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Abstrakt 

Společenstva sladkovodních organismů jsou závislá na schopnosti disperse mezi stanovišti 

přes nehostinné suchozemské prostředí. Proto se u těchto živočichů vyvinuly nejrůznější 

mechanismy jejich šíření. Některé druhy jsou schopny překonávat bariéry aktivně, většina 

sladkovodních bezobratlých se však šíří pasivně, a to za pomoci abiotických či biotických 

vektorů. Abiotickými vektory jsou například vítr či povodně, biotickými vektory jsou myšleni 

jiní živočichové, například ptáci. Migrací organismů mezi lokálními stanovišti, a tedy i jejich 

genovým tokem, vzniká metaspolečenstvo, jehož druhová skladba se odvíjí jak od abiotických 

podmínek na samotných stanovištích, tak od biotických interakcí, jako kompetice a predace. 

Metaspolečenstva sladkovodních bezobratlých jsou tedy velmi komplexní a je a jejich dispersi 

do nových prostředí ovlivňuje mnoho okolností s různou mírou vlivu. 

 

Klíčová slova: metaspolečenstva, bezobratlí, disperse, ekologie, sladkovodní biotopy 

 

  



 
 

Abstract 

Freshwater organism communities are dependent on the ability of dispersion among habitats 

through inhospitable terrestrial environment. Therefore, these organisms have developed a 

variety of dispersal mechanisms. Some species are able to overcome barriers via active 

dispersion, but most freshwater invertebrates are passive dispersers, depending on abiotic or 

biotic vectors. Abiotic vectors are e.g., wind or floods, while biotic vectors are other animals 

such as birds. By linking several locations with dispersion, and thus with a gene flow, a meta-

community is created. This is influenced by many factors, including habitat abiotic conditions, 

especially altitude, and biotic interactions, such as competition and predation. Freshwater 

invertebrate communities are very complex and influenced by many factors with varying 

degrees of influence. 
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1. Úvod 

Jednou z hlavních myšlenek ekologie je snaha blíže pochopit vztahy mezi rozložením 

druhů a faktory, které toto rozložení ovlivňují. Neméně studované jsou také mechanismy 

ovlivňující strukturu populací jednotlivých druhů. Podstatnou součástí výzkumu těchto 

procesů jsou vodní ekosystémy, které mají pro fungování planety i člověka 

neoddiskutovatelný význam. I v dnešní době však naše poznatky nejsou zdaleka kompletní. 

Zároveň není věnována stejná pozornost všem typům vodního prostředí, nejvíce zkoumány 

jsou sladké stojaté vody (Heino et al. 2015). Pochopení vztahů a funkce vodních ekosystémů 

v přírodě má značnou hodnotu nejen z hlediska poznání samotného, ale i dopadů na okolní 

krajinu a organismy. 

  Skupin vodních bezobratlých živočichů je velké množství. Jedná se přitom o významné 

skupiny, které se rozšířily a adaptovaly na heterogenní podmínky prostředí, které ve vodních 

ekosystémech nacházíme. K porozumění vztahů fungujících v těchto ekosystémech je 

zapotřebí zaměřit se nejen na studium populací a společenstev těchto organismů, ale také na 

studium mechanismů, které jim umožnují pohyb a transport mezi nimi. A právě tyto 

mechanismy a cesty k nim jsou ovlivněny různými biotickými či abiotickými faktory. 

V konečném důsledku je pro nás klíčové mít komplexní představu o tom, jaké mají tyto faktory 

vliv na různé skupiny vodních organismů a jak napomáhají utváření a vývoji vodních 

společenstev. Patrně nejstudovanějšími, potažmo nejběžnějšími, skupinami bezobratlých 

živočichů z pohledu limnologie jsou vířníci, korýši a hmyz (Cole 1979). 

Většina jedinců populací vodních organismů zůstává celý svůj život na jedné lokalitě, 

přesto je však důležité mít schopnost šířit se na nová stanoviště, což se často pojí 

s překonáváním jedné z největších překážek existujících ve vodním prostředí – přesunem přes 

pevninu. Podněty a důvody vedoucí v mnoha případech k dispersi jsou různé a mají zásadní 

vliv na vznik adaptací pro překonání terestrického prostředí. Strategií, které u vodních 

organismů nacházíme, je více. Velké množství živočichů je schopno přežívat mimo vodní 

prostředí pouze v určité části svého životního cyklu, a to buď přechodem z vodního prostředí 

na souš či do vzduchu (Bilton et al. 2001), nebo naopak vytvářením tzv. dormantních stádií, 

mezi něž řadíme například efipia perlooček (Pietrzak a Slusarczyk 2006).  

Cílem této práce je shrnout informace a poskytnout přehled současných znalostí 

v oblasti disperse hlavních skupin sladkovodních bezobratlých organismů a vzájemně 
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porovnat typy a druhy jejich disperse. Dalším cílem této práce je porovnat různé faktory 

ovlivňující dispersi organismů z těchto společenstev a v neposlední řadě zhodnotit vliv těchto 

faktorů na již zmiňovanou dispersi. Z důvodu komplexnosti tohoto tématu se tato literární 

rešerše zaměřuje především na skupiny sladkovodních korýšů, které jsou relevantní z pohledu 

navazujícího magisterského studia autora. 

1.1. Typy habitatů 

Sladkovodní prostředí je velmi heterogenní. Rozličné habitaty sladkých vod se od sebe 

mohou podmínkami vzájemně velmi odlišovat, nebo naopak postupně přecházet jeden 

v druhý. Rozčlenit tyto habitaty do kategorií s přesně definovanými specifiky je však nad 

rámec této práce, proto se následující členění bude omezovat pouze na tři naprosto základní 

typy prostředí. 

• Vodní toky – řadíme mezi ně potoky a řeky všech velikostí a řádů. Ačkoliv vytváří 

propojenou síť a zdánlivě působí jako jeden habitat, podmínky v jednotlivých částech 

vodních toků se liší. Od prameniště či horské bystřiny v horní části toku, po větší řeku 

v toku dolním. Co do počtu převažují horní toky (Downing et al. 2012), ty jsou však od 

sebe vzájemně více izolované (Heino et al. 2015). Organismy mnohdy musí při přesunu 

mezi nimi překonávat terestrické prostředí. Oproti tomu v dolních částech toků 

naopak mohou snáze migrovat vodními cestami, které toky propojují, přičemž se stále 

pohybují ve vodním prostředí. V malých tocích se více liší přírodní podmínky (Clarke et 

al. 2008), které hrají důležitou roli pro pohyb migrujících organismů mezi nimi (Heino 

et al. 2015). 

• Jezera – jsou přirozeně vzniklé vodní plochy, které svojí rozlohou přesahují 2 ha (Biggs 

et al. 2005). Ve srovnání s vodními toky jsou jezera izolovanější a je na nich více 

viditelná prostorová závislost rozšíření organismů (Shurin et al. 2009). Přírodní 

podmínky v jezerech jsou oproti ostatním druhům sladkovodních prostředí relativně 

stálé (Heino et al. 2015). U hlubokých jezer dochází ke stratifikaci vody (Gorham a 

Boyce 1989) a zde panující procesy jsou více deterministické, čímž se jezera odlišují 

například od tůní (Heino et al. 2015).  

