
 
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Ústav pro životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO OVLIV ŇUJE ŠÍŘENÍ INVAZNÍCH DRUH Ů VODNÍCH 

BENTICKÝCH BEZOBRATLÝCH V POVODÍCH ČESKÝCH ŘEK? 

 

What is the key factor driving the expansion of invasive bentic invertebrates 

in the czech rivers? 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

  Bc. Lucie Kolářová  

Školitel: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. 

 

Květen 2014 



 
 

PROHLÁŠENÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím 

uvedené literatury a informací, na něž odkazuji. Svoluji k jejímu zapůjčení s tím, že veškeré 

(i přejaté) informace budou řádně citovány. Rovněž prohlašuji, že předložená diplomová 

práce je totožná s elektronickou verzí vloženou do SIS.  

 

V Praze 2.5.2014         

Lucie Kolářová 

 

  



 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 

  V první řadě děkuji RNDr. Jolaně Tátosové, Ph.D. za vedení této práce, podporu a 

mnoho cenných rad.  

Práce by nemohla vzniknout ani bez přispění Mgr. Jana Špačka, Ph.D., kterému 

děkuji zejména za přínosné konzultace a ochotu kdykoli poradit.  

Také děkuji Ing. Janu Potužákovi, Ph.D. a Mgr. Janu Ruckému, kteří mě uvedli do 

problematiky druhu Dina punctata a pomohli mi s prvními odběry na řece Otavě. Mé sestře 

Janě Kolářové a Bc. Lence Hanzlíkové děkuji za pomoc při odběrech.  Na odběrech se 

podílel také Ing. Otakar Školoud, kterému bych chtěla poděkovat i za rady týkající se 

statistického zpracování dat. Mapy Labe a Otavy vznikly za pomoci Bc. Pavly Řezníčkové. 

 Zvláštní poděkování patří mé rodině a přátelům, kteří mě po celou dobu studia 

trpělivě podporovali.  

 



 
 

ABSTRAKT  

 

Stěžejní část diplomové práce se zabývá výskytem a šířením invazních druhů 

vodních bentických bezobratlých v Labi, přičemž hlavním podkladem jsou dlouhodobá 

fyzikálně – chemická a biologická data poskytnutá Povodím Labe, státním podnikem. 

V první řadě bylo zjištěno, že během let 2000 až 2011 došlo ve sledovaném úseku řeky Labe 

ke snížení obsahu živin ve vodě. Podíl nepůvodních taxonů ve společenstvech 

makrozoobentosu byl hodnocen pomocí indexu TCI (Taxonomical Contamination Index), 

jejich relativní abundance pak prostřednictvím indexu ACI (Abundance Contamination 

Index). Během let 1998 až 2012 došlo ke zvýšení hodnot obou těchto indexů. Další analýza 

byla zaměřena na čtyři druhy – Dikerogammarus villosus, Corbicula fluminea, Jaera istri a 

Corophium curvispinum. Nejvyšší hodnota indexu ACI, stejně jako celkové dosažené 

abundance D. villosus, C, fluminea a J. istri, byla zaznamenána ve Velkém Březně. Rozdíly 

v hodnotách indexů i v abundancích vybraných invazních druhů dosažených na jednotlivých 

lokalitách mohou být způsobeny odlišnými podmínkami prostředí. Kruskal – Wallisův test 

(α = 0,05) prokázal, že se konkrétní sledované lokality v hodnocených fyzikálně – 

chemických parametrech vzájemně odlišují (kromě teploty vody). Rendundanční analýzou 

(RDA) však bylo zjištěno, že podstatný vliv na výskyt vybraných invazních druhů má spíše 

typ substrátu, o čemž svědčí např. korelace mezi výskytem D. villosus a přítomností štěrku 

v substrátu dna.   

