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ABSTRAKT 

Remešicová, Erika: Společenstva suchozemských stejnonožců (Isopoda) v post-

hornické krajině (Dolní Suchá)  

Předkládaná diplomová práce je výsledkem studia suchozemských stejnonožců v krajině 

ovlivněné hornictvím a sledování závislosti jejich výskytu na způsobu dalšího vývoje 

krajiny. Práce se snaží zjistit odezvu Isopoda na zatížení prostředí hornictvím, na 

následující opatření pro jeho obnovu a také poukazuje na význam těchto živočichů 

v zatížené krajině. 

Teoretická část blíže obeznamuje s vlivy hornictví na životní prostředí a na společenstva 

živočichů v něm se vyskytujících. Prostor je věnován vývoji hornické činnosti v zájmovém 

území- obci Dolní Suchá. Práce dále přibližuje problematiku bioindikace a objasňuje 

způsob bioindikace pomocí stejnonožců (Isopoda).  

Nejdůležitější součástí práce je samotný výzkum na vybraném území. V práci jsou 

sumarizovány všechny přírodní charakteristiky zkoumaného území a také konkrétní popisy 

jednotlivých lokalit výzkumu, přičemž se jednalo o tři oblasti s rozlišným post-hornickým 

vývojem: lokalitu s přirozenou sekundární sukcesí, rekultivovanou lokalitu a lidská sídla 

Dolní Suchá. Výzkum prokázal nejhojnější zastoupení jedinců v lokalitě s přirozenou 

sukcesí, rekultivována lokalita se ukázala jako velmi chudá a území lidských sídel se 

druhově lišilo z důvodu synantropního efektu. Celkově bylo nalezeno osm druhů Isopoda s 

výraznou dominancí mimořádně vlhkomilného druhu Ligidium hypnorum. 

 

Klíčová slova: hornická činnost, revitalizace, bioindikace, Ligidium hyporum, Porcellio 

scaber 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
Remešicová, Erika: Assemblages of terrestrial isopods (Isopoda) in post-mining 

landscape (Dolní Suchá) 

 

This master´s thesis is the result of studies of terrestrial isopods in the landscape affected 

by mining and studies of their dependence on the way of further development of the 

country. The paper tries to determine the response of Isopoda to country negative impacted 

by mining, the following measures for the recovery of the country and also highlights the 

importance of these animals in the burdened landscape. 

The theoretical part acquaints with effects of mining on the environment and on the 

communities of individuals occurring in it. This part says about development of mining 

activities in the area of interest- in the village Dolní Suchá. The thesis describes and 

explains aspects of bioindication and explains method of bioindication via isopods 

(Isopoda). 

The most important part of the work is own research in a selected area. The paper makes 

summarisation of all natural characteristics of the study area, as well as specific 

descriptions of the researched sites, while there were three localities with varying post-

mining development: locality with natural secondary succession, locality which underwent 

revitalisation and locality in human settlements Dolní Suchá. This study has shown the 

biggest abundance of individuals in the area with natural succession, revitalised site has 

proved to be very low in abundance and the site in the human settlements differed in 

species due to synanthropic effect. Overall, eight species of isopods were found with a 

strong dominance of markedly hydrophilic species Ligidium hypnorum. 

 

Keywords:  mining, revitalisation, bioindication, Ligidium hyporum, Porcellio scaber 
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ÚVOD 

Hornictví je činnost s velmi závažným zásahem do krajiny. Zasahuje všechny složky 

životního prostředí a devastuje krajinu jako takovou. Hlubinným a povrchovým 

dobýváním nerostů se zásadně mění životní podmínky a vytváří se podmínky zcela 

odlišné. Po útlumu těžby vzniká takzvaná post-hornická krajina. Tato krajina je oproti 

původní krajině značně změněná. Oblast obce Dolní Suchá se k takovému typu krajiny 

řadí. Je to oblast silně antropogenně ovlivněná, s doznívajícími efekty předchozí hornické 

činnosti. 

V dnešní době se klade velký důraz na obnovu těžbou poškozené krajiny a provádějí se 

mnohé rekultivační opatření. Snahou rekultivací je přitom navrátit krajinu do co 

nejpřírodnějšího stavu a vrátit jí ekologickou funkčnost a využitelnost taktéž pro lidskou 

populaci. Jelikož se podmínky v prostředí mění, mění se i faktory života rostlin a 

živočichů. Těžbou jsou zničeny biotopy těchto organismů, a když nejsou spolu 

s podmínkami tito jedinci zničeni, jsou odkázáni na přesun, či přizpůsobení se novým 

podmínkám.  

Tato studie sleduje ovlivnění výskytu jedinců v závislosti na vývoji v post-hornické 

krajině. Jako skupina srovnávaných živočichů slouží stejnonožci (Isopoda). Stejnonožci 

patří v živočišné říši do třídy rakovci (Malacostraca), podkmene korýši (Crustacea) a 

kmene členovci (Arthropoda). Jsou to běžně vyskytující se živočichové téměř na všech 

typech stanovišť a s velkým významem v přírodě, ať už z hlediska dekompozice nebo 

bioakumulace. Díky sledování jejich výskytu a kumulace kovů v jejich tělech lze hodnotit 

podmínky prostředí, schopnost adaptace a také narušení hornictvím dotčené a následně 

využívané krajiny. 
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Cíle práce 

 

Hlavním cílem této práce je porovnání tří rozdílných oblastí post-hornické krajiny na 

základě výskytu společenstev stejnonožců. Jedná se o srovnání oblastí v závislosti na 

následovném vývoji krajiny a to oblasti ponechané volné sukcesi, rekultivované oblasti a 

lidských sídel. Cílem je také přispět k znalostem o možném vlivu rekultivačních opatření 

na další vývoj krajiny. Dílčím cílem je upozornit na významnost těchto jedinců 

v biomonitoringu životního prostředí, a to díky jejich adaptabilitě a schopnosti vysoké 

bioakumulace ekotoxikantů. 
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1 VLIV HORNICKÉ ČINNOSTI A POSTHORNICKÝ 

VÝVOJ KRAJINY 

 

Těžební činnost je jednou z lidských činností s největším dopadem na životní prostředí. 

Těžba vytváří v krajině specifické krajinné prvky, jako jsou stavby dolů, železniční vlečky, 

hornické kolonie, kalové nádrže nebo haldy. Plošně nejrozšířenějšími antropogenně 

vytvořenými plochami jsou haldy a asanačně-rekultivační stavby. Těžba ovlivňuje jak 

geologické a geografické poměry, tak i krajinný ráz, všechny neživé složky životního 

prostředí a také živé organismy. Vlivy hornické činnosti na krajinu můžeme rozdělit na 

vlivy přímo spojené s těžbou a vlivy následných opatření na obnovu krajiny. Vlivy, které 

vznikají při samotném dobývání nerostu, jsou například znečištění podzemních či 

povrchových vod, morfologické změny terénu v podobě odvalů a odkališť, poklesy 

v důsledku poddolování, nebo likvidace rostlinných a živočišných společenstev. Druhými 

dopady jsou ty, které vznikají až po ukončení těžby, při snaze o revitalizaci krajiny. Jedná 

se zejména o činnosti rekultivační, při kterých může docházet k narušení již nově 

vzniklých společenstev rostlin a živočichů. 

Hornická činnost je vždy doprovázena množstvím dopadů na životní prostředí. Mění se jak 

abiotické tak i biotické faktory. Nově vytvořené podmínky v takto ovlivněných územích 

závisí na vícerých faktorech. Jedná se o způsob dobývání nerostných surovin, kde dochází 

k odlišnému ovlivnění těžbou hlubinnou a povrchovou. Dále je to způsob provedení těžby 

spojený s plánováním a také záleží na tom, jak je těžba ukončena a jaké následující 

rekultivační postupy jsou zvoleny. Ačkoli jsou původní přírodní podmínky radikálně 

změněny a na území se vytvářejí nová, typická stanoviště, následující vývoj je vztažen i 

k předešlým podmínkám (Martinec et al., 2006; Návratová, 2008; Kvita, 2010).  

Povrchová těžba narušuje okolní prostředí intenzívněji nežli těžba hlubinná. Dochází zde 

k úplné devastaci horninového masivu a terénu oblasti. Dále dochází k devastaci půdního 

fondu nejen důsledkem vzniku lomů a ukládáním nadložního materiálu, ale také emisním 

pozadím v těžební oblasti. Při povrchové těžbě se viditelně mění výšková a prostorová 

členitost reliéfu. Vznikají zejména konvexní útvary v podobě výsypek. Při ukládání 

materiálu na výsypky se jeho vlastnosti mění jak chemicky, fyzikálně a fyzikálně-

chemicky, tak i mineralogicky. V okolí provozu povrchové těžby dochází ke změnám 
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mikro a mezoklimatu. Největší změny jsou v rozsahu mikroklimatu. Plocha je vystavena 

intenzivnější sluneční radiaci, přijímá velké množství tepelné a světelné energie a tím se 

přehřívá přízemní vrstva atmosféry. Z hlediska hydrologického má povrchová těžba na 

kvalitu vod negativní vliv, ale na ovlivnění vodního režimu se může projevit jak negativně 

tak pozitivně. Co se týče ovlivnění biosféry, rozlišujeme vlivy přímé (například nutnost 

kácení lesů a jiné zeleně) a vlivy nepřímé, vzniklé znehodnocením jiných složek prostředí 

těžbou. Emise mohou způsobit narušení funkce fotosyntetického aparátu a kyselé 

kontaminanty mohou nepříznivě ovlivnit množství živin v půdě (Štýs et al., 1981; Šiřina, 

2003). 

Při hlubinné těžbě dochází k vlivům poddolování na povrch- k vznikům odvalů a 

usazovacích nádrží na flotační hlušiny, k vypouštění důlní vody z vodotečí a produkci 

emisí tuhých znečišťujících látek. Oproti povrchové těžbě, při těžbě hlubinné dochází 

převážně ke vzniku konkávních tvarů, jako jsou poklesy a propadliny. Konvexním tvarem 

jsou odvaly, kde se projevují stejné změny mikroklimatu jako u těžby povrchové, čili jsou 

přehřívány. Změny závisí na expozici a inklinaci svahu a dochází zde k velkým teplotním 

výkyvům. Západní svahy jsou víc přehřívány a svahy východní víc vystaveny studeným 

větrům. V poklesech a propadlinách dochází k hromadění chladného vzduchu a převládá 

zde vlhčí a chladnější mikroklima. Změny v hydrologických poměrech se u hlubinné těžby 

projevují převážně akumulací vody ve vzniklých konkávních útvarech. Z důvodu jiných 

faktorů na vodních plochách oproti faktorům na pevnině dochází k změnám teplotní 

bilance a dalším změnám mikroklimatických podmínek. Problematika v hydrologickém 

ovlivnění oblasti spočívá v možnosti zamokření a zatopení pozemků a nemovitostí, nebo 

naopak ztrátou vody z území. K degradaci půdního fondu dochází na poddolovaném území 

a území odvalů. Obdobně jako u výsypek i vlastnosti materiálu ukládaného na odvaly se 

mění. Půdotvorný proces, který zde začne probíhat, bude záviset na vodním režimu, 

klimatu, půdotvorném substrátu a vegetaci (Štýs et al., 1981; Martinec et al., 2006; 

Malucha, 2008).  

