tzv. pufrační filtry pro odstraňování polutantů 

(například při splachu ze zemědělských polí) a zabraňují erozi.  
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- Na lokalitě byla zjevná i eutrofizace vody.  

Důsledkem nadměrného růstu fytoplanktonu je nedostatek kyslíku ve vodě po jeho 

vymření, následné vymírání ryb a organismů, které žijí zejména u dna.  

- Dále bylo zjištěno, že se v  pobřežních sedimentech mokřadu nachází velké množství 

živočichů čeledi Cambaridae (invazního druhu amerického raka - Procambarus 

clarkii).  

Populace toho raka ohrožují nativní populace raků Austropotamobius pallipes 

a celkově snižují hodnotu území, které osídlí, protože degradují břehy řek a vodních 

ploch, kde si hloubí nory až několik metrů dlouhé. 

- Ústí Pano i řeky Certima bylo pokryto invazní vodní rostlinou, vodním hyacintem 

Eichhornia crassipes. 

Tato rostlina dokáže za optimálních podmínek zdvojnásobit svou masu během 

pouhých dvou týdnů (Gopal, 1987). Tato rostlina může způsobovat blokace řek 

a následně nebezpečné záplavy, snižování stavu rybích společenstev, celkové 

snižování biodiverzity lokality. Málo kompetetivní druhy ponořených a  plovoucích 

rostlin a živočichů tak mohou zcela vymizet (Malik, 2007). 

Zřejmý trend eutrofizace mokřadu (dle studie autora Ferreira Lopes Bola, 2009) 

může být dle mého názoru vyřešen buď snížením přísunu živin do řek/mokřadu, 

anebo například využitím vodních rostlin pro odstranění živin (následně je však nutné 

pravidelné odstraňování vodních rostlin – viz dále). 

Na základě studia znečištění sedimentů mokřadu těžkými kovy, bylo zjištěno, 

že sedimenty mohou představovat možné toxické hrozby pro organismy v nich žijící. 

Těžké kovy a OCPs se dokáží adsorbovat na nerozpuštěné pevné částice (sedimenty), 

kdy jsou tzv. odstraněny z vodního toku a pokud nedojde k jejich opětovnému uvolnění 

(například vybagrováním a změnou podmínek), představují minimální hrozbu 

pro ekosystém. Z tohoto důvodu nedoporučuji sedimenty z vodních ploch odtěžit, 

protože by mohlo dojít k sekundárnímu zněčištění prostředí. 

Pro minimalizaci problémů s živinami a těžkými kovy v mokřadním ekosystému 

Pateira de Fermentelos doporučuji vytvoření tzv. “zelených filtrů” v obou přítocích 

mokřadu využitím již přítomné rostliny Eichhornia crasspises. Zelené filtry sestávají 

z plovoucích vodních rostlin s hustým kořenovým systémem, který účinně eliminuje 

živiny a nečistoty (Gattenloehner, 2001-2004). Eichhornia crassipes má schopnost růst 

ve vodách velmi kontaminovaných a akumuluje například těžké kovy. Díky těmto 

vlastnostem bývá používán ve světě při čištění odpadních vod bohatých právě na živiny 
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(Tripathi a Upadhyay, 2003; Reddy et al., 1982); těžké kovy a radionuklidy (Zhu et al, 

1999; Schneider et al., 1995; Shawky et al., 2005).  

Jeví se jako vhodné ponechat tuto vodní rostlinu volně růst, avšak je nezbytně 

nutné ji pravidelně odstraňovat, protože může dojít k jejímu přemnožení. Tato rostlina 

dokáže za optimálních podmínek zdvojnásobit svou masu během pouhých dvou týdnů, 

což může způsobit snížení průtoku vody a následně záplavy, snižování stavu rybích 

populací a snížení biodiverzity lokality. Zvýšená evapotranspirace způsobená vodním 

hyacintem pak může mít závažné důsledky v oblastech, kde je vody již málo. Nemělo by 

však docházet k absolutnímu odstraňování vodních rostlin z vodní plochy mokřadu, 

protože, jak již bylo zmíněno dříve, jsou jejich kořenové systémy důležité 

pro zachycování sedimentů. 

