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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem živočichů drobných periodických vod na 

lesních cestách (CHKO Beskydy). Hlavním cílem je seznámení se s diverzitou živočichů 

v periodických vodách.  

První část práce obsahuje obecnou charakteristiku vodních živočichů a jejich 

akvatického prostředí.Výzkum probíhal na hřebeni Ostrý – Kalužný. Na šesti vybraných 

lokalitách probíhalo měření pH, teploty vzduchu, teploty vody a rozměrů vodních 

stanovišť.  

Během dvouletého pozorování, byl zjištěn výskyt mnoha druhů bezobratlých 

organismů, ale také několika obratlovců. Nacházely se zde také ohrožené a chráněné druhy 

obojživelníků.  

Protože se všechna zkoumaná stanoviště nacházela na cestách používaných turisty a 

k lesnické činnosti, zaměřuje se práce také na vliv těchto aktivit na tato stanoviště. Je zde 

také zmíněna ochranářská činnost v oblasti vodních biotopů. 

 

Klíčová slova: viatelma, periodické vody, temporární vody, fauna, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

ABSTRACT 

This thesis deals with the fauna of small periodic waters on forest roads of PLA 

Beskydy. The main goal of thesis is to introduce the diversity periodic water fauna.  

The first part of thesis contains general characteristics of aquatic fauna and of its 

aquatic environment. The research was done on Ostrý Mt. – Kalužný Mt. ridge. The pH, 

water and air temperature and measures od six selected habitats were recorded and 

compared as main physiological factors influencing the diversity of habitats.  

During the two years of research, there was confirmed an appearance of several 

invertebrate species as well as some vertebrates. Some endangered species of amphibians 

were also present.  

As all of the selected habitats were located on roads used for tourism and forestry, 

the study also deals with influence of their activities on it. 

Environmental protection activities on aquatic habitats are also mentioned. 

Keywords: viatelms, periodic waters, temporary waters, fauna 
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1. ÚVOD 

Diverzita živočichů v periodických vodách je prozatím na území České republiky 

málo známá. Voda je jedním ze stavebních kamenů života. Vody můžeme rozdělit na vody 

stojaté a tekoucí. Periodické vody patří mezi stojaté temporární vody. Tyto vody tvoří 

specifické podmínky pro vodní organismy. Jedinci, kteří se zde nacházejí, se museli 

adaptovat na pravidelné vysychání.  

I přes velmi extrémní podmínky v těchto vodách se zde nacházejí chráněné druhy 

živočichů a rostlin.  

V poslední době zaznamenáváme určitý úbytek množství těchto stanovišť v naší 

krajině, což může mít negativní dopad na druhovou rozmanitost nejen vodních živočichů, 

ale také těch, kteří jsou vázání na okolí vodních ploch. 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s diverzitou živočichů drobných 

periodických vod. Součástí práce bylo determinovat vybrané jedince a popsat faktory, 

které vedou k narušování či tvorbě periodických vod.  
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2. Význam vody v krajině 

Voda má velký význam v krajině. Je také jedním ze stavebních kamenů života jako 

takového. Je stanovištěm široké škály organismů od těch nejmenších a nejprimitivnějších 

až po velmi vyspělé živočichy (KOVÁŘ, 2008). Voda určuje v krajině její kvalitu. Spolu s 

teplotou je dostupnost vody abiotickým faktorem, který ovlivňuje organismy a vegetaci. 

Probíhají v ní důležité pochody a slouží jako rozpouštědlo. Fyzikální vlastnosti vody určují 

podmínky, ve kterých mohou živočichové fungovat. Těla živých organismů jsou z velké 

části tvořena vodou, dojde-li k její větší ztrátě, může to vést až k úhynu organismu 

(BERGSTEDT, 2005). 

Voda má také zásadní význam pro tvorbu reliéfu krajiny, ovlivňuje atmosféru a tvoří 

biotopy. Obecně platí, že krajina s nižším množstvím vodních ploch se rychleji prohřívá. 

Jejich absence proto může vést extrémním klimatickým změnám. Schopnost zadržovat 

vodu je také jedním z významných krajinotvorných faktorů (CÍLEK, 2004).  

 

2.1. Význam periodických vod  

Periodické vody jsou velice důležité nejen z ekologického hlediska ale i z pohledu 

výzkumu. Vytvářejí prostředí často pro ohrožené druhy organismů, jako jsou žábronožky 

(Anostraca) nebo larvy čolků (Salamandridae ssp.) a některých druhů žab (Anura ssp.). 

Umožňují také rozmnožování organismů, poskytují úkryt před vysokými teplotami, 

prostor pro rozmnožování a vývoj jedinců, kteří potřebují akvatické prostředí. Jsou to 

rozmanité vodní plochy, vyskytující se téměř na všech kontinentech a to bez ohledu na 

klimatická pásma či nadmořskou výšku. 

V tropických oblastech, můžou periodické plochy sloužit pro vývin takových 

jedinců, kteří po dokončení svého vývoje přenášejí např. malárii, žlutou zimnici a další 

nemoci, proto jsou tyto biotopy v těchto oblastech nežádoucí (WILLIAMS, 2006). 



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            3 
 

Některé lidské činnosti, jako je zemědělství, turistika a stavební průmysl, často 

devastují tyto vody, ale na druhou stranu např. těžba dřeva často zanechává prohlubně a tak 

dává šanci k vytvoření nových periodických vod.  

Tvorba periodických vod je silně závislá na úhrnu dešťových srážek a jejich zpětném 

odpařování. Vytvářejí se zejména během vlhkého období, kdy jsou povětrnostní podmínky 

minimální. Dalším faktorem tvorby takovýchto vod je tvar místa, kam dopadají srážky.  

Prázdné nádoby, skořápky, pukliny ve skalách a prohlubně mohou často sloužit k 

vytváření periodických vod. Fytotelmy, které se vytvářejí v úžlabních listech a přízemních 

růžicích jsou závislé na stupni vegetace. Dále bude záležet na tvaru listu, tloušťce listu, 

nebo vzdálenost od úžlabí. Roční období ovlivňuje tvorbu periodických vod. Nejčastěji se 

vytváří na jaře po oblevě sněhu, či v létě a na podzim při častějších srážkách. Zeměpisná 

šířka či nadmořská výška pak hraje roli zejména s ohledem na množství srážek a tání sněhu 

a ledovců (WILLIAMS, 2006). 

 

2.2.      Dělení periodických vod  

Periodické vody jsou jednou z forem temporárních vod, tedy vod, jejichž trvání má 

dočasný nebo přechodný charakter. 

Temporární vody dělí Williams (2006) na: 

Periodické – ty, které se pravidelně opakují např. při tání sněhu 

Efemerální – objevují se pouze vzácně např. při mimořádně silných srážkách 

Epizodické – existují po delší dobu, vyskytnou se zhruba 2-3x za 10 let 

Intermitentní – mají různě dlouhou periodu zaplavení 
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Periodické vody se mohou dělit podle velikosti, nebo podle místa výskytu. První 

rozdělení periodických vod dle jejich rozměrů popsal N. K. Decksbach v roce 1929. Uvedl, 

že je možné tyto vody rozdělit do tří skupin:  

 malá stanoviště – v úžlabí listů, v dutinách stromů, nádoby, střepy lahví 

(využívají některé druhy žab rodu Dendrobates, želvušky (Tardigrada), 

pakomáři (Chironomidae) a hlístice (Nematoda). 

 střední stanoviště - nivy, koryta, příkopy  

 velká stanoviště – mrtvá ramena (která jsou pravidelně zaplavovaná), mělká 

jezera, alpínská jezera (WILLIAMS, 2006). 

Wiggins v roce 1980 uvedl, že se periodické vody mohou dělit také dle doby plněni a 

to na jarní a podzimní periodické vody. 

 Novější metodou členění periodických vod je podle místa jejich výskytu. Zde patří 

například fytotelmy, které se vytvářejí v úžlabí listů a poskytují tak v hodné podmínky pro 

mnoho organismů např. želvušky (Tardigrada), hlístice (Nematoda), larvy komárů 

(Culicidae spp.), pakomárů (Chironomidae spp.), a některé zástupce prvoků (Protozoa). 

Také pukliny ve skalách umožňují zadržení vody – v tomto případě mluvíme o 

litothelmách. Dentrotelmy se vytvářejí v puklinách stromů (ŘÍHOVÁ, 2003). Na cestách se 

periodické vody vytvářejí působením těžké techniky, turismu a nerovností terénu, tyto 

lokality nazýváme viatelmy. 

 

2.3.      Fyzikálně chemické vlastnosti vod 

Jednou z klíčových fyzikálních vlastností vody je její teplota. Sluneční aktivita svým 

působením ovlivňuje výpar z vodní hladiny, zvyšuje teplotu vody a mění vlhkost vzduchu. 

Tato aktivita se mění s ročním obdobím. Na podzim a v zimě je nejnižší a výpar vody je 

minimální. V oblastech bohatých na vodní srážky, je životnost periodických vod delší, 
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vydrží až do období sucha. Vodní útvary ve vyšších nadmořských výškách mohou 

vyschnout až v pozdním létě či na začátku zimy (WILLIAMS, 2006). 