Při výčtu negativních vlivů těžby nelze opomenou také únik metanu při hlubinné těžbě a 

možnou seizmickou aktivitu u obou typů těžby (Martinec et al., 2006). 
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Další vývoj hornictvím dotčené krajiny závisí na způsobu jejího narušení. Hornická 

krajina, která podstoupila destrukci všech krajinotvorných prvků, musí být navrácena do 

stavu, kdy bude schopná vykonávat jak ekologické funkce, tak i funkce v souladu s 

potřebami člověka. Po devastaci se tedy musí přistoupit k opatřením pro revitalizaci 

krajiny (Stalmachová, 1996).   

 

 

1.1 Možnosti obnovy krajiny 

 

Obnova těžbou narušených pozemků se obecně nazývá regenerace krajiny. K nápravě 

vzniklých škod jsou využívány sanace a rekultivace. Sanace zahrnují práce a úpravy tvořící 

podmínky pro uskutečnění rekultivace. Provádění rekultivací má za účel obnovu a funkční 

začlenění krajiny do přírody. Je to složitý a zdlouhavý proces, kterého účelem je navrátit 

krajině ekologickou stabilitu a z krajiny devastované vytvořit krajinu co nejvíce přírodě 

blízkou. Při rekultivačních činnostech je zapotřebí zohledňovat klimatické, geologické, 

půdní, jakož i společensko-hospodářské podmínky a uplatňovat takové postupy, aby se 

umožnilo co nejrychlejší zapojení ovlivněné oblasti do produkčního procesu a propojení 

s okolní krajinou (Knápková et Stalmachová, 2003).  

Rekultivace území po hlubinné těžbě je orientovaná na obnovu ekologické funkčnosti 

krajiny, přičemž se v současné době využívá nově-vzniklých ekosystémů v důsledku 

samotné těžby. Po povrchové těžbě, kde dochází k velmi velkému přesunu hmot a 

vytváření výsypek, se zaměřuje na navrácení území k produkčnímu využívání 

prostřednictvím technických a biologických zásahů. Největším problémem je ošetření a 

likvidace kyselých důlních vod. Následná opatření závisí na míře kyselosti. U velmi 

kyselých vod se přistupuje k vybudování čističky důlních vod, založené na snižování 

hodnoty pH přidáváním alkalických činidel. Tento způsob je ale velmi nákladný a časově 

náročný. Méně kyselé vody mají alternativní využití v budování mokřadních ekosystémů. 

Tímto způsobem mohou být využity i vody silně kyselé, ale až po uplynutí určité doby, 

kdy koncentrace v nich obsažených rizikových látek poklesne. Tato metoda je finančně 

nenáročná, spolehlivá a bezodpadová. Nevýhodou využití této alternativy je vliv vnějších 
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faktorů na mokřad v podobě sezónních změn, srážek a podobně (Martinec et al., 2006; 

Černík, 2008; Zeman et al., 2008). 

Rozlišují se dva základní rekultivační přístupy a to rekultivace přirozená a rekultivace 

biotechnická. Při přirozené rekultivaci se krajina ponechá přirozené sukcesi a využívá se 

autoregulační systém krajiny a její schopnost resilience, Na vzniklých haldách se 

přirozeným způsobem vyvíjejí substráty s jednoduchou morfologií půdního profilu 

s illitovou strukturou a vymývanými karbonáty. Půda je díky snadné absorpci slunečního 

záření dostatečně teplá a má dostatek vlahy a tak zde začínají probíhat prvotní stádia 

sukcese (Stalmachová, 1996). 

Při řízené, neboli biotechnické rekultivaci se přihlíží také na vhodnost návratu člověka do 

krajiny. Biotechnická rekultivace je soubor činností, kdy se na dosažení obnovy funkcí 

krajiny využívá technicky a biologicky zaměřených zásahů. Obecně se tato sukcese skládá 

z přípravné, důlně-technické a biotechnické fáze. Přípravná fáze má preventivní a 

optimalizační charakter. Rekultivační záměry musí být naplánovány již před zahájením 

těžby a principy související s budoucí plánovanou rekultivací musí být uplatňovány od 

začátku zahájení těžebního procesu. Důlně-technická část je preventivního charakteru a je 

realizovaná vhodnými opatřeními během těžby a vhodnými způsoby následných 

rekultivací. Technická část biotechnické rekultivace je pak zaměřená na úpravu terénu, 

půdního profilu, hydrologických poměrů a výstavbu komunikačních sítí a prvků různých 

opatření proti sesuvům či erozi. Fáze biologická zahrnuje výsadbu v závislosti na 

vlastnostech území a na jeho budoucím využití.  

Podle tohoto využití se rekultivace dělí na: zemědělské, lesnické, vodohospodářské a 

sadovnicko-krajinářské. Základním požadavkem pro úspěšné uskutečnění rekultivace 

území postiženého těžbou a průmyslem je vytvoření dostatečného půdního profilu pro růst 

vegetačního pokryvu. Úspěšnost provedené rekultivace záleží na kvalitě půdního substrátu 

a také na jiných faktorech prostředí (Stalmachová, 1996; Beneš, 2003; Knápková et 

Stalmachová, 2003; Martinec et al., 2006). 

Ať už je rekultivace kteréhokoliv typu, měla by být prováděna tak, aby po ní byla krajina 

ekologicky vyvážená, produktivní, ekologicky efektivní, zdravotně a hygienicky 

nezávadná a zároveň esteticky působivá (Grygárek et al., 2007). 
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1.2 Vývoj hornictví v okolí obce Dolní Suchá 

 

Ostravsko-karvinský revír (OKR) je hlavní černouhelnou oblastí České republiky. První 

výzkumy z hlediska využívání surovinového potenciálu oblasti byly zahájeny již roku 

1766. OKR se podílí na získávání většiny zásob černého uhlí v České republice. 

Geologické průzkumy a těžba se začaly pravidelně realizovat až v druhé polovině 

devatenáctého století a největšího rozkvětu dosahovala těžba uhlí od konce druhé světové 

války až do devadesátých let dvacátého století. Nastalo také zhoršení mikroklimatických 

podmínek, těžní kapacity, kvality těženého uhlí a zvýšil je podíl poměru vytěžené hlušiny 

k množství získaného uhlí, který se oproti hodnotám z období v první polovině dvacátého 

století zvýšil z hodnoty 0,2 na 0,5 (Kolektiv autorů, 2003; Martinec et al., 2006).  

Karvinská část OKR je postižená hornickou činností jako celek a proto je označována za 

krajinu hornickou. Vliv na okolí obce Dolní Suchá a vývoj hornické činnosti v této oblasti 

jsou spojeny s těžbou na Dole Dukla. Tento důl byl založen v roce 1905 a získal název Důl 

Kaiser Franz Joseph Schacht, roku 1918 změnil název na Důl Suchá a v roce 1949 získal 

konečný název- Důl Dukla. Od roku 1995 je důl jako závod začleněn k Dolu Lazy. Těžba 

na Dole Dukla probíhala až do roku 2006. Za dobu činnosti bylo vytěženo 101 mil. tun 

uhlí, kde některá důlní díla dosahovali až hloubky až 1150 m. O ukončení těžby se 

rozhodlo z důvodu obtížné těžby zapříčiněné nízkou mocností dobývaných slojí. Do roku 

2004 se ukončilo dobývání sloji Prokop a dále se uhlí získávalo z tenké ostravské sloje 

dosahující jenom tloušťky přibližně jeden metr (Městská knihovna Havířov, 2002; 

Kynclová, 2008).  

Na území došlo k narušení půdních podmínek, k poklesům půdy a k zvyšování hladiny 

podzemní vody. Vznikly zde rozsáhlé deprese a poklesy a došlo k podmáčení velkých 

ploch. Problémy vznikaly také v důsledku náhlého útlumu těžby a nedostatečných 

poznatků o stabilitě terénu. Změnily se podmínky zemědělského i lesnického fondu, došlo 

celkově k přetvoření fyzikálních a chemických vlastností půdy, a také ke změnám 

životních podmínek nejen vegetace, ale i živočichů. Na povrchu hlušin se vytvořily typické 

antropogenní půdní substráty. Zpočátku převládaly šedé a černé prachovité jílovce a 

arkózové či drobové pískovce s jílovým tmelem. Zde vyskytující se sedimenty jsou 
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jemnozrnné, černé a obsahují velké množství fosilizovaných zbytků rostlin (Štýs et al., 

1981; Stalmachová, 1996). 

Po ukončení těžby bylo zahájeno vícero rekultivačních opatření, přičemž se jednalo o 

rekultivace, kde technická fáze pozůstávala z odtěžení stávajícího porostu mokřadního 

charakteru a zavezení území hlušinou a vhodnými půdami pro lesnickou či zemědělskou 

rekultivaci. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu z roku 1976 vyžadoval, aby 

zemědělská půda zabraná pro účely těžby nerostných surovin byla zpětně rekultivována na 

zemědělskou půdu. Vysídlovaní a jednostranné využívání krajiny nebylo pro krajinu zcela 

vhodné. V dnešní době jsou na obnovu krajiny kladeny mnohem vyšší požadavky. Musí 

být vhodně využitelná pro lidskou potřebu a zároveň poskytovat přiměřené podmínky pro 

existenci co nejvíce rostlin a živočichů. Upřednostňuje se využívání kombinace různých 

rekultivačních metod, obnova sídelních struktur, ale také zachování vodních ploch a 

členitosti reliéfu (Macháček, 2000; Beneš, 2003).  

Oblasti v minulosti postižené těžbou nacházející se v okolí Dolní Suché jsou tvořeny 

fragmenty přirozeně vyskytujících se ekosystémů listnatých a smíšených lesů a 

zemědělských ekosystémů. Rozsáhlou těžební činností se nepříznivě ovlivnil 

mikrochemizmus půd. Významné jsou zejména vysoké obsahy těžkých kovů, především 

olova, arzénu, kadmia a v menší míře i zinku (Macháček, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Erika Remešicová: Společenstva stejnonožců (Isopoda) v post-hornické krajině  

(Dolní Suchá) 

 2013  17 

 

2 SPOLEČENSTVA ŽIVOČICHŮ POST-HORNICKÉ 

KRAJINY 

 

Těžbou devastovaná krajina ztrácí svou spojitost a jednotlivé krajinné složky a prvky jsou 

ničeny nebo vzájemně izolovány. Dochází k izolaci populací druhů vedoucí k snížení 

výměny genetických informací, což může vyústit až k jejich vymírání. Abiotické faktory 

jsou antropogenně ovlivněny, mění se potenciální biocenózy a také rozložení ekologicky 

významných segmentů, čímž se přetváří kostra ekologické stability. V okolí těžby dochází 

k zvýšení prašnosti, kontaminaci půd a vod a vzniku bariér v migračních cestách 

živočichů. Kromě ničení přirozených společenstev je v území zvýšené riziko šíření 

invazních druhů (Solidago canadensis, Reynoutria japonica nebo Heracleum 

mantegazzianum), expanzních druhů a pylových alergenů. Původní druhy jsou tedy 

v zachovalých částech krajiny změněny a při rekultivacích jsou těžbou zničené porosty 

nahrazovány druhy novými, s širokou ekologickou valencí, které jsou sice často domácí, 

ale velmi expanzivní. Antropogenní činnost vyvíjí na živočichy selekční tlak, při kterém na 

postiženém území zůstávají druhy schopné adaptace a existence v narušených podmínkách, 

přičemž se jedná většinou o druhy euryvalentní. Druhy mohou na změny prostředí 

reagovat různě. Mohou projít anatomickou nebo morfologickou změnou, změnou průběhu 

biochemických a fyziologických reakcí, změnami v biodiverzitě, nebo ve složení populací 

a biocenóz. Mnozí živočichové reagují na antropogenní narušení výrazně rychleji než-li 

vegetace. Je to z toho důvodu, že živočichové jsou oproti vegetaci mobilní a mívají užší 

ekologickou valenci. 