• Tůně – jsou menší a podmínky v nich tedy proměnlivější než v jezerech. Rozlišujeme 

několik druhů tůní: efemérní, tedy dočasné; sezónní, u nichž se střídají vlhké a suché 

periody; a permanentní tůně, ve kterých panují stálejší podmínky (Heino et al. 2015). 
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Jelikož tůně v dané oblasti nemusí být napojené na síť vodních toků, a tudíž propojené 

mezi sebou, můžeme je, do jisté míry, považovat za ostrovy s určitou mírou 

izolovanosti rozeseté napříč pevninou (Fryer 1985; Dodson 1992; Ripley a Simovich 

2009). Stejně jako hluboká jezera mohou být i hlubší tůně stratifikované a více 

heterogenní. Často jsou ovlivňovány náhodnými procesy, jako izolace, velikost vodní 

plochy, diverzita habitatů nebo chemismus vody (Friday 1987; Jeffries 1988). Bylo 

prokázáno, že tůně situované v roklích vykazují vyšší míru heterogenity prostředí, než 

tůně umístěné na svazích kopců (Castillo-Escrivà et al. 2017). 
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2. Charakteristické skupiny sladkovodních bezobratlých 

Ve sladkovodním prostředí můžeme nalézt zástupce napříč širokou škálou skupin 

bezobratlých. Mezi nimi se vyskytují taxony plně specializované na vodu ve všech částech 

svého životního cyklu, anebo skupiny využívající toto prostředí například pouze v larválním 

stádiu. Následující odstavce se zaměří na několik významných taxonů bezobratlých, jejichž 

zástupci tvoří značnou část biomasy vodních společenstev. 

Vířníci (obr. 1) jsou skupinou s kosmopolitním rozšířením. V kontrastu s druhovou 

pestrostí ve sladkovodním prostředí je nízký počet druhů vířníků obývajících prostředí mořské 

(Cole 1979). Můžeme tedy usuzovat, že vířníci jsou skupinou, která opustila mořské prostředí 

a specializovala se primárně na sladké vody. Přežití a široké rozšíření jim pravděpodobně 

umožňují odolná klidová stádia a krátká generační doba. Díky těmto adaptacím dokáží vytvořit 

propagule daleko dříve, než dojde na lokalitě ke změně podmínek, například vyschnutí 

dočasné lokality (Gilbert 1974; Pourriot a Snell 1983). Většina vířníků se rozmnožuje 

partenogeneticky a samce vytváří pouze po omezenou dobu v roce, převážně koncem léta a 

na podzim. Hojně zastoupeni jsou mezi vířníky filtrátoři, jejichž druhový počet převažuje nad 

predátory (Brönmark a Hansson 2005). 

 

 

Obrázek 1 – Příklad zástupců vířníků: a) Lepadella, b) Encentrum (upraveno podle Ricci a Balsamo (2000)). 

 

Korýši (obr. 2) jsou jedním z podkmenů členovců (Arthropoda). Jde o skupinu čítající 

přes 40 000 druhů a jsou významnou součástí ekosystémů sladkých vod (Campbell a Reece 

2006). Většina korýšů jsou gonochoristé, avšak u některých druhů se setkáváme i 

s partenogenezí, a to například u perlooček (Cladocera) anebo lasturnatek (Ostracoda). Právě 
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u lasturnatek je známo více druhů, u nichž nebyli doposud nalezeni žádní samci (Giller a 

Malmqvist 1998). U korýšů nalézáme různé typy potravních specializací od mikrofagie, přes 

predaci či saprofagii až po parasitismus. Predátorem v řadách zooplanktonu jsou například 

perloočky rodu Leptodora (Cladocera). Mezi parazitické patří například zástupci skupiny 

kapřivců (Branchiura) či chlopků (Copepoda).  

Systém korýšů je poměrně složitý. Nejvýznamnějšími skupinami zooplanktonních 

korýšů ve sladkých vodách jsou lasturnatky (Ostracoda), klanonožci (Copepoda) a lupenonožci 

(Branchiopoda). Zástupci těchto řádů tvoří významnou součást potravních sítí sladkých vod. 

Mezi hlavní důvody, proč zooplanktonní korýši představují jedny z nejběžnějších skupin 

bezobratlých zástupců vodních ekosystémů, patří jistě schopnost partenogenetického 

rozmnožování, krátká generační doba a také tvorba odolných stádií schopných přežít 

nepříznivé podmínky (Mellors 1975; Pietrzak a Slusarczyk 2006). Důležitou skupinou korýšů 

jsou také rakovci (Malacostraca). Do této skupiny řadíme například berušku vodní (Asellus 

aquaticus) z řádu Isopoda, která se vyskytuje i v eutrofních a znečištěných vodách, kde 

přispívá ke koloběhu živin (Giller a Malmqvist 1998; Smrž 2014). Dalšími významnými zástupci 

rakovců, ovšem z řádu Amphipoda, jsou také korýši z rodu Gammarus. Největšími a nejdéle 

žijícími zástupci sladkovodních korýšů jsou pak raci, příkladem může být rak říční (Astacus 

fluviatillis) (Smrž 2014). 

 

 

Obrázek 2 – Příklady zástupců korýšů: a) Daphnia, b) Cyclops, c) Astacus, d) Gammarus (převzato z Cooperative Freshwater 
Ecology Unit (2004); West Virginia Department of Environmental Protection (2014)). 

 

Významnou skupinou ve vodních společenstvech je hmyz (Insecta, obr. 3). 

Fylogeneticky řadíme hmyz do kmene členovců a podkmene šestinozí (Hexapoda). Naprostá 
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většina hmyzu žije na souši (Cole 1979), ale i tak jsou důležitou součástí habitatů sladkých vod. 

Vodní jsou převážně larvální stádia hmyzu a co do délky života jsou déle žijící než dospělci. Ve 

vodě však můžeme nalézt i dospělce, například u skupin ploštic (Hemiptera) a vodních brouků 

(Coleoptera) (Giller a Malmqvist 1998). Někteří zástupci ploštic stráví ve vodě celý život 

s výjimkou šíření na nové lokality (Brönmark a Hansson 2005).  

Další zástupce hmyzu najdeme ve skupinách dvoukřídlých (Diptera), jepic 

(Ephemeroptera) či pošvatek (Plecoptera). Zástupci náležící k těmto skupinám, jako například 

larvy pakomárů (Chironomidae), jednak figurují jako kořist pro jiné živočichy, také jsou ovšem 

společně s chrostíky (Trichoptera) významnými detritovory. Naopak střechatky (Megaloptera) 

a vážky (Odonata) jsou významní predátoři, přičemž vážky se kromě bezobratlých živočichů 

živí také drobnými obratlovci, jako například pulci nebo potěrem ryb (Brönmark a Hansson 

2005).  

U hmyzu nacházíme mnoho adaptací pro život ve vodním prostředí. Například někteří 

vodní brouci (Coleoptera) mají rozdělené oči; u mnoha druhů chrostíků pak pozorujeme vznik 

schránek sloužících jako ochranu před predací (Giller a Malmqvist 1998; Brönmark a Hansson 

2005; Smrž 2014). 

 

 

Obrázek 3 – Příklady zástupců sladkovodního hmyzu: a) nymfa vážky, b) nymfa motýlice, c) potápník – dospělec, d) larva 
chrostíka rodiny Limnephilidae, e) larva chrostíka rodiny Leptoceridae (převzato z West Virginia Department of Environmental 
Protection (2014)). 