Variabilita teploty je nejvýznamnějším fyzikálním činitelem pro periodické a stojaté 

vody. Nejedná se pouze o změny teplot v přechodu noci a dne, ale také o sezonní teplotní 

změny a především změny teplot v kratších časových periodách v řádu hodin. Jelikož 

bývají periodické vody často velice mělké, mají nízkou teplotní setrvačnost. U 

vnitrozemských povrchových vod je jejich fyzikální chování závislé na charakteru vodní 

nádrže, slunečním záření, absorpci paprsků, na teplotě ovzduší a na okolní vegetaci 

(WILLIAMS, 2006). 

Voda nevytváří pouze prostředí pro život, ale sama se také účastní biologických 

pochodů, které umožňují život na Zemi. Hustota vody je 775krát větší než hustota 

vzduchu. Tento fakt poukazuje na to, že vodní organismy, které mají podobnou nebo 

stejnou měrnou hmotnost jako prostředí ve kterém se nacházejí (voda), a nepůsobí na ně 

zemská tíže, se vznášejí. Voda má velice malou roztažnost. To se projevuje u tzv. letní a 

zimní teplotní zonace vody, která platí především u stojatých vod. V letních měsících 

teplota vody směrem ke dnu klesá, a však v zimě je tomu naopak. Tato anomálie vede k 

změnám obsahu kyslíku, živin a podobně. Povrchové napětí neboli zvýšená soudržnost 

molekul na vodní hladině se projevuje tzv. vodní blankou. Někteří živočichové žijí v 

povrchové blance (neuston) a jiní se po ní pohybují (supraneuston) (HARTMAN, 1988). 

Plyny se do vodního prostředí dostávají díky difúzi z atmosféry. Plyny, které se 

nacházejí ve vzdušné atmosféře, mají různou rozpustnost ve vodě. Mezi málo rozpustné 

plyny patří dusík a kyslík.  

Zdrojem kyslíku je difúze zajišťovaná z atmosféry nebo z fotosyntetických asimilací 

vodních rostlin. Množství kyslíku ve vodě je nepřímo úměrné množství oxidu uhličitého. 

Pokud nastane úbytek jednoho z plynů, pak množství druhého plynu vzroste. Teplota vody 

se podílí nejen na množství kyslíku, ale obecně na obsahu plynů ve vodě. Největší obsah 

kyslíku nalezneme v chladných vodách bystřinných toků nebo ve stojatých vodách s 

vegetací. Obsah kyslíku s hloubkou vody klesá a to jednak kvůli poklesu teploty a také 
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kvůli snížené rozmanitosti organismů. Také atmosférický tlak hraje významnou roli pro 

obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. S klesajícím tlakem klesá i obsah rozpuštěného 

kyslíku. Tyto faktory úzce souvisí s nadmořskou výškou a aktuálním počasím. Velmi 

podstatné je také střídání dne a noci, tedy množství světla, které ovlivňuje míru 

fotosyntézy. Maximální hodnota rozpuštěného kyslíku ve vodě se pohybuje v odpoledních 

až podvečerních hodinách, zatímco nejnižší denní hodnota rozpuštěného kyslíku je brzo 

ráno (HARTMAN, 1988). Příliš nízký nebo naopak příliš vysoký obsah rozpuštěného 

kyslíku ve vodě, vede k ohrožení ryb, jiker a vodních bezobratlých organismů.  

Oxid uhličitý má pro život stejný význam jako kyslík. Voda jej přímá z atmosféry, 

rozkladem organických látek, nebo jako produkt dýchání. Oxid uhličitý se vyskytuje ve 

vodách ve třech různých formách - jako volný, vázaný a nerozpustný (HARTMAN, 1988). 
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3. Živočichové drobných periodických vod 

Obecně se v periodických vodách nejvíce vyskytují korýši (Crustacea) a hmyz 

(Insecta). Z nižší taxonomické úrovně jsou zastoupeni v periodických vodách tyto skupiny 

živočichů: klanonožči (Copepoda), lasturnatky (Ostracoda), lupenonožci (Branchiopoda), 

desetinožci (Decapoda) a mnoho dalších.  

Hmyz (Insecta) je zastoupen těmito řády: brouci (Coleoptera), chrostíci 

(Trichoptera), dvoukřídlí (Diptera) a podtřídou křídlatí (Pterygota). V periodických vodách 

se vyskytují také obojživelníci (Amphibia), mezi nimi i velmi vzácné druhy. Temporární 

vody mohou sloužit jako zdroj potravy například pro larvy vážek (Odonata spp.). 

V periodických vodách se můžeme setkat s hady (Serpentes), savci (Mammalia) a ptáky 

(Aves) (WILLIAMS, 2006). 

 

 

3.1.         Jednobuněčné organismy 

 

V periodických vodách byly nalezeny bakterie, které jsou schopné rozkládat 

celulózu. Jejich koncentrace vzrůstá na podzim, kdy dochází k většímu rozkladu 

suchozemských rostlin. Walker (1991) uvádí, že bakterie jsou velice důležité jako potrava 

pro larvy komárů (Culicidae spp.).  

Bakterie jsou organismy, které dokáží přežít extrémní situace, například v Antarktidě 

byly objeveny bakterie, které byly schopné rozmnožování v teplotě -24°C . Mnoho bakterií 

tolerují vyschnutí i na dobu 14 let, bylo zjištěno, že 83% bakterií se znovu „obnoví“ po 

zaplavení místa (Rhodes 1950). Vodní bakterie mohou také hrát roli patogenů. Znamená 

to, že negativně ovlivňují jiné organismy.  

Mezi protisty řadíme řasy a prvoky (Protozoa). Laird (1988) zaznamenal 114 druhů 

rozsivek a 24 druhů zelených řas v periodických vodách v Quebecu. Studium prvoků 

(Protozoa) v periodických vodách je zatím málo prozkoumáno. (WILLIAMS, 2006). 
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3.2.    Bezobratlí  

 

 V periodických vodách se můžeme setkat s nejrůznějšími bezobratlými. Největší 

procento vodních organismů zaujímají řády dvoukřídlí (Diptera), vážky (Odonata) a 

někteří příslušníci kmene měkkýši (Mollusca). 

Hlístice (Nematoda) tvoří nejpočetnější a nerozšířenější skupinu živočichů na Zemi. 

Jsou to mnohobuněčné prvoústé organismy. Mají tvar těla přizpůsobený k parazitování. 

Jejich kutikulární zuby dokáží poškodit tkáně hostitele. Na světě jich bylo popsáno asi 80 

tisíc druhů. První jedinci byli objeveni v mořských vodách. Později byl nález hlístic 

zaznamenán také v půdě a nakonec byly objeveny i ve sladkých vodách. Samci jsou 

obvykle tolerantnější k negativním podmínkám než samičky. Samice jsou schopny 

vyprodukovat až 200 tisíc vajec za den (THORP, 1991).  

Mezi další organismy obývající vodní stanoviště patří strunovci (Nematomorpha). 

Tento kmen zahrnuje přibližně 320 druhů. Strunovci (Nematomorpha) jsou velice podobní 

hlísticím (Nematoda). Dospělí jedinci dorůstají délky několika centimetrů. Larvy těchto 

organismů parazitují na bezobratlých jedincích, mezi které patří potápníci a švábi 

(Blattodea). Strunovci (Nematomorpha) se vyskytují v rybnících, jezerech a periodických 

vodách. Jestliže je hostitel nevhodný dokáže larva přetrvat v těle ve fázi tzv. spánku a dál 

se již nevyvíjet. Thorp (1991) uvedl ve sladkých vodách Severní Ameriky výskyt 4 druhů 

strunovců (Nematomorpha). 

Součástí planktonu jsou vířníci (Rotifera), kteří obývají především sladkovodní 

plochy. Jejich charakteristickým znakem jsou brvy, které neustále kmitají a přivádějí tak 

potravu k ústům (PAPÁČEK, 2000). Vířníci (Rotifera) dokáží přežít pravidelné vysychání 

periodických vod díky vytvoření ochranné vrstvy. Některé druhy mají schopnost 

polymorfismu, v závislosti na změně teploty a tlaku. To se projevuje změnou tvaru těla 

podle sezóny. Tito živočichové mají dva druhy vajíček letní a zimní. Jarní vajíčka jsou 

diploidní a vyvinou se z nich samičky. Vývin samců nastává ve chvíli, kdy haploidní 

vajíčka nejsou oplodněna, tento typ vajíček je tvořen na podzim. Vířníci byli nalezeni ve 

fytotelmách na Jamajce, tyto druhy našel Janetzky v roce 1995. V temporárních vodách 

bylo zjištěno 10 druhů vířníků z toho 3 ve fytotelmách (WILLIAM, 2006). 
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 Želvušky (Tardigrada) patří mezi neodolnější organismy na Zemi. Jejich tělo nese 

osm nohou, které jsou zakončeny drápky. V nepříznivých podmínkách jsou želvušky 

(Tardigrada) schopné přejít do stavu tzv. anabiozy, kdy dojde k zastavení metabolismu a 

vývinu. Tito živočichové přetrvávají v extrémních podmínkách např. velké teplotní výkyvy 

(-274 do + 150 C). Na naší planetě bylo jich určeno asi 400 druhů (PAPÁČEK, 2002). 