Ačkoli těžební činnost se sebou přináší řadu negativních vlivů, v biodiverzitě se může 

projevit pozitivně. Díky pestrosti biotopů vznikajících důsledkem hornické činnosti 

dochází k vytvoření rozmanitých podmínek pro život. Mění se podmínky na těchto 

stanovištích a tím druhové složení a velikosti populací rostlin a živočichů. Prvním zásahem 

je samotná těžba, která ničí přirozené prostředí a pak následující sanačně-rekultivační 

opatření, při kterých se během technické fáze území zaváží hlušinou. Ničeny jsou tak 

nejenom biotopy původní, ale také ty, které vznikly jako důsledek těžební činnosti. 

Technické zásahy při úpravách těžbou ovlivněných území jsou příčinou zničení 

přirozených nebo klimaxových společenstev rostlin. Znovuosídlování pak přebíhá v určité 
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stejné posloupnosti a tak nám indikuje stav půdy na výsypkách a odvalech. Z počátku jsou 

zde vytvořeny podmínky pro rozvoj ruderálních druhů. Tyto druhy živočichů mají širokou 

ekologickou valenci a jsou schopny rychlého osídlení narušené krajiny. Na druhé straně 

jsou zase málo konkurenčně schopné, a proto jsou později vytlačovány k-stratégy. Při 

přirozené obnově krajiny se na osluněných haldách formují společenstva teplomilných, 

suchomilných živočichů a pionýrských druhů rostlin azonálního charakteru. Na odvalech 

probíhá sekundární sukcese, při které v iniciálním období převládají většinou monocenózy. 

Co se týče opětovného osídlování bezobratlými živočichy je nutno poznamenat, že 

populace těchto jedinců potřebují k existenci mnohem větší lokální rozšíření. Důvodem je 

jejich krátká životnost a rychlá generační výměna. Na větších plochách se taktéž vytváří 

mozaika různých typů prostředí, kde si organismy snadněji najdou jim vyhovující 

podmínky. 

Se vzniklými poklesy území a zvyšováním hladiny spodní vody v post-hornické krajině 

dochází k vzniku poklesových kotlin a zamokřených území. Tato území jsou silně 

pozměněna, ale na druhé straně tvoří vhodné podmínky pro existenci vodních a 

mokřadních organismů. Suchomilní druhy živočichů jsou tedy nahrazovány druhy 

vlhkomilnými nebo mokřadními. Sukcese v zamokřených poklesových kotlinách má 

rychlý průběh a tato území jsou osídlována mnoha novými a častokrát vzácnými a 

ohroženými druhy. Při provádění obnovy krajiny je proto nutné dbát na postupné souběžné 

zavádění rekultivačních opatření jdoucí požadovaným směrem, nenásilným způsobem, 

souběžně se změnami ekotopu, protože když jsou opatření zahájena až po určité době, 

naruší se započatá samovolná sukcese ekosystému a dochází k dalšímu ničení již 

vytvořených krajinných vazeb (Top pat al., 2001; Wanner et Dunger, 2002; Lacina, 2003; 

Majkus, 2003; Rafajová, 2003; Návratová, 2008; Kvita, 2010; Tropek et Řehounek, 2011). 
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2.1 Stejnonožci post-hornické krajiny 

 

Na území České republiky je řád Isopoda zastoupen deseti čeledi. Jsou to čeledi Ligidiidae, 

Trichoniscidae, Buddelundiellidae, Oniscidae, Platyarthridae, Philosciidae, 

Armadillidiidae, Porcellionidae, Trachelipodidae a Cylisticidae, tvořící v ČR celkem 

čtyřicet dva druhů (Tuf et Tufová, 2008).  

Několik z druhů zde žijících stejnonožců jsou druhy zranitelné nebo téměř ohrožené. Mezi 

zranitelné patří druhy: Armadillidium versicolor, Armadillidium zenckeri, Hyloniscus 

mariae a Trichoniscus crassipes. K téměř ohroženým druhům řadíme Armadillidium 

pictum, Armadillidium pulchellum a Trachelipus waechtleri. Výzkumy o výskytu 

stejnonožců na území Karvinska nejsou doloženy, ale v rámci Moravskoslezského kraje 

bylo doposud prokázáno dvanáct druhů stejnonožců (Flasarová, 1995; Tajovský, 2005; 

Mišurcová, 2007; Tuf et Tufová, 2008; Kula et al., 2011).  

Stejnonožci se u nás zdržují především v nížinách a pahorkatinách a dávají přednost 

tmavým a chladnějším lokalitám. Aktivní na povrchu terénu jsou zejména v noci a během 

dne se ukrývají v půdě, pod kůrou, kameny, listím či jinými přírodními materiály. Jsou 

důležitou součástí potravních vazeb zejména díky schopnosti dekompozice. Ačkoli mají 

stejnonožci svoje preference, jsou skupinou živočichů, která se dokáže adaptovat do 

různých podmínek prostředí. Patří mezi druhy snášející různé disturbance a znečištění. 

Podle mnohých výzkumů založených na četnosti výskytu Isopoda se zjistilo, že mnozí 

jedinci preferují fragmentaci krajiny, protože tato krajina jim poskytuje vícero 

potenciálních stanovišť. Při zde vyskytujícím se znečištění se u nich uplatňuje systém 

bioakumulace těžkých kovů (viz Kapitola 3.3) (Warburg, 1993; Tajovský et al, 2012).  

Kromě této skutečnosti je zde fakt, že díky znečištění prostředí, ať už těžkými kovy nebo 

například petrochemickými odpady, je na stejnonožce (Isopoda) vyvíjen větší reprodukční 

tlak a dříve také dospívají. Takto zapříčiněnou urychlenou reprodukcí se množství jedinců 

zvyšuje, a proto mohou být více zastoupeni právě na průmyslem ovlivněných lokalitách. 

Společenstva stejnonožců post-hornické krajiny nemusí být tedy nějak ochuzena, právě 

naopak, jejich výskyt může být větší a také i druhově bohatší. Na těchto stanovištích mají 

taktéž velký význam a to z důvodu jejich bioindikace. Jejich vysoká schopnost adaptace na 
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kontaminaci těžkými kovy umožňuje bezproblémový výskyt i v těch lokalitách, ve kterých 

by byly podmínky pro jiné živočichy limitující. Isopoda jsou tak významnými organismy 

pro účely biomonitoringu revitalizovaných lokalit po ukončení těžby. Při srovnání vývoje 

hornictvím dotčené krajiny může být významným faktorem ovlivňujícím výskyt 

společenstev stejnonožců zásoba živin v půdě. Pro krajinu, kde je její další vývoj ovlivněn 

provedením rekultivace je příznačné menší obohacení půdy živinami oproti krajině 

ponechané přirozené sukcesi bez uskutečnění rekultivačních opatření. Na rekultivovaných 

územích mají stejnonožci k dispozici jenom homogenní prostředí s menší potravní 

nabídkou, a proto upřednostňují jiná, více heterogenní území. Na těchto územích se mají 

stejnonožci tendenci objevovat až v pozdějších stádiích sukcese. Procesy osídlování 

jednotlivých území po ústupu hornické činnosti se pro jednotlivé druhy mohou lišit a jsou 

ovlivněny taktéž faktory, jako jsou kvalita substrátu, věk nebo zalesnění (Warburg, 1993; 

Faulkner et Lochmiller, 2000; Frouz at al., 2001; Topp, 2001; Kuchařová et Konečná, 

2003; Purger et al., 2007). 
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3 STEJNONOŽCI JAKO BIOINDIKAČNÍ SKUPINA 

ŽIVOČICHŮ 

Bioindikace je proces, při kterém prostřednictvím živých organismů poznáváme vlastnosti 

životního prostředí a změny v něm. Tyto poznatky je možné získat na základě změn ať už 

ve výskytu, velikosti, chování, morfologických změnách nebo jiných ukazatelích ze života 

jednotlivých živočichů, druhů nebo společenstev (Anděl, 2011). 

3.1 Základní aspekty bioindikace 

 

Biologická indikace se uplatňuje v ekologickém monitorování, ale kvůli její nízké 

specifičnosti je jen málokdy na tomto základě možné přímo a přesně určit škodlivinu. Jsou 

ale mimořádně důležité v hodnocení biologického účinku a jimi vyvolaných následných 

procesů. Důležitým požadavkem je, aby byly odebrané vzorky homogenní (Van Straalen, 

1998; Vávrová, 2005; Anděl, 2011). 

Pro bioindikaci slouží takzvané bioindikační druhy. Každý druh má v rámci životního 

prostředí určité preference a různou šířku ekologické valence. Můžeme je rozdělit do 

skupin podle toho, co charakterizují. 

Zaprvé mohou charakterizovat antropogenní zátěž lokality, čili taktéž přirozenost lokality. 

Jedná se o vazbu jednotlivých druhů na prostředí buďto přirozené, nebo mírně či zcela 

antropogenně ovlivněné a pozměněné. Zadruhé mohou poukazovat na přítomnost 

toxikantů v prostředí. Tato schopnost závisí na citlivosti druhů. Třetí skupinou jsou 

indikační druhy charakterizující makrochemické ukazatele v prostředí. Mohou indikovat 

svou přítomností výskyt určitých prvků a živin, čili chemizmus prostředí, převládající 

faktory lokality, nebo například i složení substrátu (Vávrová, 2005; Anděl, 2011). 