 

Ve sladkých vodách můžeme také narazit na zástupce houbovců (Porifera), kteří jsou 

nepostradatelnou součástí vodních ekosystémů a pomáhají udržování čistoty vody. Mezi 

živočišné houby našich vod řadíme například houbu rybniční (Spongilla lacustris). Další, avšak 

méně častou třídou, jsou polypovci (Hydrozoa), zastoupeni ve sladkých vodách řády nezmaři 

(Hydrida) a medúzky (Trachylida). Z kmene ploštěnci (Platyhelmites) je běžná především třída 
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ploštěnky (Turbellaria). Ty je možné nalézt téměř ve všech sladkovodních habitatech, zejména 

v tekoucích vodách. Kmen kroužkovci (Annelida) zastupují ve sladkých vodách dvě hlavní 

třídy, a sice máloštětinatci (Oligochaeta) a pijavky (Hirudinea). Máloštětinatce běžně 

nalezneme zavrtané v sedimentu se zadní částí těla vystrčenou do vody, jako je tomu 

například u nitěnek (např. Tubifex). Oproti tomu pijavky (Hirudinea) se pohybují volně ve 

vodním sloupci nebo po dně, kde loví svou kořist, příkladem může být pijavka lékařská (Hirudo 

medicinalis) nebo pijavka koňská (Haemopis sanguisuga). Sladkovodní prostředí obývají také 

měkkýši (Mollusca), a to plži (Gastropoda), jako například rod okružák (Planorbarius), a mlži 

(Bivalvia) – například velevrub (Unio) (Giller a Malmqvist 1998; Brönmark a Hansson 2005; 

Smrž 2014). Některé ze zástupců výše zmíněných skupin znázorňuje obr. 4. 

 

 

Obrázek 4 – Schématické znázornění zástupců skupin: a,b – kroužkovci, c,d – měkkýši, e – polypovci (převzato a upraveno 
podle Sangpradub a Boonsoong (2006); West Virginia Department of Environmental Protection (2014)).  
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3. Metaspolečenstva sladkovodních bezobratlých organismů 

Důležitou součástí vývoje společenstev je migrace jedinců mezi jednotlivými 

populacemi. Tím dochází k mezipopulačním interakcím a utváří se metapopulace. 

Metapopulace však není uskupení vhodných částí obývaných habitatů, ale samotní jedinci 

všech interagujících, lokálních populací. Studiem metapopulací rozumíme studium základních 

dějů probíhajících mezi jednotlivými populacemi těchto komplexních celků. Děje, které se zde 

pak dají pozorovat, jsou například extinkce či vznik nových populací (Hanski a Gilpin 1991). 

Úspěšná kolonizace nové lokality je závislá na biotických interakcích, avšak také na působení 

podmínek prostředí (Shurin 2000).  

Společenstva sousedících lokalit se od sebe mohou velice odlišovat, a to i v případě, že 

na nich panují obdobné přírodní podmínky, nebo mají za sebou podobnou historii kolonizace. 

Podmínky a sled událostí formujících lokální společenstvo jsou tak pro každou lokalitu 

unikátní. V současné době není v našich silách přesně zrekonstruovat ani zopakovat události 

a podmínky, které vedly ke vzniku a ustanovení společenstva do podoby, v níž se nachází ve 

chvíli našich pozorování (Jenkins a Buikema 1998). Některé kolonizační či extinkční události je 

možné vyčíst ze sedimentu na lokalitě (Brendonck a De Meester 2003). Nevyčteme zde však 

například, jakým způsobem se na lokalitu dostal nový druh, který se začal od určité vrstvy v 

sedimentu objevovat.  

Společenstva lokalit, která jsou vzájemně propojena dispersí jedinců různých druhů, 

se hromadně označují jako metaspolečenstvo. To vzniká i v případě, že spolu migrující druhy 

přímo neinteragují, důležitá je pouze možnost šíření do okolních lokalit (Hanski a Gilpin 1991; 

Leibold et al. 2004). Není ovšem snadné určit, co je ještě společenstvo lokální a co už 

metaspolečenstvo. Tento problém se týká například potoků nebo jezer, kde se hranice mezi 

těmito pojmy ztrácí, a přístup k tomuto problému pak může velmi ovlivnit výsledky 

prováděného výzkumu (Heino et al. 2015). Velký vliv může mít také například určení měřítka 

každé studie – tedy to, zda byla prováděna na několika málo kilometrech čtverečních (např. 

Jenkins and Buikema 1998; Vanschoenwinkel et al. 2008a), nebo naopak na rozlehlých 

oblastech, například národních parcích (např. Jeffries 1988; Frisch and Green 2007; Alfonso 

et al. 2016) nebo říčních celcích (např. Basu and Pick 2010; Alp et al. 2012; Altermatt et al. 

2013). Zároveň je třeba brát v potaz specifika každého typu habitatu. Na interpretaci výsledků 
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pozorování se v konečném důsledku promítají i použité definice, které se nemusí shodovat 

pro různá měřítka (Heino et al. 2015). 

Podle teorie o metaspolečenstvech mají na jejich složení vliv lokální podmínky i 

disperse (Leibold et al. 2004). Kromě toho se struktura metaspolečenstva odvíjí také od toho, 

jak se od sebe liší jednotlivé druhy. Významnou roli může hrát velikost těla (De Bie et al. 2012), 

taxonomická skupina (Heino et al. 2012) a vzdálenost, kterou umí druhy překonat (Astorga et 

al. 2012).  

3.1. Studium metaspolečenstev 

Při studiu metaspolečenstev je využíváno několik dnes již tradičních teoretických 

modelů ekologických dějů, tzv. paradigmat. Prvním z nich je tzv. patch dynamics, který 

nepředpokládá výrazný vliv rozdílných přírodních podmínek, ale spíše vliv biotických interakcí, 

kolonizace a disperse. Záleží také na sukcesním stádiu biotopu, jelikož organismy musí řešit 

trade-off mezi lepší schopností kolonizace nebo kompetice (Leibold et al. 2004).  

Druhým, běžně používaným modelem studia metaspolečenstev, je tzv. species sorting, 

který předpokládá, že druhové složení jednotlivých společenstev odpovídá při dostatečné 

dispersi zejména lokálním podmínkám panujícím na jednotlivých habitatech. Druhy s širší 

ekologickou valencí tak obsadí více habitatů než druhy specializované na konkrétní podmínky. 

Z pohledu habitatu si pak příchozí druhy rozdělují jednotlivé niky, které umožňují jejich 

koexistenci (Leibold et al. 2004), a to až do momentu, kdy jsou všechny obsazeny (Heino et al. 

2015). 

Mass effect koncept se zaměřuje na schopnost disperse organismů mezi lokalitami. 

Lepší propojení lokalit znamená snazší šíření mezi nimi, a to může vést k rozšíření druhu na 

lokalitu s nevhodnými nebo suboptimálními podmínkami. Na suboptimální lokalitě pak druh 

neprosperuje, ale extinkci je zabráněno přísunem nových jedinců z vhodnějších lokalit. Tento 

stav se nazývá „source-sink dynamika“. Zároveň tak může fungovat i tzv. rescue effect, kdy je 

lokální populace zachráněna příchodem jedinců z prosperující populace. Celkové rozložení 

druhů je tedy dáno jejich schopností disperse a kompetice (Leibold et al. 2004). 

Nejjednodušším konceptem studia metaspolečenstev je tzv. neutrální model. Ten 

považuje všechny druhy s jejich nároky a lokality za stejné a řeší pouze migraci, speciaci a 

extinkci. Ačkoliv není tato dynamika příliš reálná, v některých společenstvech organismů může 

fungovat. Například Mcpeek et al. (2000) porovnali rozdíly mezi blízce příbuznými druhy 
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motýlic tůní a jezer ve východní oblasti severní Ameriky. Bylo zjištěno, že mnoho z těchto 

druhů má stejné nároky na prostředí, avšak k jejich speciaci došlo pravděpodobně jinými 

mechanismy, než je obsazení prázdné (či uvolněné) niky. V tomto případě podporují 

pozorování a závěry hypotézu neutrálního modelu (Mcpeek et al. 2000). Neutrální model, jak 

prokázali například Drakare and Liess (2010) , je možné aplikovat i na kolonie bakterií. 