Objevují se ve vlhké půdě, periodických vodách, na lišejnících a meších. Počet druhů v 

periodických vodách není přesně znám.  

V periodických vodách můžeme zahrnout tři třídy kroužkovců a to máloštětinatce 

(Oligochaeta), opáskovce (Clitellata) a sladkovodní mnohoštětinatce (Polychaeta). V 

rybnících a pomaleji tekoucích vodách se můžeme setkat s pijavicemi (Hirudinea). V 

periodických vodách se vyskytují čeledi žížalovitých (Lumbricidae), roupovitých 

(Asilidae), naidkovitých (Naididae) a nitěnkovitých (Tubificidae). Žížalovití 

(Lumbricidae) obvykle žijí mezi vegetací a dokáží přežít bez vody čtyři dny. Čeleď 

naidkovití (Nadidiae) je hojná v temporárních vodách. Vývin larev v dočasných vodách 

může byt velice rychlý vlivem vysoké teploty vody. Nitěnka obecná (Tubifex tubifex) je 

schopná přežít 14 dní v suchém podloží a více než 70 dní ve vlhké půdě (WILLIAMS, 

2006). 

Plži (Gastropoda) i mlži (Bivalvia) zastupují kmen měkkýšů (Mollusca), který je také 

zastoupen v periodických vodách. Severní Amerika je druhově nejbohatším místem s 

výskytem mlžů. Nejběžnější nadčeledí jsou Unionacea - uvádí se až 227 druhů. Tyto 

organismy se nacházejí v jezerech, řekách, mořích a periodických vodách. Některé rody 

např: Sphaerium a Musculiumm jsou velice choulostivé k nedostatku kyslíku a nedokáží se 

tak adaptovat na periodické vodní plochy.  

Mezi členovce (Arthropoda), kteří se vyskytují v periodických vodách, můžeme 

zahrnout korýše (Crustacea), hmyz (Insecta) a chvostoskoky (Collembola). 

Korýši (Crustacea) tvoří druhově nejrozmanitější podkmen živočichů. Je velice 

obtížné charakterizovat tvar a členění jejich těla (PAPÁČEK, 2000). Z celkového počtu, 

který je odhadován na 40 tisíc druhů, bylo zaznamenáno 10 % druhů žijících ve 

vnitrozemních vodách. Jsou zde zahrnuty stanoviště s extrémními podmínkami (polární 
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jezera, solné jezera, horká prameniště). Vodní stanoviště jsou velmi bohatá na tyto 

organismy. V Kolumbii bylo zaznamenáno 44 druhů perlooček (Cladocera spp.) a 7 druhů 

buchanek (Cyclopoida spp.) (MAHONEY et al. 1990). V Africe jsou vodní stanoviště 

často zničená vlivem urbanizace a používáním pesticidů, které mají negativní vliv na 

perloočky (Cladocera spp.).  

Žábronožky (Anostraca) patří do kmene členovců (Arthropoda) a třídy lupenonožci 

(Branchiopoda), jsou to obyvatelé temporárních vod a tůní. Jejich vajíčka přežijí až 5 let v 

suchém bahně. Oproti tomu stejnonožci např. svinka obecná (Armadilidium vulgare), 

vidlonožci (Mysidacea spp.) a desetinožci (Decapoda spp.) rak říční (Astacus astacus) 

nejsou adaptováni na život v periodických vodách (WILLIAMS, 2006).  

Perloočky (Cladocera) jsou velice tolerantní k environmentálním podmínkám (pH, 

rozpustnost kyslíku, teplota) proto je můžeme zařadit jako kosmopolitní jedince dočasných 

vod. Mezi korýše (Crustacea) patří i buchanky (Cyclopoida), které jsou typické pro 

temporální vody. Schránky u lasturnatek (Ostracodia) slouží k ochraně před vyschnutím. 

Tyto schránky jsou tvořené uhličitanem vápenatým (THORP, 1991). 

Třída hmyz (Insecta) je nedílnou součástí periodických vod. Velmi hojně jsou v 

periodických vodách zastoupeny jepice (Ephemeroptera spp.), polokřídlí (Hemiptera spp.), 

brouci (Coleoptera spp.), chrostíci (Trichoptera spp.) a dvoukřídlí (Diptera spp.). Všichni 

uvedení s výjimkou jepic (Ephemeroptera spp.) (až na určité druhy) jsou součástí 

periodických vod (WIGGINS, 1980). 

 Z dvoukřídlého hmyzu, pro který je typický jeden pár blanitých křídel a druhý pár je 

přeměněn v rovnovážný orgán, se nachází v periodických vodách čeledě tiplícovití 

(Tipulidae), pakomárovití (Chironomidae) a komárovití (Culicidae). Larvy vážek (Odonata 

spp.) využívají ke svému vývoji temporární vody, které mají delší akvatickou fázi, než 

vody periodické. Jedinci, kteří se vylíhli v jarním období, se nejčastěji vyvíjejí 2-6 týdnů v 

závislosti na okolních faktorech. Vajíčka, která byla uložena ve vodě na konci léta, 

prochází diapauzou a vyvíjejí se až 8 měsíců (HŮRKA a ČEPICKÁ, 1978).  

Literatura uvádí, že například řád pošvatky (Plecoptera spp.), jsou méně schopné 

adaptovat se na periodické vysychání. Naopak, řád dvoukřídlých (Diptera) je lépe schopen 
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žít v periodických než v lotických vodách. Brouci (Coleoptera) a polokřídlí (Hemiptera) 

potřebují ke svému životu větší vodní plochy, jejich výskyt ve fytotelmách nebyl prokázán. 

Vztah síťokřídlých (Neuroptera) k periodickým stanovištím není znám. Veškeré tyto údaje 

jsou pouze orientační, kvůli nedostatečnému množství studií periodických vod 

(WILLIAMS, 2006). 

Vodní stanoviště neslouží pouze k vývinu larev. Také se zde objevují jedinci, kteří se 

dokáží pohybovat po vodní hladině. Takové společenstvo živočichů a rostlin nazýváme 

pleuston. Mezi takové jedince, kteří se nacházejí na hladině periodických vod, patří: 

bruslařkovití (Ephemeroptera spp.), znákoplavkovití (Notonectidae spp.), mákovkovití 

(Poduridae spp.) a další (ŠTĚRBA, 1986).  

 

3.3.  Obratlovci (Vertebrata) 

 

Mezi obratlovce, kteří se nacházejí v periodických vodách či v jejich blízkosti, patří 

obojživelníci, hadi, ptáci a savci.  

Periodické vody poskytují obojživelníkům prostor pro jejich rozmnožování a 

následný vývin larev ve vodním prostředí Mezi kosmopolitní druhy řadíme skokany, 

rosničky a axolotly (kteří se u nás nevyskytují). Ovšem tyto rody obojživelníků obývají 

obvykle místa s trvalou vodní plochou (jezera, rybníky, tůně). V extrémnějších biotopech 

(periodické vody) nalezneme rody čolků a kuněk. Je zřejmé, že všechny larvy těchto druhů 

jsou ohroženy nástupem období sucha před tím, než se stihnou dostatečně vyvinout. 

Wilbur (1987) uvedl, že existuje jakási zpětná vazba mezi periodickým vysycháním a 

vývojem larev. Jestliže je růst larev pomalý, pak je metamorfóza zahájena po dosažení 

určité minimální velikosti larvy. Mnoho žab se s obdobím sucha vypořádává pomoci 

zahrabování do vlhkého substrátu. Larvy se líhnou s žábrami a jsou dravé. Po dosažení 

metamorfózy vylézají na souš v podobě dospělce s plícemi a již nejsou tak vázaní na vodu. 

(WILBUR, 1987). 
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 V České republice se můžeme ve viatelmách setkat i s plazy. Hlavním 

představitelem je užovka obojková (KREJČÍ, 2012). Mezi další obratlovce, kteří využívají 

viatelmy jsou ptáci. Ti zde nacházejí útočiště před horkými dny a potravu (WILLIAMS, 

2006). 
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4. Vybrané faktory ovlivňující diverzitu viatelem  

 Lidé svou činností často ovlivňují krajinu kolem sebe. Výstavba cest za účelem 

zjednodušení práce a zpřístupnění horských oblastí těžbě i turistice je sama o sobě již 

zásahem do rázu krajiny. Lesní cesty jsou neustále ovlivňovány lidskou činností. K jejich 

poškození dochází zejména turistickou činností a pohybem těžké techniky a stahovaného 

dřeva při těžbě.  