Aby mohly být druhy využitelné k bioindikaci, musí disponovat určitými důležitými 

vlastnostmi. Měly by mít relativně stálé fyziologické hodnoty a morfologické znaky, 

rychlý metabolismus, určitou míru tolerance vůči působícímu činiteli, relativně dlouhou 

dobu života, být snadno dosažitelní k umožnění hodnocení bioindikace a splňovat další 

podmínky, usnadňující rozpoznání vlastností prostředí, v závislosti na typu indikace. U 

indikace chronické zátěže je potřebná dlouhá délka života, rychlý metabolizmus zase 
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umožňuje projevení vlivu i stopového množství škodliviny. Bioindikační organizmy 

mohou ve svých tělech kumulovat více škodlivin, než je obsaženo ve vodě, půdě nebo 

ovzduší, ve kterém se vyskytují. Organismy, ve kterých jsou polutanty iniciovány 

biologické změny, se nazývají biochemickými indikátory. Tito indikátoři musí mít 

schopnost včasné biochemické odezvy a tak upozornit na další možné následky. Dále by 

měla existovat specifičnost indikátoru na určitý kontaminant nebo na skupinu 

kontaminantů a odezva indikátoru by měla být na kontaminantu koncentračně závislá. 

Podle toho zda organismy splňují dané vlastnosti, se bioindikátory mohou dělit. Indikátory 

s nízkou specifičností, které odpovídají na mnoho faktorů, nazýváme indikátory 

všeobecného napětí a ty, které odpovídají na jeden konkrétní působící faktor, čili jejich 

specifičnost je vysoká, jsou specifické indikátory. Podle rozlišení neboli citlivosti 

organismů, indikátory dělíme na bioindikátory reagující na velké změny, u nichž je 

citlivost nízká a nazývají se indikátory závažných efektů a bioindikátory s vysokou 

citlivostí, odpovídající už na malé výchylky, tzv. senzitivní indikátory (Van Straalen, 1998; 

Vávrová, 2005; Anděl, 2011). 

Bioindikace je odpovědí na jednotlivé interakce organismů s toxikanty v prostředí. Může 

se jednat o interakci látkovou, kde organismus reaguje na skupinu látek a není možné 

odlišit jejich jednotlivé působení, dále interakci koncentrační, kde se zjevně jedná o 

koncentrační zastoupení látek a interakci časovou, kde indikátor odpovídá na působení 

toxikantů celou dobu, po kterou jim byl vystaven. 

K hodnocení prostředí se využívá také kvantitativních parametrů. Mezi základní patří 

hodnocení počtu druhů taxonomické skupiny, hodnocení pomocí syntetizujících indexů 

kvality prostředí nebo pomocí indexů biodiverzity (Anděl, 2011).  

 

3.2  Bioindikace v terestrických ekosystémech 

 

Bioindikace může probíhat jak v suchozemských (terestrických), tak vodních 

ekosystémech. Jelikož jsou suchozemské ekosystémy základním životním prostředím 

člověka, je jejich hodnocení věnována velká pozornost. Důležitým prvkem je zde půda, 

která tvoří živý ekosystém. Tvoří životní prostředí pro mnohé organismy, je zdrojem živin 
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a součástí koloběhu látek v ekosystému. V půdním prostředí se kontaminanty kumulují, 

pohybují, podléhají změnám a fyzikálně-chemickými procesy a činností bakterií se také 

odbourávají. Jelikož je půda životním prostředím mnohých organismů, ale také zásobárnou 

živin, ovlivňuje tak nejenom organismy v ní žijící, ale celé potravní řetězce.  

Hlavními typy hodnocení kontaminace půdního systému jsou hodnocení expozice a 

hodnocení účinku. Při hodnocení expozice se provádějí chemické analýzy půd, přičemž se 

často využívá hodnocení humusové vrstvy půdního profilu. Organismy využívané 

k hodnocení expozice se nazývají akumulační indikátory, nebo také bioakumulátory. Tyto 

organismy mají schopnost hromadit ve svých tělech látky a nakoncentrovat je na hodnoty 

vhodné k jejich analýze. Při vyhodnocování expozice se na jedné straně provádí chemická 

analýza těžkých kovů, perzistentních organických látek a jiných toxikantů, což zahrnuje 

akumulační indikaci, ale je také doprovázena indikačními postupy, kde se stanovují určité 

morfologické a fyziologické parametry organismů jako například parametry růstu, nebo 

krevního obrazu. Koncentrace, které se u organismů dají naměřit, však nejsou celkovým 

množstvím toxikantu v prostředí, ale jenom jejich biodostupní složkou. Aby byl druh 

dobrým bioindikátorem, musí být dobře známa biologie a ekologie druhu ale i reakce naň 

po působení toxikantu. 

Účinky jednotlivých kontaminantů můžeme zjistit pomocí ekotoxikologických testů. Testy 

probíhají na živých organizmech v mikrokosmech, což jsou modely ekosystému 

v laboratorních podmínkách, co nejvíce se podobající ekologickým podmínkám v reálném 

prostředí. Častokrát se jedná o výřez z půdy. Další formou posuzování účinků jsou 

bioindikační studie sestávající z jednotlivých částí indikujících podmínky prostředí. Jedná 

se o stanovení obecných faktorů v daném území, půdotvorných ukazatelů, organismů 

žijících v půdě, stanovení koncentrací toxikantů a jednotlivých testů na ekotoxicitu. Pro 

potřeby zjišťování účinku se používají senzitivní indikátory, kterými se hodnotí působení 

toxikantu na základě reakcí vyvolaných v organismu.  

Jednotlivé bioindikační metody jsou realizovány v rámci biomonitoringu, který zahrnuje 

systematické, dlouhodobé sledování vývoje a rozložení bioindikačních znaků. Pro 

biomonitoring jsou z tohoto důvodu vhodní akumulační indikátoři. Důležitým aspektem u 

bioindikace je, jako i u jiných metodických postupů, standardizace. Jedná se o 

srovnatelnost podmínek pro expozici a také srovnatelnost životních podmínek pro všechny 

hodnocené jedince. Bioindikační organismy hrají významnou roli v hodnocení působících 
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faktorů v různých situacích. Metody bioindikace jsou nenahraditelné z hlediska zjištění 

působení kontaminantů na jednotlivé organismy, odhadu působení na člověka a při ochraně 

celého životního prostředí, nelze jimi však nahradit chemické analýzy, potřebné 

k přesnému stanovení kontaminantů na daném místě a v daném čase. Bioindikační metody 

jsou ale vhodné také v jiných případech: 

- daný faktor je jinak nezměřitelný, 

- faktor je možné změřit, ale metoda je velmi náročná,  

- faktor je lehce změřitelný, ale nesnadno interpretovatelný. 

Bioindikace je používána například u pesticidů, při kterých je jednodušší měřit jejich 

ekologický dopad (Van Straalen, 1998; Vávrová, 2005; Anděl, 2011). 

Společenstva stejnonožců obývajících půdu představují důležitou součást tohoto 

ekosystému. Podílí se v něm na rozkladu organických látek, na regulaci mikrobiální 

aktivity a cyklech živin s výměnou hmoty a energie. Stejnonožci patří mezi půdní 

makrofaunu živící se rozkládající se organickou hmotou jako kupříkladu opadem stromů, 

práchnivějícím dřevem, přispívají k rozkladnému procesu požíráním odumřelých částí 

rostlin a živočichů a rozšiřováním bakterií a hub. Mají také významný úkol spočívající 

v přenosu organické hmoty ze zemského povrchu do hlubších částí půdy (Magrini et al., 

2011). 

Stejnonožci mají kromě těchto funkcí důležité indikační schopnosti. Tato schopnost 

spočívá v indikaci narušení krajiny a jejího znečištění kovy. Změny v životním prostředí, 

tedy disturbance, kterým musí čelit, se odrazí na složení a struktuře společenstev, ale 

mohou se také projevit například ve změnách poměrného zastoupení živočichů podle 

pohlaví. V krajině ovlivněné disturbancemi zapříčiněných lidskou činností dochází 

k fragmentaci krajinných struktur. Takto fragmentovaná krajina se vyznačuje širším 

zastoupením druhů nežli krajina bez zásahu disturbance nebo s disturbancí mírnou. 

Antropogenní fragmentace krajiny se tak podílí na zvyšování regionální diverzity. Obecně 

platí, že rozložení a dynamika půdní fauny odrážejí změny v prostředí. Zapojené 

mechanismy taktéž zahrnují velké časoprostorové procesy jako specializace a kolonizace. 

V úvahu se musí brát rozsah narušení, velikost stanovišť, fyziologické funkce, rozšíření 

jiných druhů a tolerance vůči stresorům (Migliorini et al., 2003; Holec, 2006; Magrini et 

al., 2011).  
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3.3 Indikace těžkých kovů 

 

Stejnonožci jsou významnými ukazateli kontaminace prostředí. Indikace biologické 

dostupnosti kovů v půdě probíhá tím, že Isopoda kovy kumulují ve svých tělech. Kromě 

této skutečnosti stejnonožci vytvářejí také přechod kumulovaných kovů do vyšších stupňů 

trofických řetězců. Významná část kovů se do vyšších organismů šíří a ukládá 

prostřednictvím konzumace stejnonožců s kumulovanými kovy. Určité množství kovů se 

ale do potravních sítí rozptýlí i bez následné kumulace v organismech. Společenstva 

stejnonožců se vyznačují velkou rozmanitostí druhů a hojným zastoupením, a to zejména 

u půd s dobře vyvinutou humusovou vrstvou. Fakt, že tito živočichové vedou usedlý 

způsob života a jejich komunity jsou relativně stabilní, je činí vhodnými organismy pro 

bioindikaci půdních vlastností a účinků antropogenních činností. Existuje mnoho způsobů, 

kterými mohou být charakterizovány vlastnosti půdního prostředí, ze kterých každý 

přihlíží k jinému strukturálnímu aspektu. Tyto způsoby jsou pak hodnoceny z hlediska 

specifičnosti a sensitivity na změny velikosti působícího faktoru. Při hodnocení indikace 

pomocí jednotlivých jedinců nebo díky rozmanitosti výskytu jedinců se do hodnocení 

vnáší mnohé nepřesnosti a proto je nejvhodnější multikriteriální analýza hodnotící celé 

společenství se zahrnutím ekologických atributů druhů jako základů pro klasifikaci 

společenstva jedinců. Jednou z nejdůležitějších součástí hodnocení toxického účinku je 

vztah mezi dávkou a účinkem (Van Straalen, 1998; Faulkner and Lochmiller, 2000 

Migliorini, 2004). 

Indikací znečištění prostředí kovy stejnonožci umožňují monitorování životního prostředí 

v lokalitách ovlivněných průmyslem nebo těžební činností. Mnohé druhy stejnonožců jsou 

schopny indikovat výskyt kovů jako například měď, zinek, kadmium, rtuť a olovo, přičemž 

dokáží kumulovat jejich extrémně vysoké koncentrace. Mají strategicky vyvinuté vnitřní 

zásobování a detoxikaci nerozpustných kovů jako reakci k zvýšeným koncentracím 

v životním prostředí. Suchozemští stejnonožci mohou být kontaminací kovy ovlivněni 

mnoha způsoby a projevit se různými efekty (od molekulární až po populačně-specifickou 

úroveň). Na druhé straně, jako je tomu například při znečištění způsobeném rtutí, 

dlouhotrvající expozice může vést ke zvýšení tolerance k tomuto kovu v těle stejnonožce a 

v bakteriální flóře jeho střeva, kde se kov ukládá (Pedrini-Martha et al., 2012). Využívání 



Bc. Erika Remešicová: Společenstva stejnonožců (Isopoda) v post-hornické krajině  

(Dolní Suchá) 

 2013  26 

 

těchto organismů jako indikátorů kovů je velmi výhodné z mnoha hledisek. Stejnonožci 

jsou živočichy s hojným rozšířením, jsou relativně lehce identifikovatelní, jejich sběr je 

lehce uskutečnitelný, jsou jedním z významných komponentů půdy a jsou vysoce citliví na 

změny v životním prostředí (Dallinger et al., 1992; Paoletti et Hassall, 1999; Migliorini, 

2004; Pedrini-Martha et al., 2012).  