Diplomová práce je doplněna o případovou studii, zabývající se šířením nepůvodní 

pijavky Dina punctata v řece Otavě. Na našem území se tento druh vyskytuje v Dyji, kam 

se rozšířil z povodí Dunaje. Přítomnost druhu však byla potvrzena i v jihočeských řekách 

Otavě a Lužnici, přičemž doposud nebylo vysvětleno, jakým způsobem mohlo k rozšíření 

do těchto lokalit dojít. V rámci studie byly provedeny tři série odběrů mapující výskyt D. 

punctata v Otavě, doplněné zpracováním hodnot vybraných fyzikálně – chemických 

parametrů za období mezi roky 2012 - 2013 (poskytnutých Povodím Vltavy, státním 

podnikem).  

 

Klí čová slova: Invazní druhy, invazivní nepůvodní druhy, vodní bezobratlí, Labe, Otava, 

fyzikálně – chemické parametry, vektory šíření, dopady na původní společenstva. 



 
 

ABSTRACT 

The main part of the thesis discusses the occurrence and spreading of non - 

indigenous species of bentic freshwater invertebrates in the Labe River and it is based on 

long - term physical, chemical and biological data provided by Povodí Labe, state enterprise. 

Our results show a decrease in the concentration of nutrients at monitored stretch of the Labe 

River during the time period between years 2000 and 2011. The relative richness of non – 

indigenous species in benthic communities was analysed by TCI (Taxonomical 

Contamination Index), while their relative abundance was analysed by ACI (Abundance 

Contamination Index). Values of those two indexes increased during the time period between 

years 1998 and 2012. A detailed analysis is focused on four species - Dikerogammarus 

villosus, Corbicula fluminea, Jaera istri and Corophium curvispinum. The highest ACI 

value, as well as the total abundance of D. villosus, C, fluminea and J. istri, has been found 

at the Velké Březno site. Different values of TCI and ACI indexes and different abundances 

of specific invasive species can be caused by diverse environmental conditions 

characterising the studied sites. Significant differences between physical – chemical 

parameters measured at specific sites has been shown by the Kruskal – Wallis test (α = 0, 

05). Only the water temperature variable was found to have no significant difference 

between sites. The result of the Redundant analyses (RDA) says, that the substrate type has 

high influence on the analysed non – indigenous species occurrence. Correlation between D. 

villosus presence and gravel in the bottom substrate proves this hypothesis.   

The second part of the thesis is the case study, discussing the spread of non – 

indigenous leech Dina punctata in the Otava River. This species can be also found in the 

Dyje River, where it has spread from the Danube basin. Presence of the species in the South 

Bohemian Rivers Otava and Lužnice has not yet been explained and seems to be beyond the 

expected spread pattern. Three series of sampling in the Otava River was made for this study 

and we use them as the primary source of the information about D. punctata presence in this 

river. Further analyses is based on physical – chemical data provided by the Povodí Vltavy, 

state enterprise. 

Key words: Non – indigenous species, invasive alien species, water invertebrates, Labe, 

Otava, physical – chemical parameters, vectors of spreading, impacts on the native 

communities. 
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1. ÚVOD   

V současné době se naše planeta potýká s celou řadou změn a problémů životního 

prostředí, mezi které patří i ohrožení a ztráta biodiverzity. Jednou z významných  příčin 

ohrožení biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku je šíření invazních druhů. Je 

logické, že se stále rostoucí mírou globalizace, obchodu a dopravy, bude mnohem 

jednodušeji docházet k šíření těchto druhů do míst, kam by se za normálních okolností nikdy 

nemohly dostat. Každý jistě zná několik příkladů, jak takové invaze mohou dopadnout – 

fatální následky vysazení králíků v Austrálii na původní faunu hovoří za vše. Pokud 

v invadovaném ekosystému není přítomen přirozený predátor, který by rozšíření invazního 

druhu omezil, dochází k výše zmíněným negativním dopadům. Na druhou stranu, přítomnost 

invazního druhu nemusí vždy nutně znamenat ohrožení ekosystému. Je známo mnoho 

případů, kdy jsou nepůvodní jedinci přítomni, ale našli si svou niku, nikomu neškodí a 

původní druhy nijak negativně neovlivňují.  