Zpevňování lesních cest je v dnešní době stále častějším trendem. Lesní cesty se buď 

zaváží sypkým materiálem, nebo se přímo asfaltují. Projíždění kaluží a čištění struh má za 

následek postupné mizení obojživelníků (Amphibia) a larev vodního hmyzu. Z pohledu 

ochrany těchto druhů by bylo nejlepším řešením zachovávat nezpevněné lesní cesty. 

Jestliže je nutné tyto cesty upravit, je vhodnější provést terénní úpravu v době, kdy 

neprobíhá ve vodních stanovištích rozmnožování a vývin organismů. Je nezbytně nutné, 

aby lesní správa konzultovala svou činnost s příslušnými orgány ochrany krajiny. 

V případě, že proběhne úprava terénu, je vhodné umožnit vodním organismům jejich vývin 

v umělých tůních poblíž původních stanovišť nebo vyhloubit strouhy a další. Je velice 

důležité, aby tyto malé vodní plochy nevymizely z lesních prostorů (MAŠTERA, 2012). 

Orgány zabývající se ochranou přírody, mají za úkol dohlížet na aktivity 

provozované lidmi při sportu a rekreaci. Rekreace a sport přináší do krajiny mnoho 

faktorů. Některé vlivy jsou zanedbatelné, jiné hrubě narušují krajinný ráz. Takové aktivity, 

které narušují krajinu je nutné vhodným způsobem regulovat. 

V roce 2005 vznikla odborná skupina pro rekreaci, sport a turistiku AOPK ČR. 

Cílem této skupiny je zmapovat aktivity ve zvláště chráněných územích. Věnuje se 

publikaci v mediích, tvorbě a šíření metodických letáčků, pořádá semináře a její členové se 

účastní diskusí, které se zabývají problematikou vlivu sportovní aktivity a rekreace na 

ochranu přírody a krajiny. Členové této skupiny jsou sami aktivními sportovci (HUŠEK a 

VÍTEK, 2010). 
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4.1.    Cykloturistika a motorismus 

Cyklistika je obecně známá a vyhledávaná činnost. Známe několik kategorií: 

cykloturistika, závodní cyklistika, horská, silniční a sjezdová. V nynější době vzrostl zájem 

o tuto aktivitu. Vznikly značené cyklotrasy a cykloturistické stezky. V současné době 

dokonce počet cyklistů přesáhl množství pěších turistů. V některých oblastech mají 

cykloturisté na svědomí množství zraněných hadů, kteří se na zpevněném povrchu cesty 

vyhřívají a souvislé vibrace půdy pod jedoucím bicyklem na rozdíl od kroků pěších turistů 

nevyhodnotí jako riziko. Mnoho jezdců také najíždí do kaluží a ohrožují tak živočichy, 

kteří se zde nacházejí a narušují vývin jedinců vodního ekosystému. Asfaltové trasy jsou 

často navržené po vrstevnici v blízkosti koryt potoků a řek, kde dochází k závažnému 

narušení břehů. Často narušují přirozené trasy pohybu volně žijících živočichů, kteří tak 

využívali tok řek pro své potřeby (HUŠEK a VÍTEK, 2010). 

 

Častým důvodem výstavby asfaltových stezek je, že slouží i pro in-line bruslení, 

které potřebuje zpevněný a co nejhladší povrch. Mnoho in-linistů považuje bruslení ve 

městech něco méněcenného a upřednostňují pohyb v přírodě. Součástí asfaltových stezek 

často bývá i navazující příslušenství, jako jsou rozsáhlá parkoviště. Z hlediska 

ochranářského je vhodné pro in-line bruslení využívat automobilových závodních okruhů 

(HUŠEK a VÍTEK, 2010). 

Mezi velmi problematické sportovní aktivity patří motorismus. Nejen že mechanicky 

ovlivňuje krajinu, ale má negativní vliv na celkové přírodní prostředí (emise, eroze, hluk, 

fragmentace krajiny a jiné). Sportovní motorismus často jedná agresivně a nad hranicí 

tolerance. V poslední době situaci výrazně zhoršila vyšší dostupnost terénních motocyklů a 

čtyřkolek, které si dnes může dovolit pořídit mnohem více lidí, než kdy dříve (HUŠEK a 

VÍTEK, 2010). 
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4.2.    Lesnická a zemědělská činnost 

I když zemědělská a lesnická činnost částečně také spadá do odvětví motoristické 

aktivity, bývají zejména novější mechanické stroje vybírány tak, aby došlo k minimálnímu 

narušení krajiny. Přesto má stahování dřeva ze svahů pomocí těžké techniky za následek 

poškozování okolní krajiny. Samotné stroje zanechávají stopy po pneumatikách, prohlubují 

rýhy na cestách a vlečení dřevní hmoty rovněž nenapomáhá přírodnímu prostřední. 

Poškozování lesní krajiny lze dělit do několika kategorií: 

 

 

 narušení porostů 

 vliv na kořenový systém okolních dřevin 

 poškození keřů, stromů 

 vliv na půdu 

 destrukce povrchu příjezdových cest 

 vznik nebo zhoršení eroze 

 únik maziv a ropných látek 

 zhutňování lesní půdy 

 

Narušení povrchu lesních cest je nejvýraznějším problémem při těžbě. Transport 

materiálů, půdy, vyjeté koleje to vše má negativní vliv na lesní krajinu. Jak velké bude 

poškození lesní půdy, závisí na typu pneumatiky. Nyní se používá šípové uspořádání žeber 

dezénu, tento typ bývá velmi agresivní k terénu, Čím je úhel šípu ostřejší tím více zasahuje 

do podloží (KLČ a BRÁNKA, 2010). 

 

Větší poškození povrchu nastává v místech, která jsou ovlivněná vodou. Toto území 

je proto potřeba před vjezdem těžké techniky odvodnit. Chceme-li aby byly škody 

minimální, je důležité určit, jaká technologie se hodí pro danou činnost, jaké období je 
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nejlepší pro těžbu dřeva a vhodné je také zpevnění přibližovacích linek. Dojde-li k vyjetí 

kolejí je zapotřebí ihned po ukončení činnosti zarovnat terén a obnovit bylinnou vegetaci. 

Kořenový systém v půdách má pozitivní účinky na redukci vlhkosti půd a také díky němu 

půda lépe odolává negativním účinkům lesní techniky (KLČ a BRÁNKA, 2010). 
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5. Charakteristika zájmového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Mapa studovaného území s vyznačenými lokalitami (PLANstudio – 

http://www.mapy.cz). 

Zkoumané území se nachází v Moravskoslezských Beskydech. Jedná se o členitou 

hornatinu, která zaujímá rozlohu 623 km, průměrná nadmořská výška je 703,3 m a sklon 

svahu 14°46´. Celková oblast je vyměřena na 55 hm s šířkou o kolo 20 km. 

Moravskoslezské Beskydy jsou formovány řekou Ostravicí a rozděleny na dva 

geomorfologické úseky - Radhošťskou hornatinu a Lysohorskou hornatinu. Zájmové 

území okrajově prochází přírodní rezervací Černavina. Tato rezervace byla vyhlášená v 

roce 1999. Předmětem ochrany této rezervace je především zachování přírodě blízkých 

bukových porostů karpatského typu. Svahy jsou zde na severní části prudké s hlubokým 
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korytem štěrkonosného potoka. Věkově různorodé a prostorově rozsáhlé stromové patro je 

vhodné pro ohrožené a chráněné druhy živočichů a rostlin (BARTÁK et al., 2003). 

 

5.1.    Geologické a geomorfologické poměry 

Vrchy Kalužný a Ostrý jsou součástí vnějších Západních Karpat. Tato oblast je 

zařazena do Lysohorské hornatiny, kterou tvoří flyšové pásmo se souvrstvím godulského 

vývoje, ve kterém jsou převážně pískovce godulského a istebńanského souvrství. 

Čtvrtohorninové sedimenty překrývají na J straně flyšové horniny. Dochází tedy ke 

snižování mocnosti flyšových hornin směrem od SV k JZ, jenž má za následek větší míru 

provrásnění hornin (HRUBAN, 2007).  

 

5.2.    Klimatologické a hydrobiologické poměry 

Z klimatologického hlediska patří oblast Kalužného a Ostrého mezi chladné oblasti. 

V nížinách je průměrná roční teplota běžná kolem 7 °C. V místech s vyšší nadmořskou 

výškou se teplota blíží k 3 °C. Červenec je nejteplejším měsícem v roce, naopak mezi 

nejchladnější se počítá leden. Nejčetnější srážky jsou v červnu a srpnu, nejmenší hodnota 

srážek byla zaznamenána v únoru a březnu (BARTÁK et al., 2002). Beskydy jsou 

charakteristické velkým množstvím srážek, které vedou k dlouhodobé sněhové pokrývce v 

zimním období (NOVÁKOVÁ, 2010). V Beskydech je celkový průměrný úhrn srážek 

kolem 768 mm. Chladné oblasti se vyznačují krátkými léty, která bývají mírně chladná a 

vlhká. Dlouhá zima je mírná s dlouhým sněhovým pokryvem.  