Ohledně odstraňování vodního hyacintu z vodní plochy studovaného mokřadu 

navrhuji fyzikální metodu odstranění rostliny a její následné použití na polích v okolí 

jako hnojiva. Vodní plocha mokřadu by tak byla pravidelně očišťována od  vodního 

hyacintu a nehrozil by tak nekontrolovatelný růst této rostliny, který by mohl způsobit 

závažné změny v mokřadním ekosystému. Fyzikální odstraňování vodního hyacintu je 

ekonomicky náročné, ale když vezmeme v úvahu, že farmáři zlepšují výnosy svých polí 

používáním umělých hnojiv, jednalo by se o metodu ekologicky přijatelnější a docházelo 

by k tzv. cyklování živin. Mulčování polních plodin vodním hyacintem navíc zvyšuje 

jejich produkci. Po odstranění z vody může být rostlina ponechána, aby se vysušila, pak 

smíchána s popelem, půdou a hnojem. Směs pak lze ponechat v hromadách, aby došlo 

k její přeměně na kompost, přičemž teplejší klima procesy vzniku kompostu zrychlují 

a nakonec vzniká kompost bez patogenů, který je možné aplikovat přímo na půdy. Tento 

kompost zvyšuje úrodnost půdy a výnos a celkově zlepšuje kvalitu půdy (Sannigrahi 

et al., 2002). Použití vodního hyacintu jako hnojiva je však možné pouze za předpokladu, 

že neobsahuje nepřijatelné koncentrace kontaminantů, které tato rostlina dokáže 

akumulovat.  

Bylo by vhodné zjistit, zda by tato rostlina odstraňovaná z vodní plochy mokřadu 

Pateira de Fermentelos mohla být využita jako krmivo, což by však bylo zase podmíněno 

kontrolou obsahů kontaminantů (například právě těžkých kovů) v těchto rostlinách 

z důvodu bioakumulace v potravním řetězci. Vodního hyacint byl ve světě použit 

například jako krmivo pro kachny (Jianbo et al., 2008), pro prasata (van der Meer 

a Verdegem, 1996) i skot (Kivaisi a Mtila, 1995). Hyacint může být také potravou 

i některých druhů ryb, které tak kontrolují jeho rozvoj, jako například amur bílý 

Ctenopharyngodon idella (Gopal, 1987); tilapie Tilapiini, tolstolobik 

Hypophthalmichthys (www.itdg.org.pe).  
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Ekonomicky výhodným způsobem využití vodního hyacintu odstraněného z  vodní 

plochy mokřadu by mohla být i výroba bioplynu. Experimenty byla prokázána jeho 

snadná degradace za anaerobních podmínek a zisk bioplynu s vysokým obsahem 

methanu (O’Sullivan, 2006; Cheng, 2010). Kumar (2005) navíc získal bioplyn 

o lepších charakteristikách smísením hyacintu s živočišnými odpady. Takovéto využití 

hyacintu by mohlo podpořit vznik nových projektů zabývajících se výrobou bioplynu 

a celkově povzbudit zájem o lokalitu Pateira de Fermentelos a tuto invazní rostlinu 

i z vědeckého hlediska. 

Dále doporučuji vysadit na „holých“ místech ve studované lokalitě pobřežní 

vegetační pásy, které mohou zachytit splachy z půd a jsou pravděpodobně i zdroji 

kontaminace mokřadní vody a sedimentů. Vegetace na březích mokřadu může 

stabilizovat břehy mokřadu tím, že redukuje účinky například právě erozivního 

působení, ke kterému může docházet ve studované lokalitě při vydatných deštích. 

Vegetační zóny sestávají z různých prvků jako je rákos, keře či stromy a jsou 

velmi důležitými habitáty pro vodní ptactvo a malá zvířata jako například hmyz 

a savce. Tyto zóny zvyšují biologickou rozmanitost, snižují rychlost větru a regulují 

teplotu vytvářením zastíněných míst. Navíc mohou zároveň poskytovat organismům 

útočiště před přímým slunečním zářením, zejména v horkých letních měsících. Dále 

hrají důležitou roli při snižování zemědělského znečištění a erozi. Ve studované oblasti 

navrhuji proto u „holých“ břehů vysadit Phragmites communis a Scirpus lacustris, 

které se v dané oblasti již vyskytují. Možné by bylo vysadit v oblasti i nativní Carduus 

tenuiflorus, který má hluboký a široký kořenový systém, jenž dokáže sbírat 

a eliminovat živiny a polutanty (Gattenloehner, 2001-2004). 