Množství kovů vyskytujících se v půdě značně závisí na složení a textuře půdy a také na 

frekvenci zaplavení půdy v předešlých letech. Příjmem potravy obsahující kovy může 

nastat i situace, kde je obsah kovů v tělech stejnonožců vyšší než je jejich množství 

v kontaminovaném prostředí. Přenos kovů z potravy do těl stejnonožců je uskutečňován 

vytvářením komplexů aminokyselin a peptidů s danými kovy. Kumulace kovů 

v stejnonožcích se projevuje v závislosti na přijatém množství. Při nízké expozici zasahují 

kovy víceré orgány a jejich poškození není zjevné. Při vysoké koncentraci v prostředí se 

tyto kovy kumulují zejména v hepatopankreasu, kde působí patologicky a nepříznivě 

ovlivňují život jedinců. Hepatopankreas je zásobárnou kovů, protože dokáže kumulovat 

přibližně patnáctkrát více kovu, než je shromážděno v ostatních částech těla. Vysoké 

koncentrace kovů se tělo stejnonožce snaží detoxikovat, čím se brzdí a znemožňuje příjem 

živin do organismu. Jedinec má tedy málo energie a může dojít až k totálnímu 

vyhladovění, což je jeden ze způsobů indikace kontaminace (Wieser et al., 1976; Dallinger 

et al., 1992; Köhler et al., 1996; Van Straalen et Verhoef, 1997; Jereb et al., 2003). 

Stejnonožci mají individuální mechanizmy, kterými ovlivňují příjem kovů dovnitř jejich 

těla, což je demonstrováno na skutečnosti, že přestože stejnonožci bez problémů přijímají 

kontaminovanou potravu, upřednostňují potravu bez těžkých kovů nebo tu méně 

kontaminovanou. Ukládání kovů v organismech je podmíněno fyziologií živočichů. 

Významným aspektem při bioakumulaci mědi je hmotnost jedinců, kde se při zvyšování 

hmotnosti zvyšuje také kumulace. Podobná závislost platí i při extrakci tohoto kovu ale to 

už v nižším měřítku (Wiesner et al., 1976). 

Kromě účinků jednotlivých kovů na organismus je třeba brát v úvahu skutečnost, že 

jedinec není téměř nikdy vystaven jen jednomu toxikantu. Stejnonožci jsou vystavováni 

vícerým kovům najednou, přičemž kovy působí synergicky. Kovy tedy navzájem svoje 

působení podporují a kumulace v tělech se zvyšuje. Ačkoli netřeba spolupůsobení těžkých 
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kovů podcenit, díky výborné adaptabilitě dochází u těchto organismů při dlouho působící 

kontaminaci k minimalizaci účinků (Köhler et Eckwert, 1997). 

Kumulace závisí také na okolitých faktorech jako jsou hodnota pH půdního substrátu, 

roční období, nebo klimatické a povětrnostní podmínky, ovlivňující šíření se kontaminantů 

(Dallinger et al., 1992; Drobne  et Hopkin., 1994; Van Straalen et Verhoef, 1997). 

Reakce těchto biomarkerů se liší jak od druhu, tak od prostředí kde se vyskytují. Je-li 

přirozené prostředí jedince nekontaminováno, vydá na působení těžkých kovů specifickou 

a jasnou odpověď. Jiné je to u jedinců přirozeně vyskytujících se v prostředí s dlouhodobě 

vysokou koncentrací těžkých kovů, kteří se fenotypově na tyto podmínky adaptovali, a tak 

je jejich odpověď na další působení těchto kovů minimální. Míra odpovědi je závislá od 

koncentrace těžkých kovů v substrátu, po a ve kterém se pohybují, v přijímané potravě a 

v organismech samotných (Eckwert et Köhler, 1997). 

Jedinci, kteří v kovy kontaminovaném prostředí žijí, jsou sice na dané podmínky 

adaptovány, ale adaptace byla v mnoha případech podmíněna určitými změnami. Jedná se 

například o změny růstu, nebo reprodukční diference. Například u druhu Porcellio scaber 

dochází k menšímu vzrůstu dospělých jedinců v oblastech zatížených zinkem, ale naopak u 

mláďat byl zjištěn opačný poměr, a tedy že v kontaminované lokalitě byl jejich vzrůst 

větší. Dalším zjištěným poznatkem je závislost kontaminace na reprodukci. V kovy 

zatížených lokalitách samičky Isopod rodili mláďata dřív a o menší hmotnosti, než je tomu 

u jedinců v oblasti nekontaminované. Mláďata jsou taktéž okolitými podmínkami nucena 

k rychlejšímu dospívání a působí na ně určitý reprodukční tlak (Wieser et al., 1976; 

Faulkner et Lochmiller, 2000).          

 

3.4 Indikace stanovištních podmínek 

 

Stejnonožci jsou závislí na jistých podmínkách a ke svému životu vyžadují určité poměry 

faktorů prostředí. Tyto podmínky a faktory jsou kritérii, zda se budou Isopoda na daných 

místech vyskytovat, popřípadě v jakých množstvích a v jakém druhovém zastoupení. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je vlhkost. Téměř všechny druhy suchozemských 

stejnonožců (Oniscidea) jsou vázány na humidní prostředí, co je důsledkem vodného 
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původu stejnonožců. Voda tvoří až 60-70 % těla stejnonožců. Tato hodnota ale závisí jak 

na vnějších faktorech (humidita prostředí, roční období), tak na faktorech vnitřních, jako 

například stáří nebo zdravotní stav jedince. Nejvíce vody přijímají potravou a její 

zásobárnou v těle Isopoda je kutikula. Podstatné pro optimální život jedinců je zadržení 

vody v tělech, a tedy pro zmenšení ztrát do okolí vyžadují vyšší vlhkost prostředí a nepříliš 

velké působení teploty. Mimo vlhkomilné druhy existují také druhy suchomilné, ale na 

území České republiky se xerofilní druhy podle dosavadních nálezů nevyskytují. Naopak 

můžeme ale nalézt druhy hygrofilní, které na suchu umírají během několika minut. Tyto 

druhy se vyskytují v okolí vodních toků a patří sem rody Ligidium, Hyloniscus, 

Trichoniscus a rod Androniscus.  Isopoda jsou u nás tedy indikátory vlhkého prostředí, i 

když na druhé straně hydrologické extrémy jako jsou povodně, působí na tyto jedince 

velmi negativně (Frankenberger, 1959; Warburg, 1993 Tuf, 2003). 

Kromě vlhkosti je důležitým faktorem výskytu Oniscidea půdní substrát. Vzhledem 

k tomu, že jsou to živočichové petrofilní, dávají před písčitými a hlinitými půdami 

přednost kamenitému až skalnatému substrátu. Některé druhy jsou vázány jenom na 

konkrétní druh substrátu. To platí u druhu Porcellio spinicornis, který žije ve vápencových 

půdách (Frankenberger, 1959; Warburg, 1993).  

Dalšími činiteli majícími vliv na rozšíření suchozemských stejnonožců jsou teplota a 

světlo. Jsou to živočichové poikilotermní, teplota jejich těla se tedy mění v závislosti na 

okolní teplotě. Oniscidea preferují teplé nebo alespoň mírně teplé oblasti, a proto se zdržují 

v nížinách a pahorkatinách. Příliš vysoké teploty ale také nejsou pro stejnonožce vhodné, 

protože zkracují délku období, při kterém se mohou mláďata vyvíjet. Při vysokých 

teplotách také dochází k vysoké míře evaporace a tělo ztrácí v těle vázanou vodu. Co se 

týče míry slunečního záření, tito živočichové dávají přednost stínu a jsou aktivní zejména 

v noci a časně ráno, kdy teploty taktéž nedosahují tak vysokých hodnot. Teplota, světlo a 

vlhkost jsou faktory, které se vzájemně ovlivňují a tak i Isopoda dokáží snášet podmínky 

na základě spolupůsobení těchto faktorů. Dokážou se například lépe vyrovnat se slunečním 

zářením na místech, kde mají k dispozici dostatek vlahy (Frankenberger, 1959; Warburg, 

1968;  Hornung et Warburg 1994; Zimmer, 2002; Jeřábková et Tuf, 2006). 

Faktorem podmiňujícím přítomnost stejnonožců je potrava. Pro svůj život potřebují 

dostatek rozkládajícího se nebo odumírajícího organického materiálu, ať už se jedná o 
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odumřelá těla rostlin a živočichů, kusy práchnivějícího dřeva, spadlé listí, mechové porosty 

nebo o kompost nebo kupy sena. Některé druhy stejnonožců se vyznačují určitou potravní 

specializací a tak lépe indikují organické složení prostředí. Jedná se například o druhy 

živící se určitými druhy listí a dřeva nebo o druhy požírající bakterie a plísně. Stejnonožci 

mají tendenci pojídat také vlastní výkaly, čehož důvodem je zvyšování nutriční hodnoty 

materiálu způsobené mikrobiální aktivitou. Speciálním případem je indikace předchozího 

výskytu mravenišť pomocí druhu Platyarthus hoffmannseggi. Tento myrmekofilní druh 

totiž žije v místech výskytů mravenců a živí se jejich výkaly. Vztah druhu Platyarthus 

hoffmannseggi a mravenců je oboustranně prospěšný, protože se požíráním výkalů 

mraveniště čistí. Tam kde se populace druhu Platyarthus hoffmannseggi vyskytují a 

mraveniště zde nejsou, tak poskytují informace o předešlé, nedávné existenci mraveniště. 

Druh tady v tomto případě setrvává z toho důvodu, že mu stanoviště pořád poskytuje 

dostatek potravy v podobě zbytkových výkalů mravenců (Frankenberger, 1959; Warburg, 

1993). 

Jelikož stejnonožci potřebují ke svému životu karbohydráty, vápník, hořčík, železo, zinek 

ale také malé množství mědi a niklu, vyskytují se na stanovištích disponujících těmito 

živinami a prvky. Do vyšších trofických úrovní se tito živočichové dostávají jako potrava 

pro různé druhy ptáků (Warburg, 1993; Zimmer 2002). 