V CHKO Beskydy se vyskytují vodní nádrže s pitnou vodou Šance, Karolina a 

Morávka. Na sledovaném území na severních svazích pramení řeka Tyrka. Vytváří 

hluboká a strmá údolí, po kterých stéká až do Tyry a Oldřichovic. Řeka Tyrka ústí do řeky 

Olše, která pak vede dál do Odry (TYRA, 2007). 
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5.3.      Vegetační poměry 

Listnaté a smíšené lesy původně zdobily okolí Ostrého. Rostly tu bukové a jedlo-

bukové lesy, které se nacházely v nižších polohách. V nadmořské výšce nad 850 m n. m., 

se nacházely smrky, nyní se smrkové monokultury „rozrostly“ téměř všude. Postupem 

času, s příchodem lidí, se krajina místy měnila v pastviny a louky, které nyní utvářejí 

biotop pro chráněné orchideje např. vstavač mužský (Orchis mascula subsp. signifera ) a 

prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii). V okolí Ostrého se nacházejí pastviny, které 

bývají pravidelně kosené a mírně hnojené.  

 

V podrostu můžeme najít například kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), 

kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos) nebo mařinku vonnou (Galium odoratum). 

Na kyselých bučinách se nacházejí převážně kapradiny, třtina rákosovitá (Calamagrostis 

arundinacea) a brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L). Z karpatských druhů se zde 

nachází oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. Moravicum) šafrán karpatský 

(Crocus heuffelianus) a chrpa javornická (Centauera mollis) (CULEK,1995; 

MIKYŠKA,1968). 

 

5.4.      Faunistické poměry 

Druhová rozmanitost na sledovaném území má širokou valenci, převážně bohatou na 

bezobratlé organismy. Najdou se zde i takové druhy, které jsou zastoupeny v České 

republice jen místy. Mezi takové druhy řadíme velké šelmy. V okolí Ostrého byl 

zpozorován vlk evropský (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a díky propojení českého 

území se Slovenskem i medvěd hnědý (Ursus arctos). Tato trojice zajišťuje funkci tzv. 

zdravotní policie, kdy reguluje počet spárkaté a vysoké zvěře, která je tvořena prasetem 

divokým (Sus foina), srncem obecným (Capreolus capreolus) a jelenem evropským 

(Cervus elaphus). Vlivem působení člověka jsou některé druhy utlačovány a nebyly 

schopné se adaptovat na změny v prostředí. Tyto změny postihly především kočku divokou 

(Felis silvestris) a tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). 
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Kvůli změnám a poškozením vodních biotopů došlo k vymizení mihule potoční 

(Lampetra planeri). Z obojživelníků se ve sledované lokalitě vzácně vyskytuje čolek 

karpatský (Lissotriton montandoni), v hojném počtu dále mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra) a čolek horský (Mesotriton alpestris). Nejčastější žábou je skokan hnědý 

(Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). 

V korunách stromů hnízdí i ohrožené druhy ptáků např. krahujec obecný (Accipiter 

nisus). Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) se v této oblasti vyskytoval ve velkém počtu, nyní 

se v lesních porostech nachází pouze v několika kusech. Kulíšek nejmenší (Glaucidium 

passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus) a puštík bělavý (Strix uralensis) jsou zástupci 

řádu sov (Strigiformes) (BARTÁK et al., 2003; BUCHAR, 1983). 

 

Mezi drobné savce (Mammalia), které zde můžeme zpozorovat, patří veverka obecná 

(Sciurus vulgaris) a plch velký (Glis glis).  

Bezobratlí živočichové jsou v této lokalitě také zastoupeni hojně. Jejich rozmanitost 

je dána strukturou Beskyd a to zejména tím, že se zde vyskytují vegetační stupně a lesní 

typy. Plže zastupují především modranka karpatská (Bielzia coerulans), vrásenka pomezní 

(Discus ruderatus) a slimáčnice lesní (Eucobresia nivalis). Nesčetně zástupců má v dané 

lokalitě také třída hmyz (Insecta). Ve vyšších polohách se můžeme setkat se střevlíkem 

hladkým (Carabus glabratus), několika malými střevlíčky Trechus pilisensis pilsensis, 

kteří se vyskytují u pramenišť a mokřadů. Významným, silně ohroženým, druhem je 

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), který je vázán na vodní břehy. O zbytky 

živočišných těl a shnilé houby se postarají tzv. mrchožrouti. Mezi bezobratlé mrchožrouty 

patří hrobařík malý a chrobák lesní, který se dále živí exktrementy. 

Za zmínku určitě stojí také strumičník zlatooký (Osmylus fulvicephalus), který 

osídluje podhorské potoky. Také ten patří k druhům, které pomalu mizí. Z motýlů se v 

lokalitě mimo jiné nachází okáč rudopasý (Erebia euryale), ohniváček modrolemý 

(Lycaena hippothoe), lišaj vrbkový (Deilephila elpenor) a mnoho dalších (BARTÁK, 

2003).  
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6. Metodika 

     

Tato bakalářská práce je založena na vlastním průzkumu živočichů v periodických 

vodách na cestách v CHKO Beskydy, a hřebeni mezi vrcholem Ostrého a Pod Kalužným. 

Sledování začalo v roce 2009, kdy bylo navštíveno 30 lokalit. V roce 2010 a 2011 bylo 

vybráno pouze 6 lokalit s nejdelší vodní periodou. Každá viatelma byla zapsána do 

terénního zápisníku, změřena její délka, šířka a hloubka pomocí pravítka a metru. U 

vybraných šesti viatelem bylo provedeno měření pH, teplota vody a teplota vzduchu. 

 Prostřednictvím jemné síťky byli náhodně vyloveni živočichové a z každého druhu 

byl vybrán jeden jedinec, který byl poté umístěn do plastové schránky naplněné 70% 

lihem. Schránka byla označena štítkem se základními daty sběru. Pro potřeby 

fotografování a pozorování chráněných druhů jako jsou například žábronožky a 

obojživelníci jsem si nechala vyrobit malé skleněné akvárium o velikosti 15x15x3 cm. 

Proběhlo také pozorování vegetace v periodických vodách. Jako pomůcka sloužil klíč k 

určování našich obojživelníků (Zwach,2009) a klíč k posouzení bezobratlých (Buchar, 

1995). Determinace vzorků jsem prováděla později v laboratorních podmínkách. 

 

V roce 2012 byly provedeny dva průzkumy dané lokality a to pro fotodokumentaci 

čolka horského a sledování změn v terénu. 

 

6.1.      Určování bezobratlých jedinců 

K určení vzorků, byl použit Klíč k určování bezobratlých (BUCHAR, 1995), 

metodika sledování výskytu vážek (HANEL, 1995) a Atlas vodních organismů v 

povrchových vodách a čistírnách (SLÁDEČEK 1997). K determinaci jsem použila 

binokulární lupu a digitální mikroskop typ USB 1.3 Mega pixels. Vzorky byly uchovávány 

jako lihové preparáty. 
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6.2.      Pozorování a určování obojživelníků 

Periodické vody často patří také k místům, kde se obojživelníci vyskytují. Během 

mého sběru vzorků jsem zaznamenala čolka horského (Mesotritin alpestris) a skokana 

hnědého (Rana temporaria). Pulci žab, nebyli na těchto lokalitách zaznamenáni.  

Pozorování probíhalo v upraveném akváriu, tak aby nedocházelo k poškození jejich 

citlivé kůže, a jedinci byli vystaveni co nejmenšímu stresu. Po determinaci a určení 

pohlaví, byla prováděna fotodokumetace. Larvy jsem určila pomocí atlasů (ZWACH, 

2009) a (ZWACH, 1990). 
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7. Výsledky 

Na sledovaném území bylo prozkoumáno celkem 30 lokalit, z čehož bylo v roce 

2011 vybráno pouze 6 lokalit. Celkem bylo determinováno 86 vzorků. 

 

Lokalita č. 1: Vrch Ostrý 

 

První pozorovaná periodická plocha, byla na vrcholku Ostrého (1044) ve stinném 

místě pod vzrostlými smrky. Byla poměrně hluboká a to okolo 20 cm, na délku měřila 

kolem 36 cm, nejširší část měřila 46 cm. V této vodní ploše se neprokázaly žádné žijící 

makroskopické organismy. 

 

 

Tabulka č. 1: Lokalita č. 1. 

 

Vrchol Ostrého 27.5 23.6 27.7 22.8 23.9 

pH 4,47 4,32 5,12 5,25 4,56 

Teplota vody 5 7 8,6 10,2 8 

Teplota vzduchu 12,5 13 12 8,3 10 

Hloubka vodního sloupce (cm) 9 8 5 3 5 

Nejširší část (cm) 46 38 40 35 30 

Nejdelší část (cm) 35 33 35 28 25 
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Lokalita č. 2  

 

 Druhá lokalita, ležela na prosvětleném místě přibližně 600 m od vrcholku Ostrý 

směrem k turistické chatě Ostrý. Lokalita se nacházela mimo turistickou trasu. Díky 

dobrým světelným podmínkám, se zde dařilo okřehku menšímu, který pokrýval 60% 

plochy. Byli zde zaznamenáni potápníci (Dytiscidae spp.), vodoměrka štíhlá (Hydrometra 

stagnorum) a z řádu chvostoskoci (Collembiola), čeledi mákovkovitých (Poduridae spp.) 

mákovka vodní (Podura aquatica). Z obojživelníků zde byli spatření tři jedinci čolka 

horského (Mesotriton alpestris) dva samci a jedna samička. V okolí vodní plochy rostly 

mechy, trávy, kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a mařinka vonná (Galium 

odoratum). 