 Bylo by mylné se domnívat, že jsou biologické invaze problémem převážně 

terestrických ekosystémů, poněvadž k nim ve značné míře dochází i v prostředí vodním. O 

tom svědčí další známý příklad - severoamerické druhy raků (Orconectes limosus a 

Pacifastacus leniusculus) přítomné v našich vodách, které zde působí značné škody a 

vytlačují naše raky původní. Řeky (zvláště pokud jsou různě pozměněny lidskou činností) 

se řadí mezi ekosystémy nejnáchylnější k invazím (Berezina and Ďuriš 2008). Když se 

podíváme na mapu Evropy, nelze přehlédnout přítomnost uměle vybudovaných vodních 

kanálů, propojujících velké evropské řeky. Tato vodní díla byla vybudována za účelem 

snadnější a rychlejší lodní dopravy po Evropě, nicméně zároveň došlo k propojení dříve 

oddělených povodí. Odstraněním přirozených bariér mezi povodími bylo umožněno 

poměrně rychlé šíření druhů mimo jejich přirozený areál. V tomto směru je významná 

zejména Pontokaspická oblast (oblast ústí řek vlévajících se do Černého a Kaspického 

moře), odkud pochází řada významných invazních druhů. Původ zde mají např. blešivci 

Dikerogammarus villosus a Corophium curvispinum, nebo stejnonožec Jaera istri. Další 

druhy se na území ČR dostaly i z jiných částí světa – z Nového Zélandu, Severní Ameriky 

či Asie. Diplomová práce ale není zaměřena pouze na invazní cesty a vektory, jejichž 

prostřednictvím invaze probíhají. Pozornost je věnována zejména fyzikálně – chemickým 

parametrům, které mohou celý proces ovlivňovat. Jak již bylo zmíněno, přítomnost 

invazních druhů může mít různé dopady. V neposlední řadě jsou proto analyzovány vlivy na 

původní společenstva. Základem diplomové práce jsou dlouhodobá fyzikálně – chemická a 
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biologická data, poskytnutá Povodím Labe, státním podnikem (dále jen Povodí Labe). Pro 

demonstraci šíření nových druhů menšími řekami, byla také provedena případová studie 

zabývající se přítomností pijavky Dina punctata v řece Otavě.  

 

1.1.   CÍLE PRÁCE 

 

a) Na základě fyzikálně – chemických a biologických dat poskytnutých Povodím 

Labe: 

- Zanalyzovat dlouhodobé trendy vývoje vybraných fyzikálně - chemických 

parametrů, které by mohly mít na invazní druhy vodních bentických bezobratlých 

vliv. 

- Zjistit, jak se během sledovaného období v Labi změnil počet přítomných 

nepůvodních druhů a jejich abundance. Nástrojem je výpočet hodnot indexů TCI 

(Taxonomical Contamination Index) a ACI (Abundance Contamination Index; 

Arbačiauskas et al. 2008, Leuven et al. 2009) pro jednotlivé lokality.  

- Zanalyzovat dlouhodobé trendy vývoje abundance vybraných invazních druhů 

v Labi a zjistit, které lokality jsou jejich přítomností nejvíce zasaženy.  

- Pomocí statistického zpracování fyzikálně – chemických a biologických dat a 

pomocí mnohorozměrné analýzy přiblížit, jaké podmínky prostředí mají na šíření 

konkrétních invazních druhů největší vliv.  

- Definovat možné dopady přítomných invazních druhů na původní společenstva. 

 

b) Druhou částí diplomové práce je případová studie, zabývající se problematikou 

nepůvodní pijavky Dina punctata v řece Otavě.  
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

2.1.    DEFINICE TÝKAJÍCÍ SE INVAZNÍCH DRUH Ů 

2.1.1. Nepůvodní druhy 

Šíření nepůvodních druhů a problémy s tím spojené jsou v současné době velmi 

aktuálním celosvětovým tématem, které se týká všech typů prostředí a celé řady organismů. 