Ve skutečnosti se však metaspolečenstva mohou chovat podle všech výše uvedených 

možností. Při výzkumu bohužel často dochází k zaměřování pouze na jeden z těchto modelů, 

což vede ke ztrátě objektivity. Přestože je dnes známo, že tyto čtyři hlavní koncepty vysvětlují 

dynamiku metaspolečenstev pouze v hrubých obrysech, jsou pro svou praktičnost i nadále 

využívány (více např. Cottenie 2005; Frisch et al. 2012). Některé práce však toto rozdělení 

zcela kritizují a navrhují zaměřovat se při studiu metaspolečenstev pouze na přírodní 

podmínky a dispersi (Winegardner et al. 2012; Heino et al. 2015). 
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4. Disperse sladkovodních bezobratlých organismů 

Na finálním složení metaspolečenstva se významně podílí disperse (Leibold et al. 

2004). Tu lze definovat buď jako rozložení jedinců v populaci, anebo jako pohyb jedinců či 

propagulí mezi prostorově oddělenými lokalitami, případně populacemi (Bilton et al. 2001). 

Takto bude dispersi chápat i tato práce. Hlavní otázka, na kterou se při studiu disperse 

sladkovodních vodních organismů snažíme odpovědět je, jak se tyto organismy přesouvají 

mezi vhodnými habitaty a jak jsou tento přesun schopny přežít, jestliže všude kolem těchto 

lokalit je pro ně nepřívětivé, tedy terestrické, prostředí. 

Mechanismům a adaptacím využívaných sladkovodními živočichy k dispersi se dnes 

věnuje stále větší pozornost. Teoretických modelů a pohledů na mechanismy disperse a jejich 

funkci je více než empirických zkušeností a dat z terénu. V posledních letech se však trend 

obrací a na studium disperse se klade stále větší důraz (Hanly a Mittelbach 2017). 

Lokality umíme podrobně zmapovat, od geografického umístění až po druhové složení 

jejich společenstev. Neexistují však účinné metody pro sběr dat o šíření těchto drobných 

živočichů krajinou, ani pro zaznamenání míry úspěšnosti kolonizace nových lokalit. 

4.1. Studium disperse sladkovodních bezobratlých 

Disperse je velmi důležitý a ekologicky relevantní děj, avšak její přímé studium je 

obtížné. U větších živočichů, kde se disperse účastní dospělci, je možné sledovat a zaznamenat 

dispersi jedinců. U obratlovců se používá například kroužkování u ptáků (Ogilvie 1972), velcí 

bezobratlí živočichové jsou pak často značeni barvou, a to například vážky (Anholt et al. 2001) 

či motýli (Beneš et al. 2002), a to obvykle v rámci tzv. capture-recapture studiích. Tyto metody 

se využívají zejména u aktivně se šířících druhů. Pro menší skupiny živočichů, jako 

zooplanktonní organismy, se tyto postupy nedají efektivně uplatnit, vzhledem k jejich malé 

velikosti, vysokým počtům jedinců v populacích a užívání pasivních mechanismů k šíření. 

V současnosti nemáme k dispozici metody, které by v terénu práci se 

zooplanktonními populacemi usnadnily a umožnily nám lépe monitorovat jejich šíření 

krajinou. Právě z těchto důvodů, tedy nepřítomnosti metod pro efektivní studium pasivní 

disperse, zůstává většina těchto významných a vzácně se vyskytujících událostí nepovšimnuta 

(Bilton et al. 2001).  
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4.2. Význam disperse 

Na druhové rozmanitosti zooplanktonních organismů na lokalitě se stejnou měrou 

podílejí vodní i suchozemské cesty šíření (dispersal pathways) (Beisner et al. 2006). Efekt 

zakladatele je důsledkem disperse, kdy úspěšné založení populace jednoho druhu na nové 

lokalitě ztěžuje či úplně znemožní dalším druhům lokalitu kolonizovat (Bilton et al. 2001; 

Leibold et al. 2004).  

I nově ustanovené populace mohou být ovlivněny dispersí, a to v případě, že dojde 

k imigraci jedinců nebo dormantních stádií z jiné populace. Pokud je tato disperse 

následována úspěšným rozmnožením (Bilton et al. 2001), dojde ke genovému toku mezi 

populacemi, který ovlivňuje jejich genetickou heterogenitu (Bohonak 1999). Silná disperse 

však může vlivem homogenizace genetickou rozmanitost také velmi omezit (Bohonak 1999). 

Kromě genového toku poskytuje disperse i další výhody – vyhnutí se inbreedingu, 

možnost kolonizace nových neosídlených lokalit, či útěk z nevhodného prostředí (Bilton et al. 

2001). Disperse však nemusí být pokaždé úspěšná a má i své nevýhody. Mezi ně patří 

neschopnost najít vhodnou novou lokalitu, neschopnost najít partnera pro rozmnožování, 

nebo outbrední deprese - tedy nižší fitness potomka dvou nepříbuzných rodičů, způsobené 

například narušením vnitřních vztahů mezi geny (Bilton et al. 2001; Edmands 2007).  

U všech vodních organismů obývajících habitaty sladkovodního prostředí pozorujeme 

vznik rozmanitých strategií a adaptací. A to nejen pro pohyb mezi těmito lokalitami, ale také 

pro přežívání mimo vodní prostředí dostatečně dlouhou dobu (Incagnone et al. 2015). 

Pravděpodobnost kolonizování nového habitatu se mezi jednotlivými druhy značně liší, a to 

právě kvůli rozdílným schopnostem a mechanismům disperse (Cottenie a De Meester 2003). 

4.3. Mechanismy a druhy disperse 

Dispersi můžeme rozdělit na dvě skupiny – aktivní a pasivní. Dále se tato klasifikace dá 

dělit podle mechanismů, které se u jednotlivých skupin organismů vyvinuly a s jejichž pomocí 

se šíří. Tento pohled na rozdělení se nejlépe dá vyjádřit specializací na různé druhy transportu 

v případě pasivních dispersorů. 

4.3.1. Aktivní disperse 

Aktivní dispersí rozumíme pohyb jedince či jedinců mezi oddělenými lokalitami pomocí 

vlastního úsilí. Hlavním mechanismem aktivní disperse u bezobratlých je aktivní let u hmyzu 

(Bilton et al. 2001). Dále je možné pozorovat šíření vlastními silami například u raků, kteří jsou 
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schopni po vysušení původního stanoviště úspěšně kolonizovat lokality nové, a to především 

během deštivého počasí (Ramalho a Anastácio 2015). 

Aktivní šíření je zpravidla spuštěno změnou podmínek prostředí. Tato změna může být 

okamžitá, postupně probíhající či předpověditelná. Aktivní disperse poskytuje organismům 

výhody šíření na větší vzdálenosti a menší limitaci (De Bie et al. 2012). Přesto není tento druh 

disperse až tak častým dějem, jak by se na první pohled mohlo zdát (Bilton et al. 2001).  