 

 

Tabulka č. 2: Lokalita č. 2. 

 

Viatelma č. 2 27.5 23.6 27.7 22.8 23.9 

pH 5,33 6,34 7,56 7,39 7,41 

Teplota vody 14 9,5 12,1 13 11 

Teplota vzduchu 11 8,6 12,3 12,4 9 

Hloubka vodního sloupce (cm) 10 10 8,5 8 7 

Nejširší část (cm) 38 45 40 36 32 

Nejdelší část (cm) 125 118 120 94 76 
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Lokalita č. 3 

 

 Třetí lokalita byla na polostinném místě bez vodní vegetace. Hladina vodního 

sloupce se pohybovala o kolo 6 cm. Byly zde nalezeny koretrovití (Chaoboridae spp.) a 

chrostíci (Trichoptera) čeledi Limnephilidae. 

 

Tabulka č. 3: Lokalita č. 3 

 

Viatelma č. 3 27.5 23.6 27.7 22.8 23.9 

pH 5,48 6,12 6,06 7,12 7,32 

Teplota vody 13 10 12 12,6 12 

Teplota vzduchu 12 8,6 12 14 9 

Hloubka vodního sloupce (cm) 5,8 7 6,5 7 6 

Nejširší část (cm) 40 46 43 40 38 

Nejdelší část (cm) 46 58 54 39 32 

  

 

Lokalita č. 4 : pod Kalužným 

 

Třetím místem, byla lokalita v místě rozcestníku Pod Kalužným. Toto místo bylo bez 

okolní vegetace a na slunném místě. Jednalo se o velmi mělkou vodní plochu, bez 

nějakých možných úkrytů pro vodní faunu. Byla často devastována turistickým ruchem, 

cyklistikou a lesnickým průmyslem. Zde byli zaznamenáni larvy pakomárů (Chironomidae 

spp.), perloočky (Cladocera spp.) a chrostíci (Trichoptera spp.) z čeledi Sericostomatidae. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Lokalita č. 4 

 

Viatelma č. 4 27.5 23.6 27.7 22.8 23.9 

pH 6,12 6,73 5,11 7,95 7,37 

Teplota vody 13 12,1 15,5 14,2 10 

Teplota vzduchu 11 13 13 12 8,6 

Hloubka vodního sloupce (cm) 5 6 5 3 4 

Nejširší část (cm) 224 213 185 153 114 

Nejdelší část (cm) 127 105 96 78 56 

 

 

Lokalita č. 5 

 

Dalším místem pro vodní organismy byla vodní plocha nacházející se 800m od 

minulé zkoumané lokality. Tato lokalita byla v jednom období úplně zdevastována těžbou 

dřeva. Okolní porost byl tvořen smrkem ztepilým. Vodní plocha byla pokrytá okřehkem 

menším (Lemna minor). Byly zde nalezeny larvy čolka horského (Mesotriton alpestris) 

před metamorfózou a několik mladých jedinců již po přeměně. Mezi bezobratlými 

organismy nacházejícími se v tomto místě byly dospělí potápníci (Dytiscidea spp.) a 

bruslařky (Gerridae spp.). Tvar vodní plochy byl elipsovitý s nejhlubším místem 15 cm. 

Hodnoty, které zde byly naměřeny, jsou uvedeny v tabulce č. 5.  
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Tabulka č. 5: lokalita č. 5 

 

Viatelma č. 5 27.5 23.6 27.7 22.8 23.9 

pH 6,87 7,71 6,11 6,05 6,37 

Teplota vody 15 14,6 12,7 12 10 

Teplota vzduchu 13 12 10 10 8 

Hloubka vodního sloupce (cm) 15 13 14 10 6 

Nejširší část (cm) 47 38 32 36 38 

Nejdelší část (cm) 60 47 43 42 43 

 

 

Lokalita č. 6 : Kalužný 

 

Poslední lokalitou je vodní stanoviště, které se nachází u rozcestníku na Kalužném. 

Místní vegetace, byla tvořena travinami, borůvčím, mechem a smrkem ztepilým (Picea 

abies). Samotná vodní plocha pak byla zarostlá okřehkem menším (Lemna minor) z 80%. 

Na této lokalitě bylo zpozorováno šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), larvy vážek 

rodu Aeshna, potápníci (Ditiscidae spp.), larvy pakomárů (Chironomidae spp.) a larvy 

čolka horského (Mesotriton alpestris). Naměřené hodnoty na této lokalitě jsou uvedeny 

v tabulce č. 6. 

Larvy čolka horského (Mesotriton alpestris) byly nalezeny pouze v červenci roku 

2011. Byly zde nalezeny larvy vážek (Aeschna spp.), které se živí drobným hmyzem a 

larvami obojživelníků. Kořist si loví pomocí tzv. masky (přetvořený spodní pysk) 

(HŮRKA a ČEPICKÁ, 1978). Tato lokalita byla z části prosvětlená s velkým množstvím 

úkrytů, spadaného listí, větévek a jiných.  

 

 

Tabulka č. 6: 6. lokalita 
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Viatelma č. 6 7.5 3.6 7.7 2.8 3.9 

Ph 6,43 6,86 7,72 6,42 5,21 

Teplota vody 8,6 13 13,7 12,5 11 

Teplota vzduchu 11 12,7 12 11 9 

Hloubka vodního sloupce (cm) 25 25 23 23 23 

Nejširší část (cm) 34 38 34 32 28 

Nejdelší část (cm) 192 187 190 182 163 

 

 

Tabulka č. 7 poukazuje na zastoupení živočichů ve vybraných lokalitách podle 

čeledí. Vzhledem k tomu, že v lokalitě č. 1 nebyli nalezeni žádní živočichové, je v tabulce 

uvedeno pouze 5 lokalit. Pravděpodobná příčina, proč na lokalitě č. 1 nebyly nalezeny 

žádné živé organismy, je uvedena v diskuzi. 

 

Po celkovém shrnutí bylo determinováno 12 čeledí z pěti různých tříd živočichů. 

Z třídy hmyz (Insecta) byla v roce 2010 nejvíce zastoupena čeleď pakomárovití 

(Chironomidae spp.) a to na dvou lokalitách. Další hojně zastoupená čeleď potápníkovití 

(Dytiscidae spp.) byla nalezena na třech lokalitách. 

V následujícím roce (2011) byly nejvíce zastoupeny čeledi hrotnatkovití (Daphniidae 

spp.) a to na čtyřech lokalitách a poté čeleď mlokovití (Salamandridae) zastoupená čolkem 

horským (Mysotriton alpestris) ve třech lokalitách. 
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Tabulka č.7 : Zastoupení čeledí do sledovaných lokalit. 

čeleďe 2010     2011     

 2. lok 3. lok 4. lok 5. lok 6. lok 2. lok 3. lok 4. lok 5. lok 6. lok 

Insecta           

Gerridae spp. ++ - - - - ++ - - + - 

Chironomidae spp. - ++ + - - - ++ + - - 

Culicidae spp. - ++ + - - - - + - - 

Notonectidae spp. ++ - - + - ++ - - ++ - 

Dytiscidae spp. ++ - + - + ++ - - - - 

Chaoboridae spp. - ++ - - - - + + - - 

Aeshnidae spp. - - - - ++ - - - - ++ 

Sericostomatidae 

spp. 

- - ++ + - - - - - - 

Limnephilidae spp. - ++ - - - - - - - - 

Branchiopoda           

Daphniidae spp. - ++ + - + - ++ ++ ++ ++ 

Entognatha           

Poduridae spp. ++ - + ++ - ++ - + ++ - 

Amphibia           

Ranidae spp. + - - - + - - - - + 

Salamandridae spp. - - - - - ++ - - ++ + 

Oligochaeta           

Tubificida spp. - ++ ++ - + - + - - + 

 

++ hojně zastoupená čeleď 

+  zastoupená čeleď 

-  čeleď nebyla nalezena 
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8. Diskuze 

V horských oblastech Beskyd se viatelmy vyskytují na většině lesních cest, zejména 

na těch, jež jsou ovlivněny pohybem těžké techniky při těžbě dřeva (stahování dřeva, stopy 

pneumatik). Problém nastává ve chvíli, kdy je lidskou činností, často zásahem z důvodů 

estetických či z důvodu zjednodušení práce, způsobena disturbance krajiny, ve které nadále 

není možná tvorba těchto stanovišť. 