Ve studované oblasti se ve velké míře vyskytuje rychle rostoucí strom 

Eucalyptus globulus (původem z Austrálie), který je využíván pro výrobu celulózy 

(evropské prvenství pro Portugalsko). Pro stabilizaci svahů u mokřadu však mívá 

malou hustotu kořenového systému. Proto se jeví jako vhodnější stabilizovat svahy 

u mokřadu nativním stromem Pinus pinaster, jehož hustota kořenového systému je 

vysoká. Vhodnými dřevinami pro zpevnění břehů jsou například i Alnus glutinosa, 

Fraxinus angustifolia a Salix alba (druhy přirozené vegetace lokality).  

Na následující tabulce (Tabulka 16) jsou uvedeny mnou navržené zásady 

pro zvýšení kvality stavu mokřadu Pateira de Fermentelos a zabránění zhoršení stavu 

mokřadní vody. Z ekologických principů se jedná o snížení obsahů živin ve vodě 

z důvodu eutrofizace vody, snížení kontaminace mokřadu polutanty, vytvoření 

vegetačních pásů u břehů mokřadu a vytvoření tzv. zelených filtrů využitím vodního 

hyacintu. 
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Mokřadní oblast Pateira de Fermentelos je důležitou ptačí oblastí, vyskytují se zde 

a hnízdí významná spoelčenstva ptáků (Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Circus 

aeruginosus, Milvus migrans). Tito hnízdící ptáci jsou však citliví na jakékoli změny 

ve svém mokřadním habitátu a proto je nutné počet chovných párů mokřadních ptáků 

pravidelně sledovat.  

Tabulka 16: Zásady pro návrh plánu obnovy mokřadu Pateira de Fermentelos 

Ekologické principy 

Snížit obsah živin ve vodě 

Snížit kontaminaci mokřadu 

Vytvořit vegetační pásy u břehů 

Udržet/zvýšit stav vodního ptactva a jejich biotopů 

Vytvořit tzv. zelené filtry využitím Eichhornia crassipes 

Zásady plánu obnovy 

mokřadu 

Zvýšit kvalitu stavu mokřadu 

Zabránit zhoršení stavu mokřadní vody 

Vyzvednout širší společenské hodnoty přírodního bohatství 

Tyto zásady podpoří 

Vývoj odolnosti stanoviště a druhů, aby byly schopné 

se přizpůsobit se například změnám klimatu 

Ochranu a zvyšování biodiverzity v mokřadech 

Poskytování ekosystémových služeb 

Realizace navržených změn pro obnovu mokřadu Pateira de Fermentelos by měla 

napomoci k dosažení dobrého celkového stavu mokřadu a podpořit obnovu jeho funkcí. 

Velmi důležité je však navrhnout kontinuální monitorovací program, aby bylo možné říci, 

zda změny provedené v dané lokalitě byly efektivní. Četnost monitorování musí být 

zvolena se zřetelem k proměnlivosti ukazatelů vyplývající jak z přírodních, 

tak z antropogenních podmínek. Monitorování vodního útvaru, který je označen jako 

rizikový z hlediska dosažení environmentálních cílů podle článku 4 směrnice 2000/60/EC, 

musí pokračovat, dokud nesplní tyto environmentální cíle. V tomto případě je dle směrnice 

nezbytné provádět monitorování makrozoobentosu každé tři roky a fyzikálně-chemických 

složek kvality vody každé tři měsíce. Průběžné monitorovány by měly být i těžké kovy 

v sedimentech studované oblasti, aby bylo možné zjistit, zda se jejich koncentrace 

nezvyšují v důsledku antropogenní kontaminace a zda je využití rostliny Eichhornia 

crassipes jako tzv. zeleného filtru efektivní. Monitorování organochlorovaných pesticidů 

není nutné, protože je jejich používání již zakázáno a ve studované oblasti byly 

determinovány pouze tři OCPs, jejichž přítomnost je důsledkem kontaminace v minulosti, 

jejich rezistence, a jejich koncentrace ve sledované oblasti nebyly závažné. 
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8  ZÁVĚR 

Stav dnešních sladkovodních ekosystémů je vlastně výsledkem rozličných změn 

probíhajících v minulosti a v budoucnosti budou ovlivněny kombinací různých změn 

hnacích sil včetně změn klimatu. Z tohoto vyplývá množství problémů, se kterým 

se potýkají navrhovatelé managementu sladkovodních oblastí, jako například problematika 

obnovy minulých ztrát (ekosystémových funkcí a služeb), zachování stavu či zlepšení 

rezistence a resilience ekosystémů při nejasných prognózách vývoje hnacích sil 

ekosystémových změn. V této práci jsem se zaměřila právě na determinaci problémů 

spojených se stavem mokřadního ekosystému Pateira de Fermentelos a návrhy pro zlepšení 

jeho celkového stavu v rámci WFD, vlastního terénního průzkumu, ale i zmírnění vlivů 

klimatických změn.  