Nicméně lze vést poměrně rozsáhlou diskusi o tom, co to vlastně nepůvodní druhy jsou. 

Autoři Scalera and Zaghi (2004) definovali nepůvodní druh takto: „Je to druh, poddruh, 

nebo nižší taxon, introdukovaný mimo svůj přirozený, dřívější nebo současný areál. 

Zahrnuje jakoukoli část, gamety, semena nebo propagule takového druhu, které jsou 

schopny přežít a následně se rozmnožit“. V anglicky psané literatuře jsou tyto druhy 

nazývány „alien, non-indigenous, non-native, exotic, foreign“ nebo „new species“ 

(Mlíkovský 2006, Shine et al. 2000, Scalera and Zaghi 2004).  Je nezbytné zdůraznit, že 

v češtině mají termíny „invazní“ a „nepůvodní“ stejný význam, pokud se tedy dále v textu 

objeví termín „invazní“, jedná se o synonymum pro „nepůvodní“.  

Orendt et al. (2010) zdůrazňují odlišení biologických invazí od procesu kolonizace, 

který nebývá zprostředkován člověkem, ale probíhá zcela přirozeně. Není pravdou, že invaze 

jsou přirozeným fenoménem, který lidská činnost pouze urychluje – např. šíření vodních 

bezobratlých mezi Severní Amerikou a Austrálií bez přispění člověka je z biogeografického 

hlediska nemožné (Gollasch and Nehring 2006). 

 

 

2.1.2. Invazivní nepůvodní druhy   

 

 Poté, co se zástupci nepůvodních druhů rozšíří mimo svůj primární areál a v nově 

osídlených lokalitách založí životaschopné populace, může mít jejich přítomnost negativní 

dopady na místní původní společenstva. V tom případě se jedná o druhy invazivní (invasive 

alien species). Ty jsou v daném ekosystému nepůvodní a zároveň působí ekonomické či 

ekologické škody, popř. nepříznivě ovlivňují lidské zdraví. Jejich přítomnost může mít 

negativní dopady na biodiverzitu, způsobovat eliminaci populací původních druhů (pomocí 

kompetice, predace, či přenosu patogenů) či narušovat místní ekosystém a jeho funkce 

(Shine et al. 2000, Convention on Biological Diversity 2009). Jako příklad lze uvést 

pontokaspického blešivce Dikerogammarus villosus, který v nově osídlených ekosystémech 
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decimuje populace původních druhů blešivců (Dick et el. 2002), nebo invazivní mlže 

Dreissena polymorpha a Corbicula fluminea, jejichž populace v některých případech 

narůstají do takových hustot, že způsobují značné ekonomické škody např. ucpáváním 

potrubí či vodárenských zařízení (Sousa et al. 2009).  

 

 

 

Gollasch and Nehring (2006) zmiňují následující negativní dopady přítomnosti 

invazivních druhů vodních bezobratlých: 

- Narušení dosavadních interakcí a potravních vazeb mezi původními druhy (např. 

Dikerogammarus villosus).  

- Hybridizace mezi původními a nepůvodními druhy a z toho plynoucí narušení 

genetické diverzity. 

- Introdukce parazitů a přenos patogenů (např. Orconectes limosus). 

- Modifikace habitatů (např. Corophium curvispinum). 

- Dopady na hospodářsky významné druhy. 

- Negativní dopady na lidské zdraví. 

 

 

2.1.3. Introdukce 

Termínem introdukce je míněn přesun nepůvodního druhu mimo jeho dřívější nebo 

současný areál přímou či nepřímou činností člověka (Mlíkovský 2006). Rozlišují se 

introdukce úmyslné a neúmyslně, stejně jako se druhy mohou šířit různými cestami 

(„pathways“) a prostřednictvím různých vektorů („vectors“). K introdukcím nepůvodních 

druhů může docházet v rámci jedné země, mezi různými zeměmi, nebo do území mimo státní 

jurisdikci (Mlíkovský 2006). Je známo, že vodní ekosystémy jsou k biologickým invazím 

velmi náchylné, zejména pokud jsou vystaveny negativním vlivům lidské činnosti, různě 

modifikované či degradované (Oscoz et al. 2010, Leuven et al. 2009, Sousa et al. 2009). 