 

Diverzita živočichů v periodických vodách na sledovaných lokalitách byla 

pozoruhodná. I když literatura uvádí výskyt bakterií a prvoků (Protozoa) v periodických 

vodách, nebylo jejich pozorování součásti výzkumu. Výskyt ploštěnců na sledovaném 

území nebyl prokázán pravděpodobně proto, že potřebují ke svému životu co nejmenší 

výkyvy teplot, což je v takto mělkých vodách nereálné. Za dobrých světelných podmínek 

se mělká vodní tělesa rychle zahřívají. Výskyt hlístic a strunatců zde nebyl zaznamenán, 

přestože by se v lokalitě našli vhodní hostitelé pro tyto živočichy. 

 

 Ze zástupců kroužkovců (Oligochaeta) zde byla nalezena pouze jedna čeleď a to 

nitěnkovití (Tubificida spp.). Z korýšů byl na sledovaném území nalezen jeden druh a to 

hrotnatka (Daphnia sp.). Mohu potvrdit tezi z odborné literatury, že se pošvatky 

(Plecoptera) a jepice (Ephemeroptera) v periodických vodách nevyskytují. Odborná 

literatura uvádí, že třída hmyz (Insecta) je velice hojně zastoupená v periodických vodách, 

což se potvrdilo i na mnou sledovaných lokalitách. Devět ze 14 determinovaných čeledí 

živočichů náleželo právě do této třídy. 

 

Mezi obratlovce, kteří se nacházeli na sledovaných lokalitách, patří skokan hnědý 

(Rana temporaria) a čolek horský (Mysotriton alpestis). Výskyt čolka horského 

(Mysotriton alpestris) a posléze i vývin jeho larev poukazuje na význam těchto stanovišť z 

hlediska ochrany tohoto ohroženého druhu. V případě skokana hnědého (Rana temporaria) 

byli ve viatelmách nalezeni pouze dospělci. 

 

Rozmanitost druhů ve viatelmách je spojená s hodnotou pH, vegetačním stupněm a 

výškou vodního sloupce. Vodní stanoviště s vyšším vodním sloupcem měla větší diverzitu 
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než vody mělké. To platí také pro vodní vegetaci, která byla nalezena ve třech lokalitách. 

V těchto lokalitách byl nalezen i čolek horský (Mysotriton alpestris). V roce 2011 byly 

nalezeny larvy čolka horského (Mysotriton alpestris) na 4. lokalitě, která byla roku 2010 

hrubě narušená těžkou technikou.  

 

U lokality č. 1 byla naměřena hodnota pH nižší než 5. Předpokládám, že to je jeden 

z důvodů, proč zde nebyly nalezeny žádné vodní organismy. Hodnota pH v oblastech s 

výskytem živočichů se pohybovala v rozmezí 5,5 – 7,4. 

 

Porovnání lokalit (tabulka č. 7) ukazuje na fakt, že viatelmy, které byly mělké a 

menší, byly bez vodní vegetace a měli nižší diverzitu. Převážně byly tyto lokality 

osídlovány nitěnkami a pakomáry (Chironomidae spp.). Tyto lokality měly vyšší stupeň 

substrátu než ostatní lokality. Lokalita č. 4, která byla vystavená přímému slunečnímu 

záření, vykazovala nižší zastoupení živočichů než lokality na polostinném místě.  

Ve viatelmě č. 5 byly nalezeny larvy čolka horského (Mysotriton alpestris). Tato 

lokalita se nacházela na místě, které je velmi ohrožené těžbou a turismem. Poslední 

lokalita měla vysoký výskyt okřehku menšího, který umožňuje dobré úkryty a dobrým 

vodním sloupcem, nebyla potvrzena dokončená metamorfóza larev čolka horského 

(Mysotriton alpestris). Byly zde faktory, které mohou mít za následek nedokončený vývin. 

Nalezla jsem zde larvy vážek (6 cm), které jsou dravé a živí se larvami obojživelníků, dále 

zde bylo vysoké procento potápníkovitých (Dytiscidae spp). Mákovka vodní (Podura 

aquatica) byla převážně nalezena na slunnějších místech společně s čolky horskými a 

znakoplavkami.  

Až na jednu lokalitu byli čolci horští (Mysotriton alpestris) pozorování na biotopech, 

kde nebyly nalezeny larvy vážek.  

 

V roce 2012 došlo k zavezení lesních cest na úseku od turistické chaty Ostrý směrem 

k rozcestníku Kalužný. Zanikly tak jedinečné biotopy a s nimi i mnoho organismů. Lesy 

České republiky (LČR), provedly tuto terénní úpravu, aby odstranily důsledky poničení 

cesty předchozí těžbou. LČR svou činnost neoznámily správě CHKO Beskydy. Údajně 

došlo ze strany lesní správy Jablunkov k odvodnění cest a vyhloubení vedlejších tůní. I 

když byly poskytnuty umělé vodní nádrže, došlo s největší pravděpodobností k usmrcení 
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několika živočichů. Zavezení lesních cest probíhalo v době, kdy se v periodických vodách 

nacházely larvy a dospělci obojživelníků a další vodní organismy. 

 

Po konzultaci s RNDr. Danou Bartošovou vyplynulo, že je nutné zmapovat vodní 

plochy a určit tak, které lokality musí být zanechány v přírodním stavu a které mohou být 

upravovány. Je nezbytné zmapovat vodní živočichy a ochránit tak jejich biotopy. V dalších 

letech bych ráda pokračovala na tomto tématu, popřípadě se zaměřila více na ochranu 

malých vodních ploch. 

 

V horských oblastech Beskyd se viatelmy vyskytují na většině lesních cest, zejména 

pokud jsou ovlivněné pohybem těžké techniky při těžbě dřeva (stahování dřeva, stopy 

pneumatik). Problém nastává ve chvíli, kdy je lidskou činností, často zásahem z důvodů 

estetických či z důvodu zjednodušení práce, způsobena disturbance krajiny, ve které nadále 

není možná tvorba těchto stanovišť. 
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9. ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s diverzitou živočichů v drobných 

periodických vodách na lesních cestách v CHKO Beskydy a determinovat jedince žijící na 

těchto lokalitách. Tato práce je cenným příspěvkem do diskuse o vodních živočiších, kteří 

se zde vyskytují. Seznámili jsme se s jejich prostředím a poznali rizika, která je ohrožují. 

 

 Úspěšně bylo determinováno 14 čeledí z toho 9 čeledí z třídy hmyzu, 1 čeleď z třídy 

lupenožci, 1 čeleď z třídy skrytočelistní, 2 čeledě z třídy obojživelníci a 1 čeleď z třídy 

kroužkovců. Bylo prokázáno, že mělké a menší vodní stanoviště mají nižší diverzitu 

živočichů než vody s větší vodní plochou a vodním sloupcem. Dále se ukázalo, že pH je 

jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují diverzitu živočichů v periodických vodách.  

Úspěšně bylo determinováno 86 jedinců. 

 

Tato práce ukazuje, jak se některé druhy dokáží adaptovat na extrémní podmínky 

v těchto biotopech. Tyto biotopy zanikají v důsledku zpevňování lesních cest, odvodňování 

atd. Je nutné promyslet, v jakém období je potřebné provádět opravu lesních cest nebo 

těžbu dřevní hmoty. Abychom nadále mohli pozorovat vodní organismy v periodických 

vodách, je důležité tyto biotopy udržovat. 

 

Během pozorování byly nalezeny i některé ohrožené druhy, mezi které patří čolek 

horský (Mysotriton alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria). Poukazuje to na 

skutečnost, že tyto biotopy hrají důležitou roli v naší přírodě. Je nezbytně nutné tyto 

lokality chránit a monitorovat. Nejen ve vodním prostředí ale také v okolí těchto stanovišť 

byly zpozorovány zajímavé druhy např. střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), který je u 

nás velice chráněný. 

 

Vzhledem k tomu že v roce 2012 došlo k zavážení zkoumaného území, bylo by 

vhodné v monitoringu dalších viatelem za účelem jejich ochrany pokračovat. 

Správa CHKO mě požádala o výsledky získané při výzkumu, potřebném 

k vyhotovení této bakalářské práce.  



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            34 
 

10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Knihy 

 

BARTÁK, Roman, et al. Ochrana přírody v CHKO Beskydy. Rožnov pod Radhoštěm: 

ČSOP Salamandr, 2002.  

 

BARTÁK, Roman, et al. Příroda Beskyd : geologie,  geomorfologie,  půdy, hydrologie, 

klima, ekosystémy, nižší rostliny, byliny, dřeviny, bezobratlí, ryby, obojživelníci a plazi, 

ptáci, savci, lidé a krajina, ochrana přírody : výukové listy pro studenty středních škol. 

Rožnov pod Radhoštěm : ČSOP Salamandr, 2003. 30 s.  

 

BERGSTEDT, Christel, Volkmar DIETRICH a Klaus LIEBERS. Živel voda: člověk, 

příroda, technika, životní prostředí. 1. vyd. Editor Václav Bratrych. V Praze: Koniklec, 

c2005, 293 s. Živly. ISBN 80-902-6066-7.  