V rozpoznávání jednotlivých vlastností prostředí Isopoda uplatňují specializované 

receptory nacházející se na tykadlech. Patří sem chemoreceptory v podobě chloupků na 

prvním páru tykadel a také vrcholové části druhého páru tykadel. Stejnonožci dokážou 

vnímat pachy z okolí a také zachytit pachy vylučované stejným druhem a tak získat 

informace o vhodnosti prostředí pro jejich existenci. Dalšími receptory jsou 

hydroreceptory. Stejnonožci jimi vnímají vlhkost, což je pro ně jedna z nejdůležitějších 

vlastností prostředí (Little 1983; Warburg, 1993; Zimmer, 2002). Jak už bylo vzpomenuto, 

Isopoda reagují na množství světla, konkrétně mají tendenci se světlu vyhýbat. Není ale 

známo, jakými mechanismy se tato reakce uskutečňuje, protože například i druhy slepé 

jsou na světlo velice citlivé (Little, 1983). Reakce na teplotní bilanci prostředí se 

uskutečňuje pohybem v závislosti na změnách ročních období. V teplých měsících se 

Oniscidea vyskytují na povrchu, nebo v povrchových částech půdy a v měsících chladných 

se přesouvají do větších hloubek substrátu, kde přezimují (Warburg, 1993). 
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4 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ  

 

Jako modelové území byla zvolena obec Dolní Suchá, část města Havířova spadající do 

Karvinského okresu. Toto území je součástí ostravsko-karvinského revíru. Pro celý region 

je typická intenzivní hornická a průmyslová činnost, přičemž se jedná zejména o hlubinnou 

těžbu černého uhlí. Samotné hornictví se v dané oblasti projevilo řadou antropogenních 

změn. Území je charakteristické podmáčenými stanovišti na hlínách a reliéf je změněn 

haldami a poklesy často zatopenými vodou (Knápková et Stalmachová, 2003). 

4.1 Geomorfologické, geologické a pedologické poměry 

 

Moravskoslezský kraj je charakteristický složitou geologickou strukturou, protože se 

rozprostírá na styku dvou geologických nadregionálních jednotek a to Českého masivu a 

vnějších Západních Karpat. Zájmové území patří k provincii Západní Karpaty a jeho 

nadmořská výška je přibližně 280 m n. m. Dolní Suchá je součástí hornoslezské uhelné 

pánve a konkrétně Karvinské části pánve Ostravsko-karvinské. Strukturně je oblast tvořená 

třemi patry: asyntským, variským a alpínským. Pokryv je tvořen miocenními, křídovými a 

čtvrtohorními horninami. V důsledku těžby docházelo k mnoha následným poklesům, co 

se odrazilo na morfologii reliéfu, který je viditelně zvlněný (Kol. autorů, 1985; Macháček, 

2006; Martinec et al., 2006).   

Karvinské souvrství se vytvořilo až po ústupu moře a je od Ostravského souvrství mladší. 

Podloží uhelných slojí jsou tvořena kořenovými půdami a nevrstevnatými prachovci. 

Nacházejí se zde uhlonosné vrstvy karbonského stáří, mezi kterými lze pozorovat vývoj 

takzvaných pestrých vrstev. Jsou to horniny zbarvené převážně hnědočerveným odstínem, 

nebo někdy do zeleno-žluta nebo fialova. Tyto pestré vrstvy jsou vázány na pásmo 

sedlových vrstev. Jedná se o písečnou sedimentaci s vložkami prachovců a slepenců. 

Typickým je eroze nadloží a nasedání hrubozrnných sedimentů na uhelnou sloj. Jelikož 

uhelná hmota podléhá silnějšímu působení vnějších vlivů, uhelné sloje zde dosahují značně 

menších mocností nebo chybí úplně (Vytiska et al., 1973; Macháček, 2006; Martinec et al., 

2006). 
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Karvinské souvrství je tvořeno jezerně deltovými a jezerními sedimenty mělké 

bezodtokové pánve.  

Karvinský revír je z důvodu odlišných výškových poměrů pedologicky velmi bohatým 

územím. Na území v okolí Dolní Suché je převládajícím půdotvorným procesem 

illimerizace. Tímto procesem jsou jílovité částice z vrchní části půdy vyplavovány do 

spodních horizontů půd. Dochází ke vzniku půd illimerizovaných nebo illimerizovaných 

půd oglejených. Vrchní horizont je vybělený a jílem obohacený spodní horizont se redukcí 

železa zbarvuje do zelena nebo modra. Tyto půdy jsou středně těžké až těžké, s kyselou 

půdní reakcí a se zhoršenou sorpcí a provzdušněním. Kromě půd přirozených se zde 

vyskytují také půdy antropické, uměle vytvořené navrstvením substrátu a povrchového 

horizontu (Koutecká, 2001; Kuchařová et Konečná, 2003; Weismannová et al., 2004; 

Macháček, 2006;). 

 

4.2 Klimatické a hydrologické poměry 

 

Okolí obce Dolní Suchá spadá do teplé až mírně teplé klimatické oblasti. Leží na přechodu 

mezi atlantickým a vnitrozemním podnebím. V severovýchodní části je oblast Karvinska 

otevřená, a proto do ní lehce pronikají také chladné větry. Díky pestrému georeliéfu a 

převládajícím projevům kontinentálního typu podnebí je území příznačné velkou 

proměnlivostí počasí. Významným klimatotvorným činitelem je zde také člověk, což je 

způsobeno odlesněním a intenzivním průmyslovým využíváním krajiny. Důsledkem jsou 

zejména značné změny v morfografii terénu, šíření znečištění ovzduší a změny charakteru 

aktivního povrchu krajiny vlivem těžby. Podnebí je bohaté na srážky s převládajícím 

jihozápadním prouděním vzduchu a roční úhrn srážek dosahuje přibližně hodnot kolem 

769 mm. Klima se vyznačuje horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční 

teplota dosahuje hodnot přibližně 8.6 °C (leden: -1,2°C, červenec: 23,5°C). Roční průběh 

teploty vzduchu je ale velmi proměnlivý. K výraznějšímu ochlazení dochází v první 

polovině února, začátkem března, první polovině dubna a taky první polovině května. 

Oteplení zase nastává v první polovině října a druhé v polovině prosince. Celá Ostravská 

pánev je považována za nejvlhčí nížinnou oblast v České republice. Počet letních dnů v 
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Karvinsku se pohybuje mezi čtyřiceti až sedmdesáti a počet dní se sněhovou je ročně 

padesát až sedmdesát (Koutecká, 2001; Weismannová et al., 2004; Macháček, 2006). 

Oblasti dobývacího prostoru Dolní Suchá se vyskytují v nivě řeky Sušanky, která tvoří 

lokální biokoridor. Sušanka je pravým přítokem Lučiny. Je to malý tok pramenící 

v Životickém lese. Teče podél soustavy rybníků, které byly využívány jako sedimentační 

nádrže pro uhelné kaly. 

Odtokové poměry jsou v území ovlivněny deponiemi hlušiny, skládkami, vyskytujícími se 

odkališti a poklesovými kotlinami, z kterých některé jsou zvodnělé. Podzemní vody proudí 

v souladu s členitostí reliéfu. Jedná se zejména o vody s volnou hladinou. V obci Dolní 

Suchá se pro zásobování pitnou vodou využívá podzemní voda s vysokým obsahem 

amonných iontů. Zejména tento fakt je důvodem jejího zařazení do druhé kategorie, což 

znamená, že vyžaduje složitější úpravu. Hladina podzemní vody se v zastavěné části 

nachází ve velkých hloubkách, častokrát převyšujících dvacet metrů. Naproti tomu 

v údolích voda způsobuje zamokření (Koutecká, 2001; Weismannová et al., 2004; 

Macháček, 2006; Státní fond ŽP ČR, 2009). 

 

4.3 Floristické a faunistické poměry 

 

Oblast Dolní Suché leží v třetím, tedy dubobukovém vegetačním stupni. Jelikož se jedná o 

krajinu silně pozměněnou hornickou činností, původní vegetace se zachovala jen z části. 

Převládající vegetací je vegetace dosázena biologickou rekultivací zemědělského a 

lesnického charakteru. Hojný je výskyt lučních porostů, porostů rákosin a ostřic v okolí 

vodních toků. Z vodních rostlin se zde vyskytuje nepukalka plovoucí (Salvinia natans) 

nebo žebratka bahenní (Hottonia palustris). Vegetace je převážně uniformní s významným 

zastoupením mokřadních a vodních druhů. Vyskytují se tu druhy ohrožené a druhy 

vyžadující zvláštní pozornost ale také druhy silně a kriticky ohrožené, mezi nimi chrpa 

luční (Centaurea jacea), jmelí pravé (Viscum album), kruštík bahenní (Epipactis palustris), 

židoviník německý (Myricaria germanica) a jiné. Hojně zastoupeny jsou invazní druhy 

jako křídlatka japonská (Reynoutria japonica), netýkavka žláznatá (Impatiens 

glandulifera), zlatobýl kanadský (Solidago canadiensis) nebo bolševník velkolepý 
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(Heracleum mantegazzianum) (Koutecká, 2001; Knápková et Stalmachová, 2003; 

Weismannová et al., 2004; Macháček, 2006; Návratová, 2008). 

Řada z živočichů vyskytujících se na daném území patří mezi druhy velmi významné a 

bioindikační. Víceří z nich patří mezi druhy zvláště chráněné a zařazené do červených 

seznamů ohrožených druhů České republiky. Najdeme tu například druhy jako rak bahenní 

(Astacus leptodactylus) nebo škeble říční (Anodonta cygnea). Území se také vyznačuje 

hojným výskytem obojživelníků. Jelikož jsou obojživelníci jednou z nejohroženějších 

skupin živočichů ve střední Evropě, je toto území z ekologického hlediska velmi 

významné. Vyskytují se zde například ropucha zelená (Bufo viridis), čolek obecný 

(Triturus vulgaris), skokan zelený (Rana kl. esculenta) nebo kuňky (Bombina sp.). Početně 

vyskytujícími se druhy jsou v tomto území také užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka 

obecná (Lacerta agilis). 

Bohatě zastoupeni jsou ptáci, kteří hledají útočiště zejména v litorálních porostech. Celkem 

se zde vyskytuje čtyřicet druhů ptáků. Jsou tu druhy ohrožené: potápka roháč (Podiceps 

cristatus), moták pochop (Circus aeruginosus), silně ohrožené: rákosník velký 

(Acrocephalus arundinaceus), rybák obecný (Sterna hirundo) a také kriticky ohrožené: 

vodouš rudonohý (Tringa totanus). 

Z ryb se zde ve větší početnosti nachází ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), 

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) a korýšů například žábronožka sněžní 

(Eubranchipus grubel) a měkkýšů velevrub tupý (Unio crassus). Oblast je bohatá taktéž na 

mnohé druhy hmyzu. Jsou tu druhy z čeledi čmelákovití (Bombidae) a čeledi svižníkovití 

(Cicindelidae). Nachází se zde také batolec duhový (Apatura iris), zlatohlávek tmavý 

(Oxythyrea funesta) a další (Koutecká, 2001; Knápková et Stalmachová, 2003; 

Weismannová et al., 2004; Macháček, 2006; Návratová, 2008). 
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5 MATERIÁL A METODIKA 

 

Pro získání informací o možném vývoji post-hornické krajiny byl proveden výzkum 

v post-hornické krajině Havířova, konkrétně v okolí obce Dolní Suchá. Byl zde prováděn 

sběr živočichů řádu stejnonožci (Isopoda) a to ve třech lokalitách lišících se post-

hornickým vývojem.  