 

Úmyslné introdukce 

 

Příčin úmyslných introdukcí vodních organismů může být celá řada, nejčastěji to 

však bývá chov v akvakulturách, doplňování zásob těchto organismů v přírodě (Bij de Vaate 
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et al. 2002) nebo jejich využití v rámci biologické kontroly jiných organismů, které jsou 

v přírodě nežádoucí (Welcome 1988). Jako názorný příklad takovéto introdukce invazních 

druhů lze uvést vysazení nepůvodních severoamerických raků na naše území. Ve druhé 

polovině 19. století došlo u evropských populací původních druhů raků k výraznému poklesu 

početnosti. Příčinou byl nejen výskyt račího moru (onemocnění způsobené oomycetem 

Aphanomyces astaci), ale i stále silnější znečištění prostředí a narušování jejich habitatů 

(Buřič et al. 2009). V návaznosti na tuto skutečnost byly do uvolněných habitatů po téměř 

vyhubených původních racích střední a západní Evropy vysazovány druhy, které byly 

schopny odolávat račímu moru i degradovanému prostředí (Buřič et al. 2009). Do vod na 

našem území byly introdukovány dva druhy – rak pruhovaný (Orconectes limosus) a rak 

signální (Pacifastacus leniusculus). Oba pochází ze severní Ameriky a značně ohrožují naše 

druhy raků (rak říční Astacus astacus a rak kamenáč Austropotamobius torrentinum), a to 

především kvůli přenosu račího moru (Kozubíková and Petrusek 2009). Bij de Vaate et al. 

(2002) ve své studii zmiňuje další příklad úmyslných introdukcí. Poukazuje na obrovská 

kvanta korýšů, která byla v bývalém Sovětském svazu používána jako potrava pro komerční 

druhy ryb. Preferovaným zdrojem těchto druhů byla Pontokaspická oblast, odkud byly 

vysazovány do nejrůznějších typů vodních těles a tak docházelo k jejich šíření po Evropě.  

 

Neúmyslné introdukce 

 

 Ačkoli lze nárůst biologických invazí, který v evropských vodách v posledních 

desetiletích zaznamenáváme, z části přikládat úmyslným introdukcím, mnohem větší podíl 

však lidská činnost umožňuje nepřímo (Orendt et al. 2010). Takovéto introdukce pak 

nazýváme neúmyslné (Mlíkovský 2006). Gollasch and Nehring (2006) nebo Leuven et al. 

(2009) jako vektory šíření zmiňují nejen náhodné úniky nepůvodních druhů z akvakultur, 

okrasných nádrží, akvárií a rybníků, ale zejména transport umožněný lodní dopravou.  

 

Lodní doprava 

 

Námořní doprava umožňovala šíření druhů na velké vzdálenosti již po celá staletí, 

nicméně k její největší expanzi současně s vylepšením technologií došlo ve století 19. 

(Leuven et al. 2009). Z našeho pohledu nejvýznamnější technologií bylo zavedení nádrží na 

balastní vodu, ve kterých bývá přepravováno obrovské množství vody mezi různými 

biogeografickými oblastmi (Bij de Vaate et al. 2002). Gollasch (2007) uvádí, že nákladní 
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lodě každoročně po celém světě přepraví 2 - 12 miliard tun balastní vody. Zmiňuje tři různé 

„habitaty“ uvnitř nádrží na balastní vodu – stěny nádrží, samotnou vodu a sediment. Tímto 

způsobem byla umožněna např. expanze písečníka novozélandského (Potamopyrgus 

antipodarum), původně novozélandského endemita, který se díky intenzivní lodní dopravě 

rozšířil do Evropy, Severní Ameriky, Austrálie a Japonska (Alonso and Castro-Díez 2008). 