 

BUCHAR, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995, 283 s., [30] s. 

obr. příl. ISBN 80-858-2781-6.  

 

CÍLEK, Václav. Vstoupit do krajiny: o přírodě a paměti středních Čech. 1. vyd. Praha: 

Dokořán, 2004, 110 s. ISBN 80-865-6958-6.  

 

HANEL, Lubomír. Metodika sledování výskytu vážek (Odonata). 2. vyd. Praha: Agentura 

ochrany přírody a krajiny, 1995, 74 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-901-8551-7.  

 

HARTMAN, Pavel. Hydrobiologie. 2. přepr. vyd. Praha: Informatorium, 1998, 335 s. 

ISBN 80-860-7327-0. 

  

HŮRKA, K a A ČEPICKÁ. Rozmnožování a vývoj hmyzu. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, n.p., 1978.  

 

KOVÁŘ, Ladislav, Volkmar DIETRICH a Klaus LIEBERS. Tajemství vody: člověk, 

příroda, technika, životní prostředí. Vyd. 1. Editor Václav Bratrych. Jinočany: H, 2008, 

189 s. Živly. ISBN 978-80-7319-079-8.  

 

 

NOVÁKOVÁ, Marcela. Turistická encyklopedie České republiky: 3000 historických a 

přírodních pozoruhodností. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest, 2010, 744 s. ISBN 978-80-

7406-106-6.  

 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 3. upr. vyd. Praha: Scientia, 2000, 286 s. ISBN 80-718-

3203-0. 

  



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            35 
 

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, Jana. Aplikovaná a technická hydrobiologie. Vyd. 2. Praha: 

Vysoká škola chemicko-technologická, 2003, 226 s. ISBN 978-80-7080-521-3.  

 

SLÁDEČEK, Vladimír. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové 

vody a čistírny odpadních vod. 1. vyd. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská 

společnost, 1997, 358 s. ISBN 80-020-1101-5. 

 

ŠTĚRBA, Otakar. Pramen života. 1. vyd. Praha: Panorama Group, a.s., 1986. 

 

THORP, James H a Alan P COVICH. Ecology and classification of North American 

freshwater invertebrates. San Diego, CA: Academic Press, c1991, 692–721. ISBN 

0126906459.  

 

WALKER, ED. Ecology: Nutrient dynamics, bacterial populations, and mosquito 

productivity in tree hole ecosystems and microcosms. Washington: ecological society of 

America, 1991. ISSN 0012-9658.  

 

WILLIAMS, D. Dudley. The ecology of temporary waters. 1st published. London: Croom 

Helm, 1987. ISBN 08-819-2081-9.  

 

WILLIAMS, D. The biology of temporary waters. New York: Oxford University Press, 

2006, x, 337 p. ISBN 978-019-8528-128.  

 

ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské 

nakl., 1990, 141 p. ISBN 80-209-0053-5.  

 

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky: encyklopedie všech druhů, určovací 

klíč, 1654 barevných ilustrací. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-802-4725-093.  

 

 

 

časopisy a sborníky 

 

HUŠEK, Jiří a Ondřej VÍTEK. Jak na rekreaci a sport. Ochrana přírody. 2010, roč. 2010, 

Zvláštní číslo.  

KLČ, Pavol a Lukáš BRÁNKA. ZHODNOCENÍ ÚPRAV TECHNOLOGICKÝCH 

LINEK A ZEMNÍCH LESNÍCH CEST POŠKOZENÝCH PŘIBLIŽOVÁNÍM 

DŘÍVÍ. Lesnický časopis. 2010, roč. 3, č. 56.  

 



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            36 
 

KREJČÍ, Petr. Nejlepší lesníci na světě. Lidovky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-03-18]. 

Dostupné z: http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz/c/275566/Nejlepsi-lesnici-na-svete.html  

MAHONEY, D.L. The American midland naturalist: Species richness of calanoid 

copepods, cladocerans and other branchiopods in Carolina Bay temporary ponds (South 

Carolina, USA). Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame, 1909-, ^^^sv. ISBN 

0003-0031. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.2307/i200631  

 

MAŠTERA, Jaromír. Ohrožené vodní biotopy v hospodářských lesích. Ochrana přírody. 

2012, roč. 2012, č. 3. Dostupné z: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/029/003604.pdf?seek=  

RHODES, MABEL. Microbiology: Viability of Dried Bacterial Cultures. London: 

Colindale Avenue, 1950. Dostupné z: http://mic.sgmjournals.org/content/4/3/450.full.pdf  

 

WIGGINS, G.B. Hydrobiologie: Evolutionary and ecological strategies of animals in 

annual temporary pools.Germany: Stuggart, 1980.   

 

WILBUR, H.M. Ecology: REGULATION OF STRUCTURE IN COMPLEX SYSTEMS: 

EXPERIMENTAL TEMPORARY POND COMMUNITIES'. America: Ecological Society of 

America, 1987. Dostupné z: 

http://www.botany.uwc.ac.za/courses/BDC%20321/BCB%20321_2010_Prof%20Gibbons

_pdf%20articles/Wilbur%201987.pdf  

 

Internetové stránky 

HRUBAN, Robert. Moravske-karpaty: geologie [online]. 2007, 2013 [cit. 2013-02-18]. 

Dostupné z: http://moravske-karpaty.cz/  

 

Tyra - zajímavosti: historie. Tyra.cz [online]. 2007 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 

http://tyra.cz/tyra.html  



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            37 
 

 

 

11. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny  

ČR  Česká republika 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

PR  Přírodní rezervace 

12. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Mapa studovaného území s vyznačenými lokalitami………………... 17 

Obrázek č. 2: Viatelma č. 2........................................................................................ 38 

Obrázek č. 3: Viatelma č. 3........................................................................................ 38 

Obrázek č. 4: Viatelma č. 4………………………………………………………… 39 

Obrázek č. 5: Viatelma č. 5………………………………………………………… 39 

Obrázek č. 6: Viatelma č. 6………………………………………………………… 40 

Obrázek č. 7: Mysotriton alpestris u 5. Viatelmy………………………………… 40 

Obrázek č. 8: Mysotriton alpestris………………………………………………….. 41 

Obrázek č. 9: Larva Mysotriton alpestris ve 4. Viatelmě…………………………... 41 

Obrázek č. 10: Neupravená lesní cesta....................................................................... 42 

Obrázek č. 11: Odvodňovací kanál na lesní cestě...................................................... 42 

Obrázek č. 12: Lesní cesta po stahování dřevní hmoty.............................................. 43 

Obrázek č. 13: Zavážená lesní cesta po těžbě............................................................. 43 

Obrázek č. 14: Mákovka vodní (Podura aquatica) pod mikroskopem....................... 44 

Obrázek č. 15: Koretra (Chaoborus) pod mikroskopem……………………………. 44 

 

 

13. SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1: Lokalita č.1….................................................................................................23 

Tabulka č. 2: Lokalita č.2. …...............................................................................................24 

Tabulka č. 3: Lokalita č.3.....................................................................................................25 

Tabulka č. 4: Lokalita č.4.....................................................................................................26 

Tabulka č. 5: Lokalita č.5….................................................................................................27 

Tabulka č. 6: Lokalita č. 6....................................................................................................28 

Tabulka č. 7: Zastoupení čeledí do sledovaných lokalit…..................................................29 



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            38 
 

 

14. Fotodokumentace : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Viatelma č. 2 (foto Jitka Kačalová,2011). 

 

Obrázek č. 3: Viatelma č. 3 (foto Jitka Kačalová,2011). 



               Jitka Kačalová: Živočichové drobných periodických vod na lesních cestách 

 (CHKO Beskydy) 

 

 

2013            39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Viatelma č. 4. (foto Jitka Kačalová,2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Viatelma č. 5. (foto Jitka Kačalová,2011).
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Obrázek č. 6: Viatelma č. 6 (foto Jitka Kačalová,2010) 

 

 Obrázek č. 7: Pyrrhosoma nymphula u 5.viatelmy (foto Jitka Kačalová, 2011 
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Obrázek č. 8: Mysotriton alpestris (sameček a samička) (foto Jitka Kačalová,2011). 

 

Obrázek č. 9 : Larva Mysotriton alpestris ve 4.viatelmě (foto Jitka Kačalová, 2011). 
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Obrázek č. 10 : Neupravená lesní cesta (foto Jitka Kačalová, 2011). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 : Odvodňovací kanál na lesní cestě (foto Jitka Kačalová, 2011). 
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Obrázek č. 12: Lesní cesta po stahování dřevní kulatiny (foto Jitka Kačalová, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Zavezená lesní cesta po těžbě (foto Jitka Kačalová). 
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Obrázek č. 14 : Mákovka vodní (Podura aquatica) pod mikroskopem (foto Jitka Kačalová,  

2010). 

 

Obrázek č.15 : Koretra (Chaoborus) pod mikroskopem (foto Jitka Kačalová, 2010). 