4.3.2. Pasivní disperse 

Pasivní disperse je v porovnání s dispersí aktivní jevem zcela běžným. Je popisována 

jako pohyb jedinců pomocí vnějších faktorů (Bilton et al. 2001). Nejefektivnější strategií pro 

dosažení pasivní disperse je produkce klidových stádií (Incagnone et al. 2015). Tento způsob 

šíření nacházíme např. u zooplanktonních živočichů, kteří se při šíření spoléhají především na 

transport větrem (Bilton et al. 2001; Cohen a Shurin 2003; Havel a Shurin 2004), využití 

proudících vod nebo transport pomocí zvířecích vektorů (Bilton et al. 2001; Havel a Shurin 

2004; Brochet et al. 2010). Šíření pomocí zvířecích vektorů pozorujeme například u zástupců 

skupin sladkovodních měkkýšů či korýšů (Bilton et al. 2001), a to nejen s využitím velkých 

savců (Vanschoenwinkel et al. 2008c, 2011; Waterkeyn et al. 2010a), ale také vodních ptáků 

(Brochet et al. 2010), obojživelníků (Vanschoenwinkel et al. 2008b; Bohanak et al. 2010), ryb 

(Taylor Jarnagin et al. 2000) či hmyzu (Van De Meutter et al. 2008).  

Pro zvýšení šance přečkání nepříznivých podmínek či přežití transportu přes pevninu 

do nových lokalit se u sladkovodních bezobratlých organismů v různých částech životního 

cyklu vyvinula životní stádia odolná proti vyschnutí (Panov et al. 2004; Vanschoenwinkel et al. 

2008b). Mezi ně řadíme klidová stádia (obr. 5) a v některých případech i dospělce. Příkladem 

klidového stádia mohou být efipia perlooček (Pietrzak a Slusarczyk 2006) či obalená embrya 

žábronožek (Mellors 1975; Wells et al. 1997; Bohanak et al. 2010). Odolná vajíčka vytvářejí 

také vířníci (Langley et al. 2001; Gyllström a Hansson 2004) nebo houbovci (De Santo a Fell 

1996; Manconi a Pronzato 2016) či komáři (Sota a Mogi 1992). Kromě pasivní disperse na jiné 

lokality umožňují dormantní stádia dispersi v čase na dané lokalitě, avšak do příznivějších 

podmínek (Bilton et al. 2001; Havel a Shurin 2004; Pietrzak a Slusarczyk 2006). 
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Obrázek 5 – Schématické zobrazení klidových stádií zástupců sladkovodních bezobratlých (převzato z Juračka (2016)).  

Naproti tomu některé sladkovodní bezobratlé organismy se vydaly jinou cestou. 

Vytvářejí také odolná klidová stádia, avšak místo přichycení a transportu na tělním pokryvu 

jsou schopny přežít v gastrointestinálním traktu zvířat a využít jej k šíření na nové lokality 

(Proctor et al. 1967; Mellors 1975; Bilton et al. 2001). Propagule či jedinec je pozřený společně 

s vodou a musí být schopný přežít v prostředí zažívacího traktu zvířete. Například efipia 

perlooček si po průchodu trávicím traktem ryb a i po vyschnutí uchovávají vysokou míru 

životaschopnosti (Mellors 1975). Po průchodu je vypuzen ven společně se zbytky potravy. 

Pokud tedy dojde k pozření například některým vodním ptákem, pak je velmi pravděpodobný 

úspěšný transport na jinou vodní plochu (Brochet et al. 2010). 

Vhodné podmínky pro úspěšnou pasivní dispersi jsou v přírodě vzácné. To vedlo 

mnoho druhů sladkovodních pasivních dispersorů k vytvoření adaptací na různé druhy 

pasivního transportu (Bilton et al. 2001). Tyto rysy zahrnují vznik různých forem háčků či 

přívěsků pro přichycení na peří vodních ptáků či tělním povrchu jiných živočichů, zpravidla 

obratlovců. U efipií perlooček můžeme rozeznat zdrsnění povrchu schránky pomocí ostnů, 

někdy je povrch efipia dokonce lepkavý (Fryer 1996). 

Zooplankton a fytoplankton využívá k dispersi dormantních stádií, jež často 

napomáhají znovuobnovení populací po jejich vymření (Shurin et al. 2009). Měkkýši a drobní 

korýši jsou řazeni mezi sexuálně se rozmnožující pasivní dispersory schopné přežít vysušení 

jak ve formě dormantních stádií, tak dospělců (Shurin et al. 2009).  Korýši a vířníci se v krajině 

pohybují mezi vhodnými lokalitami rychle na krátké vzdálenosti (Cohen a Shurin 2003). Oproti 

korýšům i jiným skupinám organismů produkují vířníci více propagulí, čímž se zvětšuje jejich 

šance kolonizace nových lokalit (Lopes et al. 2016). Na rychlý přesun krajinou má velký vliv 

krátká generační doba a s tím spojená tvorba většího množství propagulí. 

Ačkoliv se autoři většinou shodují na tom, že se mnohé skupiny vodních bezobratlých 

umí do nových prostředí šířit velice efektivně (např. Cáceres and Soluk 2002; Bohonak and 

Jenkins 2003; Shurin et al. 2009; Lopes et al. 2016), názory na to, který způsob pasivní disperse 
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je nejúčinnější, se však různí. Některé výzkumy přisuzují větší roli abiotickým činitelům (Cohen 

a Shurin 2003), jiné vektorům biotickým (Rogers 2014). Jisté však je, že alespoň do jisté míry 

k úspěšnému šíření vodních organismů přispívají všechny výše zmíněné procesy. 

4.4. Vektory pasivního transportu – biotické  

V kapitole výše již byly zmíněny možné mechanismy transportu a adaptace pro šíření 

různých vodních bezobratlých živočichů, nadcházející odstavce se podrobněji zaměří na 

nejvýznamnější skupiny vektorů organismů, které jsou důležitým faktorem ovlivňujícím 

strukturu metaspolečenstev sladkovodních bezobratlých. 

4.4.1. Savci 

Vodní organismy využívají savce k šíření krajinou téměř ve všech podnebných 

pásmech. Savci zaujímají v šíření sladkovodních organismů, ať už živočichů nebo rostlin, 

zvláštní postavení. Umožňují těmto organismům transport vně (ektozoochorii) nebo uvnitř 

(endozoochorii) svých těl, a to i ve velice členitém prostředí (Juračka et al. 2016).  

 Vanschoenwinkel et al. (2008c) u vzorků bahna odebraných ze stromů, které využívají 

divoká prasata k drbání, pozorovali líhnutí většího množství makrozooplanktonních zástupců, 

než ze vzorků trusu těchto divokých prasat – endozoochorie. Disperse savci byla zaznamenána 

také v savanách Afriky. Zde využívají sladkovodní bezobratlí k dispersi větší savce využívající 

kaliště – převážně slony (Vanschoenwinkel et al. 2011). Efektivně mohou k dispersi přispívat i 

menší savci, jako jsou například vodní hlodavci – nutrie. V jižní Francii Waterkeyn et al. (2010a) 

ze srsti 10 nutrií ihned po odchytu izolovali přes 800 bezobratlých živočichů ze 14 taxonů. 

Menší savci tedy mohou také výrazně napomáhat šíření sladkovodních organismů, avšak ve 

většině případů půjde především o lokální dispersi. 

4.4.2. Ptáci 

Z pohledu disperse mají pro sladkovodní organismy specifický význam ptáci. Umožňují 

totiž dispersi mezi lokalitami na velké vzdálenosti (tzv. long distance dispersion, ve zkratce 

LDD). Například Viana et al. (2013) zaznamenali, že cysty korýšů stráví v gastrointestinálním 

traktu ptáků kratší čas než semena rostlin. Na základě tohoto zjištění Viana et al. (2013) určili 

hlavní faktory, které ovlivňují dispersi sladkovodních organismů pomocí vodních ptáků. Jsou 

to: i) počet migrujících jedinců (ptáků); ii) uplynulá doba mezi pozřením propagulí a migrací; 

iii) schopnost propagulí přežít v gastrointestinálním traktu ptáků; iv) pravděpodobnost 

kolonizace lokalit na zastávkách v migraci (tzv. landing site colonization). Úspěšnost posledně 
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jmenovaného se odvíjí především od podmínek prostředí panujících na nové lokalitě (Viana 

et al. 2013), což ve výsledku ovlivní druhové složení nově vzniklého společenstva (Audet et al. 