Mokřad Pateira de Fermentelos je situován v údolí, kde se vlévá řeka Certima 

do řeky Agueda, a jeho úroveň hladiny závisí především na množství srážek. Přítoky 

mokřadu Certima a Pano s sebou mohou přinášet znečištění v důsledku transportu 

sedimentů a eroze půdy (východně od mokřadu jsou svahy strmější a členité s průměrným 

sklonem 15 %. V západní části oblasti se zase nacházejí spíše mírnější svahy, které 

odvádějí z oblasti vodu říčkou Pano ústící do mokřadu Pateira). A protože dominantním 

způsobem využívání půd v povodí přítoků Pano a především Certima je právě zemědělství, 

je s tím spojena problematika možného nadměrného hnojení půd pro zvýšení jejich 

výnosnosti a následně znečištění vod přemírou živin a popřípadě organochlorovanými 

pesticidy, které byly používány v minulosti. Navíc se především západně od mokřadu 

nachází industriální zóny, které mohou být zdrojem kontaminace sedimentů v mokřadu 

těžkými kovy. Ve své práci jsem proto analyzovala stav mokřadu, a to pomocí 

ekologických (pH, teplota a konduktivita vody, stav živin a makrozoobentosu) a chemických 

parametrů (kovy a organochlorované pesticidy v sedimentech) a vyhodnotila jej dle směrnice 

2000/60/EC (WFD). 

Na základě vyhodnocení ekologického stavu mokřadu za použití makrozoobentosu 

jako biologického indikátoru dle poměru EQR (Ecological quality ratio) spadají přítoky 

Pano a Certima do nejhorší kvalitativní třídy a jsou pravděpodobně zdroji znečištění 

samotného mokřadu. Dále byly zjištěny až dvojnásobně vyšší koncentrace těžkých kovů 

v přítoku Pano než v sedimentech řeky Certima a celkově nejvyšší koncentrace kovů byly 

stanoveny v mokřadu Pateira de Fermentelos na jeho severním břehu. Srovnáním 

zjištěných koncentrací kovů s limitními koncentracemi TEC (Threshold Effect 

Concentration) a ER-L (Effect Range-Low) bylo zjištěno, že v případě sedimentů z přítoku 

Pano a ze severního břehu mokřadu by mohly kovy jako olovo a měď způsobovat 
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negativní toxické účinky na organismy žijící právě v sedimentech. V sedimentech 

ze severního břehu mokřadu byly také zjištěny možné toxické koncentrace 

organochlorovaných pesticidů α-HCH a DDE, které se v minulosti používaly 

v zemědělství.   

Výsledky hodnocení celkového stavu mokřadního ekosystému Pateira 

de Fermentelos dle WFD nejsou vůbec pozitivní. Nejhorší výsledky byly zaznamenány 

při vyhodnocování celkového fosforu ve vodách, stavu makrozoobentosu, 

ale i kontaminace sedimentů těžkými kovy. Splnění jedné ze zásadních podmínek WFD , 

tedy dosažení dobrého stavu všech útvarů vod do roku 2015, je proto ohroženo a je nutné 

navrhnout taková opatření, aby došlo ke zlepšení stavu (kvality vody) mokřadu. 

Při vlastním terénním výzkumu studovaného mokřadu Pateira de Fermentelos jsem 

zjistila, že větší část jeho břehů (především nad kterými se nachází v mírných svazích 

zemědělská pole) je „holá“. Zjevná byla i eutrofizace vody. V  pobřežních sedimentech 

mokřadu se navíc nachází velké množství živočichů čeledi Cambaridae (invazního druhu 

amerického raka - Procambarus clarkii) a ústí přítoků Pano a Certima bylo pokryto 

invazní vodní rostlinou Eichhornia crassipes. Všechny tyto zjištěné problémy byly proto 

vzaty v potaz při konkrétních návrzích na zlepšení stavu mokřadní oblasti.  