Organismy však mohou překonávat takto velké vzdálenosti i díky možnosti jejich přichycení 

na trupech lodí či na povrchu (např. tělesných schránek) jiných přepravovaných organismů 

(Gollasch 2006). 

 Stejně jako došlo k expanzi námořní dopravy, nastal v Evropě rozvoj lodní dopravy 

vnitrozemské, což byl z hlediska šíření invazních druhů na území ČR důležitý moment. Již 

od 17. století byla budována rozsáhlá síť vodních cest a plavebních kanálů, čímž došlo 

k propojení dříve oddělených povodí a následnému rychlému šíření mnoha druhů vodních 

bezobratlých (Bij de Vaate et al. 2002, Leuven et al. 2009, Oscoz et al. 2010). Uvádí se, že 

v současné době je síť vnitrozemských vodních cest v Evropě tvořena 28 000 km splavných 

řek a kanálů a propojuje 37 evropských států (Galil et al. 2007, Leuven et al. 2009). Na 

území ČR se vyskytují nepůvodní druhy z mnoha částí světa (Severní Amerika, Nový 

Zéland, Asie), velká část však pochází z Pontokaspické oblasti. Jedná se oblast dolních toků 

řek ústících do Černého, Kaspického a Azovského moře (Bij de Vaate et al. 2002, Berezina 

and Ďuriš 2008). Povodí těchto moří byla v minulosti od ostatních částí Evropy oddělena, 

nicméně vybudováním plavebních kanálů se otevřely migrační koridory pro šíření velkého 

počtu druhů směrem na západ. Bij de Vaate (2002) popisuje tři hlavní migrační koridory: 

Severní, Centrální a Jižní (Obr. 1). 

 

- Severní koridor, který vede trasou: Volha – jezero Beloye – jezero Oněga – 

jezero Ladoga – Neva – Baltské moře. Byl otevřen koncem 18. století a s největší 

pravděpodobností posloužil k expanzi slávičky mnohotvárné D. polymorpha (Bij 

de Vaate et al. 2002). 

- Centrální koridor , který vede trasou: Dněpr – Vistula – Odra – Labe – Rýn. 

Propojuje povodí Černého moře s povodím Baltského a Severního moře a se 

západní Evropou (Leuven et al. 2009). Ke svému rozšíření tento koridor využil 

např. pontokaspický korýš C. curvispinum (Bij de Vaate et al. 2002).  

- Jižní koridor , který vede trasou: Dunaj – Mohan – Rýn. Toto propojení povodí 

Černého moře s povodím Severního moře bylo umožněno vybudováním kanálu 
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Dunaj – Mohan v roce 1992 (Leuven et al. 2009). Umožnil expanzi druhů jako 

D. villosus či J. istri (Bij de Vaate et al. 2002).  

 

Kromě výše zmíněných koridorů, které mají pro šíření invazních druhů asi největší 

význam, jsou známy i další evropské invazní cesty. Např. Panov et al. (2009) zmiňují tzv. 

Západní koridor , který je tvořen kanálem Rhôna - Rýn a propojuje Středozemní a Severní 

moře. Na další propojení dříve oddělených povodí odkazuje Leuven et al. (2009), nebo Galil 

et al. (2007).  

Vodní organismy se těmito koridory šíří pasivně (ve vlhkých místech na lodích, 

přichyceni na trupech lodí či v určité míře v balastní vodě; Bij de Vaate et al. 2002), 

podstatnou roli však hraje aktivní migrace a drift. Pro transport vodních živočichů má také 

velký význam zoochorie, zejména pak přenos prostřednictvím vodního ptactva (Green and 

Figuerola 2005, Van Leeuwen et al. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Hlavní koridory pro šíření druhů z Pontokaspické oblasti do ostatních částí Evropy   
 (Bij de Vaate et al. 2002). 
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2.2.  PŘÍKLADY INVAZNÍCH DRUH Ů VYSKYTUJÍCÍCH SE V LABI 