2013). 

 Anastácio et al. (2014) prokázali pasivní transport mladých raků přichycených k nohám 

vodních ptáků. V tomto případě byly hlavními faktory, určujícími pravděpodobnost přichycení 

raků k nohám ptáků, především hloubka, velikost jedince (raka), vzdálenost (tzn. rychlost letu 

a doba) a v neposlední řadě klimatické podmínky prostředí - především relativní vlhkost 

vzduchu a teplota (Anastácio et al. 2014). 

4.5. Vektory pasivního transportu – abiotické 

4.5.1. Disperse vodou 

Je nasnadě, že šíření pomocí vodního proudu je důležité především pro organismy žijící 

v řekách. Disperse po proudu byla pozorována mnohokrát a má za následek homogennější 

druhové složení společenstev v tocích vyššího řádu (Altermatt et al. 2013). 

Šíření vodou však může být důležité i pro společenstva tůní. Příležitostné rozvodnění 

a následné propojení sousedících tůní může umožnit kolonizaci mnoha druhům vodních 

bezobratlých (Frisch a Threlkeld 2005; Vanschoenwinkel et al. 2008b). 

4.5.2. Disperse větrem 

Jedním z vektorů pasivního transportu, a to především klidových stádií organismů, je 

vítr (Cáceres a Soluk 2002; Lopes et al. 2016). Pro dispersi větrem je, podle Pinceel et al. 

(2016), limitujícím faktorem rychlost větru ve spojení s velikostí a tvarem propagulí. Rychlost 

potřebná k transportu se může dále měnit v závislosti na přítomnosti výrůstků na povrchu 

propagule. Bylo pozorováno, že větší propagule potřebovaly menší sílu větru k tomu, aby byly 

přemístěny, ale pouze na krátké vzdálenosti, jelikož kvůli působení gravitace vypadly ze 

vzdušného proudu. V případě menších propagulí tomu bylo naopak a po zvednutí větrem 

měly také menší tendenci ze vzdušného proudu vypadnout (Pinceel et al. 2016). 

4.6. Limitace disperse 

I přes všechny důmyslné adaptace je však disperse na nové lokality omezena. 

Zooplanktonní organismy se nejlépe šíří na kratší vzdálenosti, pravděpodobnost rozšíření na 

vzdálenější místa klesá (Audet et al. 2013). Jestliže je krajina heterogenní a plná přirozených 

bariér, pak může efektivně omezovat šíření organismů v oblasti (Juračka et al. 2016). Přímé 

omezení budeme pozorovat u druhů šířících se aktivně (např. létající hmyz – vážky), kdy reliéf 
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krajiny (např. rokle, údolí) budou ovlivňovat směr šíření. O nepřímém omezení můžeme 

uvažovat v případě živočichů šířících se pasivně, jelikož dochází k usměrňování pohybu 

vektorů transportu (např. divoká zvěř, ale také vítr). Do jaké míry tomu tak bude znovu 

ovlivňují jak jednotlivé struktury organismů, jako je velikost těla, tak i vlastnosti vektorů 

(Vanschoenwinkel et al. 2008b). Je tedy logické, že izolované lokality vykazují nižší diverzitu 

(Cottenie a De Meester 2003).  

Rozdíly ve schopnosti šíření můžeme pozorovat mezi jednotlivými taxony – některé 

druhy jsou schopny se téměř okamžitě rozšířit na nově vzniklé lokality, naopak jiné zde nelze 

nalézt ani po delším časovém úseku (Cáceres a Soluk 2002). Například mikroskopičtí korýši 

jsou omezeni více než vířníci (Lopes et al. 2016). I na územích, která jsou již obsazena, pak 

u některých druhů lze detekovat rozmanitou genetickou strukturu, zatímco jiné jsou více 

uniformní (Alp et al. 2012). Limitace disperse je tím větší, čím větší jsou dané organismy – pro 

malé planktonní druhy nehraje toto omezení takovou roli, ačkoliv i zde jsou v rámci 

jednotlivých skupin patrné odlišnosti (Cohen a Shurin 2003; Shurin et al. 2009; De Bie et al. 

2012). 

Limitace disperse však není vždy detekovatelná – to může být do jisté míry dáno 

i měřítkem, na jakém byla daná studie prováděna (Brederveld et al. 2011; Gray a Arnott 2012). 

Je ovšem zřejmé, že v některých typech prostředí, jako je arktické klima, bude disperse 

omezena více, než v příznivějších podmínkách (Shurin 2000; Strecker et al. 2008). Charakter 

prostředí tedy může mít zásadní vliv na schopnost disperse v dané oblasti a může se lišit mezi 

jednotlivými skupinami organismů (Beisner et al. 2006). Vyšší nároky daných druhů na 

vlastnosti habitatů budou mít za následek sníženou kapacitu šíření a mohou vést 

k neschopnosti založení populace na nové lokalitě (Brederveld et al. 2011; Alp et al. 2012). 
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5. Faktory ovlivňující výskyt sladkovodních bezobratlých  

Rozdílné druhové složení společenstev jednotlivých lokalit je způsobeno několika 

činiteli – těmi jsou kromě výše popsané disperse i přírodní podmínky a biotické interakce 

(Cottenie a De Meester 2003; Lopes et al. 2016). Vliv jednotlivých faktorů se dále liší 

v závislosti na konkrétním taxonu (Altermatt et al. 2013; Castillo-Escrivà et al. 2017). Podle 

Altermatt et al. (2013) tyto faktory nepůsobí samostatně, ale jejich dopady se různě 

kombinují. Výrazněji než regionální se projevují lokální faktory (Audet et al. 2013) a síla jejich 

vlivu může v čase kolísat (Allen et al. 2011). Jednotlivé vlivy působící na zooplankton sladkých 

vod shrnuli například Gyllström and Hansson (2004, obr. 6). V kapitole 4 již byly zmíněny 

jednotlivé typy vektorů a možné mechanismy transportu a adaptace na šíření různých vodních 

živočichů. Následující odstavce se podrobněji zaměří na jednotlivé faktory, které se podílejí 

na formování struktury metaspolečenstev sladkovodních bezobratlých přímo na lokalitě – 

abiotické a biotické faktory. 

 

 

Obrázek 6 - Schématické zobrazení faktorů působících na zooplanktonní společenstva sladkých vod (upraveno podle Gyllström 
and Hansson 2004). 
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5.1. Abiotické faktory 

Do abiotických faktorů, které mají velký dopad na složení společenstva, se řadí mnoho 

různých vlivů, od geografických podmínek po chemické složení daného stanoviště.  

Mnoho z nich pak souvisí s umístěním lokality. Z tohoto typu faktorů zaujímá důležitou 

úlohu konektivita (Astorga et al. 2012; Frisch et al. 2012; Altermatt et al. 2013). Pokud jsou 

jednotlivá stanoviště blízko sebe nebo jsou dobře propojená, jsou jejich společenstva 

mnohem bohatší, než je tomu u izolovaných biotopů (Cottenie a De Meester 2003). 

Osamocené plochy jsou totiž nejen hůře kolonizovatelné, ale často vykazují i vyšší míru 

extinkce (Cottenie a De Meester 2003). 

Vliv na druhové složení má samozřejmě i celkové geografické umístění lokality (Frisch 

et al. 2012). To ovlivňuje mimo jiné průměrnou teplotu během roku. V mírném podnebném 

pásu a dále především pak v polárních oblastech dochází k zamrzání vodních ploch. 