Ve své práci jsem se zabývala i možným vlivem klimatických změn na vývoj 

mokřadů. Studiem literatury jsem zjistila, že na území Portugalska dochází k oteplování 

vzduchu blízko zemského povrchu, přičemž do roku 2070 by se teplota vzduchu mohla 

zvýšit o 6 °C. Zjevné jsou i změny v úhrnu srážek ve sledovaném území. Během jarního 

období dochází ke snižování úhrnu srážek, tedy celkovému snižování doby trvání období 

dešťů. A právě důsledkem změn srážkových, teplotních poměrů, ale i například zanášením 

sedimenty, může být zmenšování vodní plochy Pateira de Fermentelos. 

Mokřadní ekosystémy přitom hrají významnou roli při adaptaci krajiny 

na klimatické změny, a proto se jeví jako esenciální chránit mokřad Pateira de Fermentelos 

a tedy zlepšit jeho celkový stav, který byl v rámci hodnocení dle WFD stanoven jako 

poškozený. Pro zlepšení stavu mokřadní oblasti Pateira de Fermentelos nejen na základě 

vyhodnocení dle WFD, ale i studia vlivů klimatických změn a vlastního terénního 

průzkumu lokality navrhuji v bodech následující: 

 Podpořit ekologický turismus v oblasti vytvořením například naučných stezek 

a cyklotras. Zvýšit povědomí obyvatel i turistů o významnosti mokřadu Pateira 

de Fermentelos a jeho důležitosti v přizpůsobování se krajiny na klimatické změny, 

ale i o možných negativních dopadech na tento ekosystém nešetrnými činnostmi 
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člověka (kupříkladu jeho záměrné fyzické znečišťování, vyrušování hnízdících 

ptáků) a to například instalací informačních tabulí. 

 Snížit přísun živin do mokřadu využitím již přítomné vodní rostliny Eichhornia 

crassipes a vytvořením tzv. zelených filtrů v místech, kde vtékají přítoky Pano 

a Certima do mokřadu. Nutné je však tuto rostlinu pravidelně odstraňovat 

a využívat například jako přírodní hnojivo, krmivo pro některá zvířata 

či pro výrobu bioplynu, což by mohlo být ekonomicky i vědecky zajímavé.  

 Provést studium obsahu těžkých kovů v rostlině Eichhornia crassipes, jejíž 

způsoby využití jsou podmíněny obsahy těchto kontaminantů, které dokáže 

kumulovat (nebezpečí bioakumulace v potravním řetězci). 

 Stabilizovat břehy mokřadu vytvořením vegetačních zón u „holých“ břehů 

mokřadů rostlinami jako Phragmites communis a Scirpus lacustris, popřípadě 

Carduus tenuiflorus, a dřevinami jako Pinus pinaster, Alnus glutinos, Fraxinus 

angustifolia a Salix alba, které patří mezi druhy přirozené vegetace lokality. 

Tyto vegetační zóny také zvyšují biologickou rozmanitost, snižují rychlost větru 

a regulují teplotu vytvářením zastíněných míst. 

 Kontrolovat změny vodní plochy mokřadu, průtoky v přítocích a změny 

klimatických charakteristik, kdy zvýšené teplotní poměry a snížení srážkových 

úhrnů může vést k  úbytku vody v mokřadu a popřípadě k zániku tohoto cenného 

ekosystému. Mokřad Pateira de Fermentelos je přitom velmi důležitý vzhledem 

k udržování hydrické a klimatické rovnováhy dané oblasti. 

 Minimalizovat/zamezit vznik stresových faktorů pokud je to možné (například 

znečišťování vody). Znečišťování mokřadní vody přitom ohrozí například 

živočišné druhy vyžadující vysokou kvalitu vody. Jako nutné se jeví zabránit 

i fragmentaci oblasti (budováním přehrad a hrází na přítocích apod.), která by 

mohla ohrozit její vodní režim. 

 Monitorovat kvalitu vody v mokřadu (obsah živin ve vodách a těžkých kovů 

v sedimentech) a sledovat změny ve vývoji jeho stavu, aby bylo možné zjistit 

efektivnost navržených změn a splnění podmínek WFD. 
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