 

5.1 Vytyčení a charakteristika zkoumaných ploch 

 

Oblast, ve které byl výzkum prováděn, byla vybírána tak, aby poskytla co nejjasnější 

výsledky, co se týče posouzení vlivu následného vývoje krajiny po hornické činnosti na 

výskyt stejnonožců. Pro tyto účely byly zvoleny tři rozdílné lokality ležící v obci Dolní 

Suchá. Všechny lokality měli jedno společné, a to fakt, že se nachází v oblasti silně 

ovlivněné báňskou činností, která vytvořila v celé oblasti zmáčené plochy, deprese a 

poklesy, avšak následní zacházení s krajinou je odlišné, a proto každá lokalita poskytuje 

odlišné stanovištní podmínky pro živočišná a rostlinná společenstva.  

 

5.2 Způsoby sběru materiálu 

 

Nasbíraný materiál byl získán za pomoci dvou metod. Hlavní byla metoda zemních pastí, 

která byla doplněna o ruční sběr. Na každé z tří lokalit bylo zvoleno sedm odběrových míst 

a na každé z odběrových míst vložena zemní past (Příloha 7). Odběrová místa byla 

vybrána tak, aby byly zahrnuty všechny druhy stanovišť v jednotlivých lokalitách. Pasti 

byly vloženy do vykopaných otvorů v půdě a zaznamenala se jejich lokalizace. Byly 

zhotoveny z polyvinylchloridových trubek se zabezpečeným dnem, do kterých byly 

vyvrtány malé otvory pro odvod případně vniklé nežádoucí dešťové vody. Trubky byly 

z části naplněny 2% roztokem formaldehydu a přikryty v terénu nalezeným vhodným 

přírodním materiálem (Příloha 8). Výběr pastí se uskutečnil třikrát v časovém období od 

května do září, a to vždy v přibližně dvouměsíčních odstupech, přičemž byly pasti znova 
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doplněny roztokem formaldehydu. Ruční sběr byl proveden rovněž tři krát, a to v den 

výběru pastí, jako doplňková forma sběru.  

 

5.3 Zpracování získaného materiálu 

 

Po výběru materiálu ze zemních pastí byly všichni živočichové převedeni do epruvet 

opatřených štítkem s určením místa sběru, čísla pasti a data výběru pasti. Byly zde přelity 

celé obsahy pastí, jelikož obsahovali značné množství materiálu a vybírání jednotlivých 

jedinců by nebylo efektivní. Třídění materiálu proběhlo až později, kde byli odděleni 

stejnonožci od jiných druhů živočichů a uskladněni v roztoku lihu. K tomuto účelu byl 

použit roztok 70% etyl-alkoholu. O týden později byl roztok lihu u některých vzorků 

z důvodu vzniklého zákalu vyměněn. Po takto uskutečněném zakonzervování materiálu 

proběhla determinace za pomoci binokulární lupy a publikací obsahujících klíče k určování 

stejnonožců od Zděňka Frankenbergera a Hanse Joachima Müllera (Frankenberger, 1959; 

Müller, 1985). V problematických případech, kdy vznikly nejasnosti s určením druhu, byla 

determinace konzultována s RNDr. & Mgr. I. H. Tufem, Ph.D. 

 

Z nálezů byly pak vypočteny dominance a frekvence pro jednotlivá území jako i 

komplexně pro celou zkoumanou oblast. Následně byly druhy dle výsledků rozčleněny do 

tříd.  

 

Vzorec pro výpočet dominance:                       (%), 

 

i – druh i z celkového počtu druhů S 

ni – početnost populace druhu i 

N – početnost všech jedinců všech druhů (součet abundancí všech populací). 

 

Vzorec pro výpočet frekvence:                      (%), 

 

ni – počet odběrů, kde byl druh zachycen  

S – počet všech vzorků (Losos et al., 1984). 

100.
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100.
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

Na zkoumaném území bylo nalezeno celkem osm druhů stejnonožců z 339 jedinců. 

Jednalo se o druhy Ligidium hypnorum, Porcellio scaber, Armadillidium vulgare, 

Hyloniscus riparius, Oniscus asellus, Trachelipus rathkii, Porcellium collicola a 

Platyarthus hoffmaseggii. Tabulka 1 zobrazuje jednotlivé zastoupení druhů v území a 

celkové zastoupení v jednotlivých lokalitách. Nejhojněji zastoupeným druhem byl druh 

Ligidium hypnorum s počtem jedinců 215. Při porovnání jednotlivých zkoumaných ploch 

byl tento druh nejvíce zastoupeným druhem na lokalitě ponechané volné sukcesi a na 

rekultivované lokalitě. Na lokalitě lidských sídel byl nejvíce vyskytujícím se druh 

Porcellio scaber. Celkově nejméně zastoupenými druhy byly Oniscus asellus a 

Trachelipus rathkii.  

Lokalita s volnou sukcesí byla jedinou ze zkoumaných, kde byly zastoupeny všechny 

z nalezených druhů. Na druhé, rekultivovaní lokalitě se vyskytovali čtyři druhy, na lokalitě 

třetí rovněž čtyři, ale ne druhově shodné s těmi na lokalitě 2. První lokalita byla naproti 

zbylým dvou značně bohatší, co se týče druhového zastoupení tak i abundancí. 

Z časového hlediska byl nejúspěšnější první sběr. Nálezy v jednotlivých pastích (Příloha 4 

až Příloha 6) se rovněž lišily (Tabulka 2 až Tabulka 4). Nejvíce na jedince přínosnou pastí 

v první lokalitě jakož i v území celkově byla past 1 s počtem jedinců sedmdesát. Tato past 

taktéž obsahovala nejvíce druhů, a to všech osm z osmi nalezených. Past byla umístěna na 

stanovišti bohatém na vegetaci. Na druhé lokalitě byla nejvíce výnosnou past číslo šest. 

Toto stanoviště nebylo na území přímo rekultivovaném, ale v jeho okolí, na okraji lesního 

porostu. Třetí lokalita měla nejvíce zachycených jedinců v pasti pod číslem pět, nacházející 

se ve vesnici, na okraji sadu. 
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Obrázek 1: Vymezení jednotlivých lokalit s grafickým vyznačením zastoupení druhů (1:10 000)  

(Mapy cz s.r.o., 2011- upraveno) 

 

1- lokalita ponechána volné sukcesi; 2- rekultivovaná lokalita; 3- lokalita lidských sídel  
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Obrázek 2: Grafické znázornění nálezů jedinců na lokalitách v jednotlivých sběrech (zdroj: autor) 

 

 

Tabulka 2: Nálezy v jednotlivých pastích na lokalitě ponechané volné sukcesi (lokalita 1)               

(zdroj: autor) 

 

 

Druh 
Území ponecháno volné sukcesi 

past 1 past 2 past 3 past 4 past 5 past 6 past 7 celkem 

Ligidium hypnorum 50 19 2 43 29 44 4 191 

Porcellio scaber 2 
      

2 

Armadillidium vulgare 4 
 

3 1 1 
 

1 10 

Hyloniscus riparius 10 
   

1 
 

3 14 

Oniscus asellus 2 
    

2 
 

4 

Trachelipus rathkii 1 
  

1 
   

2 

Porcellium collicola 1 
 

1 3 1 
  

6 

Platyarthrus 

hoffmaseggii       
23 23 

celkem 70 19 6 48 32 46 31 252 
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     Tabulka 3: Nálezy v jednotlivých pastích na rekultivované lokalitě (lokalita 2) 

 

Druh 
Rekultivovaná lokalita 

past 1 past 2 past 3 past 4 past 5 past 6 past 7 celkem 

Ligidium hypnorum 1 2 
 

6 
 

10 

 

19 

Porcellio scaber 
  

1 
 

2 
 

 

3 

Armadillidium vulgare 1 1 
    

 

2 

Hyloniscus riparius 
      

 

0 

Oniscus asellus 
      

 

0 

Trachelipus rathkii 
      

 

0 

Porcellium collicola 
  

1 3 2 
 

 

6 

Platyarthrus 

hoffmaseggii       

 

0 

celkem 2 3 2 9 4 10 0 30 

  

 

 
     Tabulka 4: Nálezy v jednotlivých pastích na lokalitě lidských sídel (lokalita 3) (zdroj: autor) 

 

Druh 
Lidská sídla  

past 1 past 2 past 3 past 4 past 5 past 6 past 7 celkem 

Ligidium hypnorum 
 

2 
 

1 1 1 
 

5 

Porcellio scaber 1 4 
 

1 40 3 
 

49 

Armadillidium vulgare 
       

0 

Hyloniscus riparius 
       

0 

Oniscus asellus 
       

0 

Trachelipus rathkii 
 

2 
     

2 

Porcellium collicola 
 

1 
     

1 

Platyarthrus 

hoffmaseggii        
0 

celkem 1 9 0 2 41 4 0 57 
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         Tabulka 5:  Dominance a frekvence druhů na jednotlivých lokalitách (zdroj: autor) 

 

Druh 

Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 
Celk. D 

(%) 

Celk. F 

(%) 
D 

 (%) 

F  

(%) 

D 

(%) 

F  

(%) 

D 

 (%) 

F  

(%) 

Ligidium 

hypnorum 
75,8 10 63,3 100 8,8 66,7 63,4 100 

 

Porcellio scaber 0,8 33,3 10 33,3 85,9 100 15,9 55,6 

Armadillidium 

vulgare 
3,9 66,7 6,7 66,7 0 0 3,5 44,4 

Hyloniscus 

riparius 
5,6 66,7 0 0 0 0 4,1 22,2 

Oniscus asellus 1,6 33,3 0 0 0 0 1,2 11,1 

Trachelipus 

rathkii 
0,8 33,3 0 0 3,5 33,3 1,2 22,2 

Porcellium 

collicola 
2,4 66,7 20 66,7 1,8 33,3 3,8 55,6 

Platyartrus 

hoffmannseggi 
9,1 66,7 0 0 0 0 6,8 22,2 

 

D- dominance druhu; F- frekvence druhu; Cekl. D- celková dominance; Celk. F- celková     

frekvence; Lokalita 1- území ponecháno volné sukcesi; Lokalita2- rekultivované území; 

Lokalita 3- území obce Dolní Suchá 
   

     Tabulka 6: Zařazení druhů do tříd podle dominance a frekvence (zdroj: autor) 

 

Celá zkoumaná oblast 

Druh 

Dominance 

(%) 

zařazení druhu 

podle dominance 

Frekvence 

(%) 

zařazení druhu 

podle frekvence 

Ligidium hypnorum 
63,4 eudominantní 100 eukonstantní 

Porcellio scaber 
15,9 eudominantní 55,6 konstantní 

Armadillidium 

vulgare 
3,5 subdominantní 44,4 akcesorický 

Hyloniscus riparius 
4,1 subdominantní 22,2 akcidentární 

Oniscus asellus 
1,2 recedentní 11,1 akcidentární 

Trachelipus rathkii 
1,2 recedentní 22,2 akcidentární 

Porcellium collicola 
3,8 subdominantní 55,6 konstantní 

Platyartrus 

hoffmannseggi 
6,8 dominantní 22,2 akcidentární 
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7 DISKUZE 

 

Výzkumem výskytu Isopoda na daném území se zjistilo jejich poměrně hojné zastoupení. 