Stěžejní část diplomové práce se zabývá problematikou invazních druhů 

vyskytujících se v Labi. V této řece však byla potvrzena přítomnost poměrně velkého počtu 

invazních druhů – Špaček and Hájek (2009) jich z období mezi léty 2004 – 2008 uvádí 23, 

především zástupců Crustacea a Mollusca. Kapacita této diplomové práce však umožňuje 

podrobnější analýzu pouze u některých z nich. Jako příklady byly vybrány následující druhy: 

Dikerogammarus villosus, Corophium curvispinum, Jaera istri a Corbicula fluminea. 

2.2.1. Dikerogammarus villosus (Sowinski, 1894) 

Jedním z druhů, které se na naše území rozšířily z Pontokaspické oblasti, je blešivec 

velkohrbý Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda; Obr. 2). K expanzi z povodí 

řek ústících do Černého, Kaspického a Azovského moře (Berezina and Duriš 2008) s největší 

pravděpodobností posloužil výše zmíněný jižní koridor, který propojuje řeky Dunaj a Rýn 

(Bij de Vaate et al. 2002). V roce 1992 byl výskyt D. villosus potvrzen v horním toku Dunaje, 

kde kompetičně vyloučil další nepůvodní druh D. haemobaphes (Bij de Vaate et al. 2002, 

Grabowski et al. 2007). O dva roky později byl zaznamenán v dolním Rýně, kam se rozšířil 

prostřednictvím kanálu Dunaj - Mohan (Bij de Vaate and Klink 1995, Berezina and Duriš 

2008) a kde došlo poměrně rychle k vytvoření značně početných populací. V řece Rýn se D. 

villosus vyskytuje společně s dalšími nepůvodními druhy blešivců (C. curvispinum a 

Echinogammarus ischnus), s jejichž přispěním způsobil značný pokles populací původního 

druhu G. pulex, stejně jako původně severoamerického blešivce G. tigrinus (Leuven et al. 

2009). Šíření z Rýna směrem na východ proběhlo prostřednictvím kanálu Mittelland, který 

spojuje řeky Rýn, Weser a Labe. Tímto způsobem se D. villosus dostal do Labe (Grabow et 

al. 1998, Berezina and Duriš 2008) a odtud kanálem Havel - Spree do Odry (Grabowski et 

al. 2007). V roce 2003 došlo k překvapivému nálezu druhu v řece Bug, což znamená, že 

k expanzi došlo nejen prostřednictvím jižního koridoru, ale i koridoru centrálního 

(Grabowski et al. 2007). Co se týče Labe, expanze zde proběhla velmi rychle. V roce 1998 

byl druh zaznamenán v Magdeburgu, o rok později byl potvrzen výskyt o 500 km níže po 

proudu a v roce 2001 už obýval celý německý úsek Labe (Berezina and Duriš 2008). Jak se 

dalo očekávat, D. villosus byl zanedlouho nalezen i na českém úseku Labe, kde jeho šíření 

probíhalo opět poměrně vysokou rychlostí – v roce 2005 se nacházel cca 115 km proti 

proudu od hranice s Německem (Kly na Mělnicku; Petrusek 2006a) a v roce 2008 byl 

dokonce potvrzen výskyt v Praze ve Vltavě (Berezina and Duriš 2008).  
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D. villosus je typickým příkladem nepůvodního druhu, který ve svém novém 

prostředí působí značně invazivně a v mnoha případech významným způsobem eliminuje 

ostatní různonožce. Způsobuje poklesy v početnostech nejen původních druhů blešivců 

(např. G. pulex v Rýně), ale dokáže vytlačit i některé další druhy, které jsou v daném místě 

také invazní. O tom svědčí např. snižování početností severoamerického G. tigrinus v Rýně 

(Leuven et al. 2009) nebo kompetiční vyloučení dalšího původem pontokaspického druhu 