V extrémních případech zamrzají vodní tělesa v celém objemu, což neumožňuje přežití 

vodních organismů nevytvářejících dormantní stádia (např. ryby) a dochází k redukci 

predačního tlaku (O’Brien et al. 2004). Klimatická změna a oteplení tak může mít za následek 

rozsáhlé změny biodiverzity společenstev (Strecker et al. 2008). S tím souvisí také vliv 

dlouhodobého sucha, které podobně jako zvýšená teplota může způsobit obměnu druhů na 

lokalitě (Leitão et al. 2017). 

Teplotu kromě zeměpisné šířky ovlivňuje i nadmořská výška. Ta může, především 

v horských oblastech, mít na biodiverzitu a její změnu mezi stanovišti velmi podstatný dopad 

(Strecker et al. 2008; Astorga et al. 2012; Altermatt et al. 2013). Čím rozdílnější je nadmořská 

výška mezi stanovišti, tím více se liší jejich společenstva (Altermatt et al. 2013). 

Kromě výše zmíněných faktorů, jež jsou všechny spojeny s geografickou polohou 

lokality, biodiverzitu společenstev jednotlivých stanovišť výrazně ovlivňují i podmínky, které 

s umístěním biotopu přímo nesouvisí. Jedním z těchto faktorů je velikost. Větší vodní plocha 

je totiž snadnějším terčem při dispersi, například větrem (Cohen a Shurin 2003). Rozloha 

stanoviště však zároveň může nepřímo ovlivnit i složení společenstva přes biotické interakce 

– na větších vodních plochách se může vyskytovat více predátorů (například rybích), kteří 

způsobí úbytek bezobratlých, a  mohou tak mít za následek negativní závislost biodiverzity na 

rozloze (O’Brien et al. 2004; Strecker et al. 2008). 

Mezi další důležité faktory patří hodnota pH. Zejména příliš kyselé prostředí je pro 

mnoho druhů limitující a podílí se na strukturování společenstev (Kurek et al. 2011; Astorga 
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et al. 2012). Pro většinu zástupců zooplanktonu je spodní limitní hodnota pH 6 (Marmorek a 

Korman 1993). Byly zaznamenány i případy výskytu některých druhů (např. Holopedium 

gibberum) v rozmezí pH 3,60 až 7,25 (Sutherland et al. 1984). Naopak vrchní limitní hodnota 

pH se nachází v rozmezí hodnot 10,5 – 11 (O’Brien a DeNoyelles 1972; Beklioglu a Moss 1995; 

Michaloudi a Kostecka 2004). Pro více informací o vlivu pH na zooplankton např. Sutherland 

et al. (1984). 

Vliv mohou mít také další proměnné, jako jsou živiny nebo koncentrace prvků a s tím 

související konduktivita (van der Valk 2007; Strecker et al. 2008; Kurek et al. 2011). Vyšší 

hodnoty konduktivity (elektrické vodivosti) znamenají více rozpuštěných solí. Sladkovodní 

organismy mají nižší halotoleranci, než organismy mořské. Touto problematikou se zabývá 

například Alonso (1990) či Berezina (2003). Limitní hodnoty rozpuštěných solí ve vodě by 

mohly tedy být příčinou delší doby kolonizace, která byla pozorována u tůní s vyššími 

hodnotami elektrické vodivosti (Frisch a Green 2007).  

Zjištění, že eutrofní vody mají větší produkci fytoplanktonu (Burger et al. 2007; 

Fitzpatrick et al. 2007) může vést k závěrům, že tyto vody poskytují potravu většímu množství 

zooplanktonních filtrátorů. Avšak Basu a Pick (2010) prokázali, že tato hypotéza platí 

především ve stojatých vodách a řekách 5. a vyššího řádu. Naopak ve vodách tekoucích, a 

nižších řádů (viz výše), má větší vliv než množství živin to, jak dlouho voda místem protéká 

(Basu a Pick 2010). 

 Pokud dojde ke změně podmínek prostředí, včetně znečištění, mohou v případě 

říčních systémů menší boční přítoky sloužit jako refugia pro budoucí rekolonizaci (Meyer et 

al. 2007). 

5.2. Biotické faktory 

Stejně jako je tomu u abiotických faktorů, jsou i biotické faktory velmi rozmanité 

s různou mírou vlivu, ačkoliv v některých případech mohou být až druhotně důležité (Kurek et 

al. 2011). 

Klíčovým faktorem ovlivňujícím druhové složení společenstva je pořadí příchodu 

druhů na lokalitu (Frisch a Green 2007). Můžeme pozorovat efekt zakladatele – pořadí, ve 

kterém druhy na lokalitu přicházejí a obsazují volné niky, ovlivňuje úspěšnost kolonizace 

lokality dalšími druhy (Frisch et al. 2007). Nárůst počtu nových druhů po vytvoření nové 

lokality je rapidní a klesá s rostoucí obsazeností nik na lokalitě (Gray a Arnott 2012). 



21 
 

Příchod jednoho druhu může znemožnit kolonizaci lokality pro jiný druh (Alp et al. 

2012; Gray a Arnott 2012), v některých případech však můžeme pozorovat i opačný proces, 

facilitaci. Například přítomnost klíčových druhů rostlin na nových lokalitách umožňuje 

kolonizaci sladkovodním bezobratlým (Brederveld et al. 2011). 

Na nové lokalitě převažují nejprve lepší kolonizátoři, ale postupem času mohou být 

vytlačeni lepšími kompetitory. Hanski and Ranta (1983) se zaměřili na studium koexistence tří 

druhů perlooček rodu Daphnia na finských ostrovech v Baltském moři – D. magna se v nově 

vytvořených tůních vyskytovala jako první (lepší kolonizátor), postupně ji však nahradily D. 

longispina a D. pulex (lepší kompetitoři). Tento vztah se projevuje také v případě invazních 

druhů, kdy například lépe kompetující Gammarus pulex vytlačuje původního G. duebeni 

celticus na ostrově Man v Irském moři (MacNeil 2018). Horší kompetitor však může vytlačit 

konkurenčně úspěšnější druhy, například níže po proudu, je-li lepším dispersorem (Cottenie 

a De Meester 2003).  Tyto poměry se projevují i na vztahu predátora a kořisti, kdy kořist 

pomocí disperse uniká před predátorem na novou lokalitu. Predátor pak kořist následuje se 

zpožděním a dostává se na lokalitu zpravidla ve chvíli, kdy je populace kořisti již početná 

(Hauzy et al. 2007).  

Vliv predace je proměnlivý v závislosti na schopnosti kořisti šířit se na nové lokality – 

čím lépe se kořist umí šířit, tím menší má na ni predace dopad (Cooper et al. 1990). Predace 

může ovlivňovat kompetitivní interakce (Holomuzki et al. 2013) a ve vzájemné kombinaci mají 

následně vliv na velikost těla sladkovodních bezobratlých (O’Brien et al. 2004). Chemická 

signalizace nabízí ve vodním prostředí možnost zaznamenat přítomnost predátorů 

(Holomuzki et al. 2013), což se může projevit vytvářením ochranných struktur – např. 

prodlužování hrotu (spiny) a zvětšování přilby u perlooček, vyskytují-li se na lokalitě společně 

s rybami, anebo zkrácením životního cyklu, s čímž se mnohdy pojí také zvýšení míry disperse 

i vyšší produkce klidových stádií.   

