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Fytobentos – síť lokalit 
• 69 lokalit 

• pro účely analýz rozděleno na západní a východní část 



Fytobentos – odběry 
• Metoda odběru: přednostně z kamenů (epiliton), 

mikroskopický rozbor živého vzorku se provádí do 48 hodin. 
Zastoupení jednotlivých druhů řas se vyjadřuje pomocí 
odhadní stupnice jejich pokryvnosti v analyzovaném vzorku. 

 

• Etapy sledování: II, III 

• Sezóny odběru: jaro, léto, 

          podzim 

• Počet vzorků celkem: 409 

 

 



Fytobentos – metriky 
• Pro hodnocení pro Rámcovou směrnici o vodách je definována 

jediná metrika, a to index založený na ekologických 
charakteristikách taxonů vyjadřujících jejich vztah k saprobitě a 
trofii. 

• V rámci projektu zavedena nová metrika – halobní index – který 
určuje vztah k pH a minerálnímu pozadí. 

•  Ze srovnání změn v taxonomickém složení, tj. druhové 
bohatosti, mizení či výskytu určitých druhů a změn v 
kvantitativním zastoupení je usuzováno na dlouhodobý vývoj a 
změny v minimálně ovlivněných úsecích vodních toků.  



Fytobentos – taxony 
V obou etapách bylo celkem determinováno 684 taxonů (po 
taxonomické adjustaci). V II. etapě 483 taxonů a ve III. etapě 554 
taxonů. 

Počet taxonů, které nebyly nalezeny v druhé etapě, ale byly 
zachyceny ve třetí etapě: 108 

Počet taxonů, které byly nalezeny ve druhé etapě, ale nebyly 
zachyceny ve třetí etapě: 62 

 

Pro účely dalších hodnocení byly některé taxony dále spojeny do 
širších taxonů (agg.), celkový počet taxonů pro další analýzy tak 
klesl na 443.  

 

 



Fytobentos – počet taxonů v 
taxonomických třídách  

 II.etapa III.etapa II.etapa III.etapa

Cryptophyta Charophyta

Cryptophyceae 1 1 Klebsormidiophyceae 3 2

Cyanobacteria 4 3 Zygnematophyceae 31 36

Cyanophyceae 44 32 Chlorophyta 5 5

Dinophyta Cladophorophyceae 3 3

Dinophyceae 1 Chlorophyceae 52 51

Euglenophyta Prasinophyceae 1

Euglenophyceae 9 15 Trebouxiophyceae 10 13

Heterokontophyta Ulvophyceae 4 5

Bacillariophyceae 301 365 Rhodophyta 8 7

Chrysophyceae 4 4

Phaeophyceae 1

Synurophyceae 1 1

Xanthophyceae 3 8



Fytobentos – 
problematika taxonomie 

• nutná aktualizace taxalistu v návaznosti na vydání dvou 
významných určovacích pomůcek 
• Hofmann, G. & H. Lange-Bertalot, 2013. Diatomen in Süsswasser-Bentos 

von Mitteleuropa. Koeltz Scientific Books, Königstein. 

•  Komárek, J. (2013): Cyanoprokaryota. 6.Teil/Part 3: Heterocytous Genera. 
Süßwasserflora von Mitteleutopa 19/3.  

• stále dochází k dalším změnám = problematika údržby aktuálního 
taxalistu 



Fytobentos – výchozí teze pro 
hodnocení klimatické změny   

• Klimatická změna v nadcházejících desetiletích pravděpodobně 
způsobí nárust teploty vody a ovlivní hydrologický režim. 

• Hydrologické změny mohou změnit časovou dynamiku nárostů a 
sezónní dynamiku jejich kvality (Davis et al., 2013). 

• Zvýšená teplota vody způsobuje lepší rozpouštění anorganických a 
organických látek (i rozklad org. látek probíhá rychleji), a tím 
ovlivňuje chemismus vody, na což reaguje společenstvo 
fytobentosu. 

• Klimatická změna může způsobit celkové ovlivnění fungování 
ekosystému, a proto je nutné studium všech jeho složek. 