Nejbohatší lokalitou co se týče osídlení stejnonožci, byla lokalita ponechaná volné sukcesi, 

a tedy lokalita první. Tato oblast je význačná svou rozmanitostí. Je to část krajiny 

vyskytující se nedaleko bývalého Dolu Dukla a je tedy silně ovlivněna těžební činností. 

Ačkoli na území Dolu proběhly rekultivace, na mnou zkoumané lokalitě tyto rekultivace 

provedeny nebyly. Bylo zde uskutečněno několik antropogenních zásahů. Příkladem je 

návoz hlušiny kolem železniční tratě. Tyto návozy byly uskutečněny za účelem 

kompenzace těžbou vzniklých poklesů a tedy pro udržení tratě v rovině a jedné linii. 

Kolem tratě dnes možno pozorovat značné výškové rozdíly naproti okolitému terénu. 

V blízkosti zkoumané plochy byly provedeny rekultivace lesnického a zemědělského typu, 

ale samotné území bylo ponecháno přirozené sukcesi s tím, že oblast je pořád 

antropogenně ovlivňována. Lze zde například pozorovat znečistění v podobě volně ležících 

odpadků.  V dané lokalitě se vyskytuje také vodní plocha, vzniklá zaplavením poklesové 

kotliny, která je následkem hornické činnosti (osobní sdělení, Smola J., březen 2013). 

Nachází se zde dostatek vegetace, stinných stanovišť, území je vlhké s nabídkou různých 

mikrostanovišť. Právě tento fakt je zřejmě důvodem zdejšího hojného zastoupení Isopoda. 

Byl zde nalezen také silně synantropní druh Porcellio scaber. Tento druh byl 

v nejhojnějším počtu nalezen na třetí lokalitě- v sídelné části obce Dolní Suchá a to 

s dominancí 85,9 %. Rovněž se tedy potvrdilo zařazení tohoto druhu k druhům 

vyskytujícím se v antropogenním prostředí.  

Tato lokalita nebyla hornickou činností až natolik ovlivněná aby došlo k narušení 

kontinuity jejího vývoje. Následky hornictví můžeme pozorovat na okrajích obce a to ve 

formě poklesů a depresí. Toto území je typickou venkovskou krajinou s mírným osídlením, 

obráběnými políčky a velkými zahradami (osobní sdělení, Smola J., březen 2013). Jelikož 

je obec nebo město osobitým prostorem pro život volně žijících organismů, jedná se o 

zcela odlišné stanoviště poskytující nové podmínky pro život stejnonožců.  
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V celém modelovém území, ať už se jednalo o kteroukoli lokalitu, byl nalezen druh 

Ligidium hypnorum. Na území vystupoval mezi ostatními druhy stejnonožců s dominancí 

63,4 %. A podle nálezů a výpočtů se z hlediska frekvence zde řadí mezi druhy 

eukonstantní. Tento druh je silně vázán na vlhká stanoviště a jeho tak vysoká zdejší 

abundance indikuje vysokou vlhkost území. Lze se domnívat, že důvodem této humidity 

jsou následky hornické činnosti. Těžbou totiž, jak již bylo výše zmiňováno, dochází 

k poklesům území a k jeho zamokření, což tomuto druhu poskytuje vhodné dostatečně 

vlhké zázemí. Nejvíce se druh Ligidium hypnorum vyskytoval v první lokalitě, která byla 

těžbou značně ovlivněna, ale neproběhli zde rekultivační práce.  

Ostatní nashromážděné druhy byly v nálezech zastoupeny v menším počtu, ale poukázaly 

na biodiverzitu i na tomto území potýkajícím se s následky těžby. První lokalita tvořila 

vhodné podmínky pro všech osm druhů a ukazuje na skutečnost vhodnosti rozmanité 

krajiny pro společenstva stejnonožců. V této lokalitě byl taktéž nalezen druh Platyarthus 

hoffmanseggii, a to při ručním sběru. Byl nalezen při objevení mraveniště, na které tento 

specifický druh vázán.  

Rekultivovaná lokalita se projevila jako nejchudší. Tento výsledek lze zdůvodnit 

jednotvárností krajiny ve velkoplošně zemědělsky rekultivované lokalitě. Jedná se o území 

vyskytující se nedaleko lidských sídel, na okraji lesního porostu. Plocha je tvořena 

převážně obhospodařovaným polem a solitérami stromů, ponechanými jako zůstatek 

původní krajiny, konkrétně zahrad a sadů, vyskytujících se na území před zahájením 

rekultivace. V lokalitě se taktéž vyskytují dvě původní vodní plochy, u kterých došlo 

vlivem těžební činnosti k výraznému poklesu hladiny vody (asi pět metrů). Tato plocha je 

ze tří zkoumaných lokalit tou, která prošla největšími antropogenními zásahy. Došlo 

k bourání staveb a oplocení, odvážení materiálu, těžebním vlivům a pak k rekultivačním 

zásahům (osobní sdělení, Smola J., březen 2013). Výsledky chudých nálezů v téhle lokalitě 

nelze připsat selhání lidského faktoru nebo vlivům počasí. Zde zavedené zemní pasti byly 

totiž v odchytu půdní fauny úspěšné, a přesto se tam jedinci ze zájmového řádu stejnonožci 

nevyskytovali. 

Sběr na třetím území byl zatížen jistou mírou nepřesnosti a to proto, že se jednalo o 

obývanou oblast. Ačkoli pasti nebyli zavedeni na žádné oplocené pozemky, občané s nimi 

přišli do styku a mnohé z nich byly znehodnoceny, nebo úplně odstraněny. Jelikož byl sběr 

v této obci prováděn jen ve venkovních prostorech, nebyly objevené další možné druhy, 
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které mají tendenci vyskytovat se ve sklepích obytných domů (Cylisticus convexus). Tento 

druh se zde s určitou pravděpodobností vyskytuje a tak přispívá k druhové bohatosti 

stejnonožců v modelovém území. 

Další impakt na kvalitu sběru mělo počasí. Přestože byly pasti před vstupem vody 

zajištěny, i tak došlo důsledkem vydatných dešťů k zaplavení některých z nich a tak 

znehodnocení jejich obsahů. Jednalo se o dvě pasti na první lokalitě a tři pasti v lokalitě 

druhé. 

Dle dosažených výsledků lze zhodnotit, že preference stanovišť stejnonožci je daná 

heterogenitou. Stejnonožci (Isopoda) vyhledávají území pestrá, bohatá na různé typy 

mikrostanovišť, které jim zároveň poskytnou dostatek vlahy a stínu. Možné zatížení 

krajiny těžkými kovy nehraje ve výběru prostředí pro stejnonožce až tak velkou roli, 

protože díky vysoké schopnosti akumulace těchto kovů dokáží v kontaminované krajině 

přežít. Dokáží se tedy vhodně adaptovat a přizpůsobit lidským zásahům do krajiny. 

Kontaminace nebyla konkrétně na daném území zkoumána, ale mohla by být předmětem 

dalšího studia.  

Počet nalezených jedinců poukazuje na schopnost stejnonožců žít v zkoumané post-

hornické krajině a osm různých druhů svědčí o druhové bohatosti krajiny, co se týče tohoto 

řádu živočichů. Kromě těchto druhů lze pak předpokládat také výskyt druhu beruška vodní 

(Asellus aquaticus). Je to vodní druh, který s vysokou pravděpodobností obývá vodní 

plochy daného území. Přestože nebyl průzkum stejnonožců na vodních plochách daného 

území prováděn a tedy jejich výskyt nebyl touto studií potvrzen, je více než 

pravděpodobné, že se zde vyskytuje. Je to totiž typický vodní druh, široce rozšířen na 

celém území České republiky.  
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ZÁVĚR 

Na základě množství získaného materiálu vypovídajícím o početnosti výskytu stejnonožců 

se posuzovaly zkoumané plochy a vlivy na nich provedených zásahů hornické a 

rekultivační činnosti. Hlavní metodou sběru materiálu byla metoda zemních pastí. 

Získávání vzorků povrchově aktivních jedinců suchozemských stejnonožců pomocí 

zemních pastí je praktickou metodou, která zároveň šetří čas. Touto metodou mohou být 

zachyceny velká množství druhů, i těch aktivních během noci. Druhy v zemních pastích 

pak mohou sloužit k určení výskytu druhů podél jednotlivých environmentálních gradientů 

včetně znečištění kovy (Hendrickx et al., 2003).  

Na výsledcích bylo možno pozorovat odlišnost v početnosti druhů v krajině homogenní a 

heterogenní. Celkově jsou podle této studie stejnonožci ve zkoumané lokalitě zastoupeny 

druhy: Ligidium hypnorum, Porcellio scaber, Armadillidium vulgare, Hyloniscus riparius, 

Oniscus asellus, Trachelipus rathkii, Porcellium collicola a Platyarthus hoffmaseggii.  

Nejhojněji zastoupený druh Ligidium hypnorum svým výskytem potvrdil značnou vlhkost 

prostředí, pravděpodobně způsobenou zamokřením území důsledkem poklesů způsobených 

hornickou činností. Co se týče obnovy krajiny, rekultivované území se ukázalo jako 

prostředí na výskyt stejnonožců velmi chudé. Naopak lokalita, která se po ukončení těžby 

samostatně postupně vyvíjela, byla druhové pestrá a v porovnání s lokalitou 

rekultivovanou výrazně bohatší. Důvod tkví v rozmanitosti krajiny a v bohaté nabídce 

mikrostanovišť, kterou velkoplošně rekultivována lokalita nemohla poskytnout. Výzkum 

stejnonožců proveden přímo v sídelní části obce Dolní Suchá znovu potvrdil vlhkost území 

výskytem druhu Ligidium hypnorum i když nejvíce rozšířeným druhem byl synantropní 

druh Porcellio scaber. 

Výzkumem byl potvrzen fakt, že stejnonožci se přiklánějí spíše k heterogenním 

stanovištím, nežli stanovištím jednosměrně velkoplošně rekultivovaným. Díky své 

schopnosti bioindikace a výskytu na narušovaných územích jsou tito jedinci z hlediska 

biomonitoringu a ochrany přírody velmi významní. Tím, že jsou běžně vyskytujícími se, 

rozšířenými jedinci, jsou poměrně početní a žijí v místech obývaných člověkem, mají 

v bioidikaci vysokou hodnotu. Dalšími výzkumy a sledováním kumulace kontaminantů 

v tělech stejnonožců by se v této oblasti mohlo dosáhnout užitečných výsledků 

poskytujících informace o životním prostředí. 
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