 Na složení metaspolečenstev mají, kromě predace a kompetice, vliv i jiné vztahy, 

například mutualismus (Klausmeier 2001). Krásným příkladem mutualismu sladkovodních 

bezobratlých živočichů je soužití potočnic a raků. Mutualistický vztah potočnic Cambarincola 

ingens a raků Cambarus chasmodastylus byl pozorován například ve státě Severní Karolína, 

USA. Tento symbioticky mutualistický vztah může ve výsledku zlepšovat růst a snižovat 

úmrtnost raků (Thomas et al. 2015). Vzájemná závislost byla pozorována také 

u máloštětinatců (Milbrink 2006), kdy jedinci obou druhů (Potamothrix moldaviensis a Tubifex 
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tubifex) vykazují výrazně lepší růst, pakliže se živí výměšky svého mutualistického protějšku 

(Milbrink 2006).  

5.3. Člověk a jeho vliv na složení metaspolečenstev sladkých vod 

V pasivním transportu mnoha druhů organismů hraje významnou roli i člověk, a to 

především během posledních sta let (Panov et al. 2004). Možnosti působení člověka jakožto 

vektoru, (případně faktoru,) ovlivňujícího šíření sladkovodních organismů, se dlouhou dobu 

nepřikládal velký význam. Bylo však prokázáno, že člověk se může významně podílet na šíření 

sladkovodních organismů krajinou. Waterkeyn et al. (2010) pozorovali vylíhnutí mnoha druhů 

sladkovodních bezobratlých ze vzorků bahna odebraných z automobilů a bot používaných pro 

terénní výzkumy samotnými vědci v jižní Francii.   

Dalším příkladem může být šíření slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha), dnes 

na mnoha místech světa považované za agresivně invazní druh. Na šíření tohoto invazního 

druhu se výrazně podílí člověk, jelikož transportuje dospělce i larvální stádia na velké 

vzdálenosti, a to i uvnitř kontinentů, přichycené především k rybářskému náčiní (Keevin et al. 

1992; Minchin a Rosell 2003; Banha et al. 2015). V případě transportu larválních stádií slávičky 

vodním ptactvem byla prokázána 50% šance na přežití po dobu 2 hodin a transport na 

vzdálenosti asi 150 km. Podobná doba přežití mimo vodní prostředí byla pozorována i při 

přichycení larválních stádií k rybářskému náčiní (např. sítě či provazy), avšak překonaná 

vzdálenost byla téměř dvojnásobná. Schopnost přežití mimo vodní prostředí je však výrazně 

ovlivněna teplotou a relativní vlhkostí vzduchu (Banha et al. 2015).  

Případů takového invazního šíření je však mnoho, ať už se jedná o jiné měkkýše 

(Boltovskoy et al. 2006) nebo korýše (MacNeil 2018). Velké škody způsobuje na rýžových 

polích v Asii například plž Pomacea canaliculata (Yusa et al. 2006). Invaze do České republiky 

pak shrnuje článek (Petrusek a Špaček 2018), který uvádí i poměrně nové šíření sladkovodní 

krevety (Atyaephyra desmarestii) po Labi na naše území. Ačkoliv se  to může zdát překvapivé, 

mezi zástupci vodního hmyzu téměř neexistují žádné invazní druhy, jak uvádí například 

Stefano et al. (2016). 

Člověk však může také omezovat dispersi organismů krajinou, a ne vždy se musí jednat 

o přímé omezení. Například výstavba přehrad a vodních elektráren omezuje, či úplně 

zabraňuje, dispersi po i proti toku řek (Strayer 2006). Bariéry v pohybu a šíření živočichů 

představují také silnice. Výstavba silnic významně fragmentuje krajinu. Byl prokázán negativní 
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vliv na migraci a šíření drobných živočichů, jako jsou například drobní savci (Rondinini a 

Doncaster 2002; Rico et al. 2007), plazi (Shepard et al. 2008) či obojživelníci (Fahrig et al. 1995; 

Marsh et al. 2005), kteří mohou být potenciálními vektory pasivní disperse sladkovodních 

bezobratlých. Naopak větrné elektrárny jsou často fatální překážkou pro migrující ptáky 

(Drewitt a Langston 2006; Hüppop et al. 2006). Pokud pták, přenášející propagule či přímo 

živého jedince, nezvládne překonat překážku ve formě větrných turbín, pak dojde k zakončení 

pokusu o dispersi na novou lokalitu současně s definitivním přerušením migrace ptáka. Lidé 

tedy různými způsoby výrazně mění vlastnosti vodních ekosystémů a vztahy v nich panujících. 

Je proto potřeba se více zaměřit na studium ovlivňování sladkovodních ekosystémů lidským 

faktorem a zajistit těmto sladkovodním stanovištím patřičnou ochranu. 
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6. Závěr 

Pro sladkovodní organismy je disperse a kolonizace nových stanovišť velmi důležitým 

procesem, bez něhož by v mnoha případech druhy zcela vyhynuly. To platí zejména pro 

nestálá stanoviště, jako jsou sezónní tůně. Z toho důvodu u těchto živočichů nacházíme 

mnohé adaptace k překonávání bariér mezi jednotlivými stanovišti. 

Typ šíření, na který se sladkovodní bezobratlí specializovali, přímo ovlivňuje možnosti 

jejich disperse. V případě aktivního letu nejsou organismy tolik omezeny, a mohou se tedy 

šířit cíleněji, a i na poměrně velké vzdálenosti. V případě pasivní disperse pak volba typu 

vektoru může ovlivnit délku šíření – abiotické vektory, jako je vítr, se vyskytují častěji, většinou 

však jsou schopny organismy roznést pouze na krátké vzdálenosti. Oproti abiotickým 

vektorům je transport vektory biotickými vzácnější událostí. V případě, že se tak stane, se 

mohou sladkovodní bezobratlí rozšířit i na vzdálenější stanoviště. Stejně jako u aktivního letu, 

i v případě transportu s využitím biotických vektorů je pravděpodobnost úspěšného přenosu 

na vhodné stanoviště vyšší.  

I v rámci jednotlivých mechanismů disperse však mezi jednotlivými živočichy existují 

velké odlišnosti dané mezidruhovými rozdíly. Těmi mohou být například velikost těla (De Bie 

et al. 2012), velikost propagulí (Pinceel et al. 2016) nebo efektivita letu u hmyzu.  

Na dispersi má samozřejmě vliv také to, jak velká je bariéra mezi sousedícími stanovišti 

– tedy míra izolovanosti prostředí. Ta je ovlivněna konektivitou habitatů a jejich geografickým 

umístěním. Pokud se živočichové mohou na lokalitu rozšířit, zde panující abiotické podmínky 

určují míru úspěšnosti kolonizace. Velký vliv má pak nadmořská výška a s ní související teplota, 

a dále například pH nebo přítomné živiny.  

V případě, že přírodní podmínky vyhovují nárokům nově příchozích živočichů, mohou 

úspěšnost kolonizace ovlivnit ještě biotické interakce. Přítomnost jiných druhů na daném 

stanovišti může zamezit rozšíření druhů nových, nebo naopak podpořit jejich příchod. Nové 

druhy mohou postupem času vytlačit druhy dříve přítomné, což podporuje snahu 

konkurenčně slabších druhů o rozšíření na nová stanoviště.  

Výsledné metaspolečenstvo je ovlivněno všemi výše zmíněnými faktory. Jeho 

struktura je tedy velice komplexní a propojená. Nelze jasně určit jeden nebo několik málo 

nejdůležitějších faktorů. Pro naše porozumění fungovaní a chování sladkovodních 
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metaspolečenstev je zapotřebí ještě dalšího výzkumu, abychom veškerým vztahům mezi 

těmito organismy a prostředím, v němž žíjí, byli schopni plně porozumět.  
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