 



Fytobentos – změny složení 
společenstva  

• v průměru výrazně vzrostlo poměrné zastoupení druhů 

přizpůsobených k životu v planktonu  

• mění se poměr zastoupení reofilních druhů ve prospěch druhů 

limnofilních  

• ve větší míře se  ve vzorcích nacházejí druhy xerofilní 

(aerofilní), lépe tolerující přežívání mimo souvislý vodní sloupec  

• přibývá nálezů druhů tolerujících nebo preferujících vody 

s vyšší koncentrací minerálních látek 

 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – planktonní druhy  
• nárust zastoupení zelených 
kokálních řas (rody 
Scenedesmus, Desmodesmus, 
Coelastrum, …) 
• narostlo zastoupení 
krásnooček, převážně 
planktonních druhů, typických 
pro silně eutrofní vody, a to jak 
v hojnosti některých druhů (rod 
Trachelomonas), tak v 
zastoupení nových druhů (rody 
Lepocinclis a Phacus) Výskyt krásnooček (barevný vnitřní kroužek – nález II. 

etapa, barevný vnější kroužek – nález III. etapa) 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – planktonní druhy  

•  vzrostlo poměrné zastoupení centrických 
rozsivek jako významné součásti 
fytoplanktonu stojatých a volně tekoucích řek 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – planktonní druhy  
•  v III.etapě přibyly jedinci tříd Chrysophyceae, Phaeophyceae a 
Synurophyceae (např. rody Dinobryon a Mallomonas), skupiny typicky 
planktonních druhů 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – ústup reofilních druhů 
• ústup ruduch (vymizela Lemanea na všech osmi lokalitách, na kterých se 
vyskytovala v II. etapě) 
 
 

• ústup zřetelný i u 
některých zelených 
vláknitých řas, 
zejména u rodu 
Cladophora, typicky 
reofilního druhu 

• ústup sinic jako celku je zřetelně patrný 
převážně ve východní části území, ve všech 
částech pak ústup druhů rodu Phormidium a 
Chamaesiphon 

Chamaesiphon incrustans 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – invazní druhy 

Trend ústupu 
naznačuje i 
Didymosphenia 
geminata.  



Fytobentos – změny složení 
společenstva – další druhy se změnami 

početností 
Nárust početností: 
• běžní zástupci rodu Navicula (tripunctata, 
cryptotenella, gregaria, avenacea), 
přednostně žijící na povrchu sedimentů 
• tři velké druhy rodu Cymbella 
• druhy s velkými buňkami Cymatopleura 
solea a C. elliptica 
• Gyrosigma attenuatum – velká rozsivka 
plazící se po povrchu sedimentů 

Cymatopleura elliptica var. elliptica 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – halofilní rozsivky 

• nepatří k hojným 
druhům ve vzorcích, 
nicméně jejich výskyt 
vzrostl a počet těchto 
druhů je vyšší než počet 
slanomilných druhů, které 
naopak nebyly v r. 2015 
na rozdíl od předcházející 
etapy zachyceny 
• např. Navicula veneta, 
Navicula slesvicensis, 
Nitzschia dubia 

Výskyt druhu Navicula slesvicensis 



Fytobentos – změny složení 
společenstva – aerofilní druhy 

Do taxalistu nejsou dosud údaje o vztazích řas k tomuto faktoru zapracovány. 
K dispozici jsou charakteristiky Vam Damma et al. (1994), přístupné mj. přes 
aplikaci Omnidia, příp. na freshwaterecology.info. Nicméně zavedení do 
databáze vyžaduje prověření údajů podle rozšíření v našich vodách. 
 
Příklady – nárust výskytů: 
Xanthophyceae – rod Vaucheria 
Baccillariophyceae – Ellerbeckia arenaria, Tabellaria flocculosa agg., 
Psammothidium bioretii, Adlafia bryophila, Frustulia vulgaris, Pinnularia 
borealis 
 



Fytobentos – metriky – výsledky 
saprobně-trofický index 

• změny 
saprobně-
trofických  
indexů mezi 
etapami ve 
všech sezónách 
statisticky 
nevýznamné 

 



Fytobentos – metriky – výsledky 
halobní index 

• změny halobních 
indexů v podzimní 
sezóně statisticky 
významné 

• ve východní části 
území vyšší díky 
flyšovému podloží 

 



Fytobentos – potenciál  
• problém s taxonomickou náplní taxonů a jejími změnami (především u 

rozsivek) 

• doplnění ekologických informací o vztahu k proudění 
(reofilní/limnofilní), schopnosti přežívat mimo souvislý vodní sloupec 
(aerofilní druhy, „moisture“) a další (např. velikost buněk) 

               nutnost neustálé „údržby“ aktuálního taxalistu a dlouhodobá 
 koordinovaná podpora vývoje celého hodnotícího systému   

•  sledování fytobentosu má smysl, minimálně v desetiletých cyklech 
(tak, jak je to nyní nastaveno) 

• z hlediska saprobně-trofického stavu sledovaných lokalit patří mezi 
nejlepší lokality Zdobnice-Pěčín, Ostravice-nad nádrží Šance a Lomná - 
Dolní Lomná nad 

 

 

 


