
Monitoring dlouhodobých změn biologické 
diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: 

návrh, realizace a implementace do veřejného 
informačního systému ARROW 

 (EHP-CZ02-OV-1-018-2014)  
 

Závěrečný seminář 
 

Makrozoobentos 
 

Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. 
21.4.2017 



Makrozoobentos - tým 
Garant terénních a laboratorních prací: RNDr. D. Němejcová 

Determinace významných skupin: 

• Mgr. J. Bojková, Ph.D.  

• Prof. RNDr. M. Horsák, Ph.D. 

• RNDr. Petr Komzák 

• RNDr. D. Němejcová 

• RNDr. P. Pařil, Ph.D. 

• Mgr. M. Polášek 

• Mgr. V. Polášková, Ph.D. 

• Mgr. V. Rádková, Ph.D. 

• Mgr. M. Straka, Ph.D. 

 

Taxonomicky různorodá skupinou bezobratlých živočichů, 
viditelných pouhým okem, kteří obývají dno vodních biotopů 
ve vodním prostředí tráví buď celý svůj životní cyklus 
(permanentní složka, např. ploštěnky, měkkýši, pijavice, 
korýši), nebo jeho část (temporární složka – hmyz, např. 
jepice, vážky, 
pošvatky, chrostíci, některé skupiny brouků nebo 
dvoukřídlých). Jejich životní cykly trvají obvykle několik 
měsíců až let.  



Makrozoobentos – síť lokalit 
• 69 lokalit 

• 5 typů definovaných pro potřeby 
projektu:  

o podhorské potoky – 18 lokalit 

o pahorkatinné potoky – 14 lokalit 

o podhorské a horské říčky – 9 lokalit 

o pahorkatinné říčky – 12 lokalit 

o nížinné a pahorkatinné řeky – 16 lokalit 



Makrozoobentos – odběry 
• Metoda odběru: semikvantitativní, ČSN 75 7701 

• Etapy sledování: I, II, III 

• Sezóny odběru: jaro, léto podzim 

• Počet vzorků celkem: 545 

 

 



Makrozoobentos – metriky 
• taxonomické složení – kvalit. i kvantitativní změny 

• obvykle pro druhy,  „ztráty a nálezy“, změny v početnosti, chráněné druhy 

• indexy diverzity a nepodobnosti 
• Margalefův index, Shannonův- Wienerův index, Jaccardův index… 

• funkční složení – podle vlastností (traits):  
• Potravní skupiny, habitatové a teplotní preference, vztah k proudění… 

• metriky stresorově specifické: 
• saprobní index, index BIOSUCHO 

• multimetrické indexy pro hodnocení ekologického stavu (EQR)  



Makrozoobentos – taxony 
• nyní k makrozoobentosu v ČR řazeno téměř 4 000 druhů 

živočichů 

• ve všech třech etapách nalezeno celkem 807 taxonů  

• z důvodu determinace do rozdílných taxonomických úrovní v 
jednotlivých etapách výzkumu bylo nutno sjednotit 
taxonomickou úroveň (tzv. adjustace dat). 

• změny v početnosti druhů mezi etapami – hodnoceny nikoliv 
přímé počty, ale logaritmovaná data se zavedením korekčního 
členu 

 

 

 



Makrozoobentos – taxony 
• Chráněné druhy - Červený seznam: CR 

• Etapa I – 4 druhy na 6 lok. 

• Etapa III – 10 druhů n 21 lok. 

 

 

 

 

• Nepůvodní druhy: plž 
Potamopyrgus antipodarum - 
písečník novozélandský, šíří se 

etapa I 
etapa II 
etapa III 

černá – lokalita v etapě nesledována 
bílá -  lokalita v etapě sledována, druh nezjištěn 
hnědá - lokalita v etapě sledována, druh zjištěn 



Makrozoobentos – diverzita 
• počet taxonů ve vzorku vzrostl  (Chironomidae exc.) 
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Makrozoobentos – diverzita 
• ubývá citlivějších druhů, jsou nahrazovány tolerantními, přibývá např.: 

jepice Centroptilum luteolum 

eurytermní druh, méně citlivý k jemnému substrátu, bez výrazných 
habitatových preferencí 

 

   



Makrozoobentos – diverzita 
• ubývá citlivějších druhů, jsou nahrazovány tolerantními: 

 pošvatky rodu Brachyptera 

B. risi – přibývá (více lokalit, více jedinců), eurytermní druh, bez 
výrazných habitatových preferencí 

 

 

 

 

 

 

 

B. seticornis – ubývá, oligostenotermní druh, preferuje kamenitý substrát 

 

 

   



Makrozoobentos – funkční sl.  
Eurytermní taxony – počet taxonů v jarních vzorcích, srovnání etap 

medián hodnot v etapách:  

12, 18, 24 
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Makrozoobentos – siltace 
• změna podílu jedinců vysoce druhů citlivých k siltaci ve vzorcích, léto, 

etapa I a III 

•  siltace = zanášení toků jemnými substráty - sedimenty (..trofie, průtoky..) 

pokles – vyšší siltace 
nárůst – nižší siltace 



Makrozoobentos – stresory  
 

 

• Saprobita – víceméně se nemění 



Makrozoobentos – CCScz 
 

 

• kategorizace druhů podle citlivosti k dopadům klimatické změny (traits) 
čím nižší číslo, tím menší citlivost  - 
tzn. citlivé druhy MIZÍ (anebo jsou doplňovány druhy necitlivými) 



Makrozoobentos – EQR  
Celk. index, jaro, etapa I a III, adjustované teploty, 10 let 
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Makrozoobentos – změny  
• v sumárních ukazatelích (EQR, diverzita) spíše změny k „lepšímu“ 

• vlivy změn klimatu překryty změnami jiných ukazatelů (landuse, jakost 
vody) 

• projev změn klimatu – v roce 2015 via snížené průtoky v tocích až 
vysychání toků 

• změny detekovatelné na druhové úrovni (kval. i kvant. úbytky specialistů, 
nárůst generalistů, značná druhová výměna) 

• změny detekovatelné ve funkčním složení taxocenóz 

• vhodné je hodnocení pomocí indexu CCScz – citlivost vůči klimatické 
změně 

 



Makrozoobentos – potenciál  
• Potenciál složky pro sledování LT (long-term) a CC (climate change) 

změn je vysoký 

• Vhodné je sledování většiny lokalit sítě 1x za dekádu 

• Vybrané lokality optimálně sledovat každoročně: 
• Blanice, Blažejovice (NPP Blanice, perlorodka, komplexně sled. lok. LT 

data) 

• Kamenice, Hřensko (NP České Švýcarsko, komplexně sled. lok.) 

• Malše, Loužek (PP Horní Malše, komplexně sled. lok.) 

• Ploučnice, Česká Lípa (CHKO Kokořínsko, komplexně sled. lok., LT data) 

• Morava, Lhota-Střeň (NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Lit. Pomoraví, LT 
data) 

• Jihlava, Přibice (EVL Mušovský luh, LT data) 

 

 