D. haemobaphes v horním Dunaji (Bij de Vaate et al. 2002). Zajímavou skutečností však je, 

že se D. villosus takto chová pouze mimo svůj přirozený areál. V Balatonu, stejně jako 

v maďarských řekách, kde byl zaznamenáván již od 50. let 20. století, zdaleka není 

dominantním druhem a nebylo ani zaznamenáno tak agresivní chování, jako v nově 

osídlených habitatech (Casellato et al. 2006). Jako vlastnost, která tomuto druhu umožňuje 

úspěšnou invazi a dominanci ve svém novém prostředí, se uvádí především výjimečná 

schopnost predace. Přízvisko „killer shrimp“ tedy získal D. villosus zcela oprávněně – jeho 

kořistí jsou nejen ostatní druhy vodních bezobratlých, ale i vajíčka a juvenilní stádia ryb 

(Dick et al. 2002, Casellato et al. 2006, Berezina and Duriš 2008). Dick et al. (2002) při 

laboratorních experimentech zabývajících se predačním chováním druhu potvrdili 

skutečnost, že kořistí jsou organismy z celé škály taxonomických a funkčních skupin 

nejrůznějších velikostí. Hlavním mechanismem bývá kousnutí a rozdrcení kořisti, v mnoha 

případech aniž by došlo k jejímu kompletnímu pozření. D. villosus však oproti ostatním 

druhům blešivců vyniká ale i jinými ekologickými vlastnostmi, díky kterým je zvýhodňován. 

V první řadě se jedná o značnou toleranci vůči širokému rozsahu teploty, salinity a obsahu 

kyslíku, která mu umožňuje rozšíření do nejrůznějších typů sladkovodních ekosystémů 

mírného pásma (Dick and Platvoet 2000, Pöckl 2007). Díky tomu se vyskytuje v tekoucích 

vodách, stejně jako je znám výskyt v některých sladkovodních jezerech (Dick et al. 2002, 

Casellato et al. 2006, Berezina and Duriš 2008, Pöckl 2007). Řadu výhod přináší zejména 

charakteristiky týkající se reprodukce. Pöckl (2007) ve své studii zmiňuje především časnou 

pohlavní dospělost, vysokou míru růstu a z toho vyplývající značnou tělesnou velikost. Dále 

se uvádí krátký embryonální vývoj a vysoký počet poměrně malých vajíček v pevném obalu. 

Kromě velké reprodukční kapacity je nutné zmínit i optimální načasování rozmnožování, 

kdy dojde k uvolnění co největšího počtu juvenilních jedinců v období na přelomu května a 

června, čímž je umožněn rapidní růst při vysokých letních teplotách a v období hojnosti 

vhodné potravy (Pöckl 2007). D. villosus je zařazen mezi 100 nejnebezpečnějších 

invazivních druhů v Evropě (DAISIE 2014). 
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2.2.2. Corophium curvispinum (Sars, 1895) 

 

Primárním areálem tohoto relativně malého druhu blešivce (Crustacea, Amphipoda; 

Obr. 3) je opět Pontokaspická oblast, konkrétně řeky Volha, Dněstr a Dunaj (Grabowski et 

al. 2007). Expanze byla umožněna intenzivní lodní dopravou, kdy docházelo zejména 

k šíření jedinců přichycených na trupech dopravních lodí (Bij de Vaate et al. 2002). Mimo 

svůj přirozený areál byl poprvé nalezen již v roce 1912 poblíž Berlína v Německu. 

K rozšíření do dalších zemí západní Evropy a řek ústících do Baltského a Severního moře 

využil výše zmíněný centrální koridor a dokonce byl prvním známým druhem, jehož expanzi 

tento koridor umožnil (Bij de Vaate et al. 2002, Grabowski et al. 2007). V roce 1987 C. 

curvispinum dosáhl Rýna, kde došlo k rychlému vytvoření vysokých populačních hustot 

(Den Hartog et al. 1992, Leuven et al. 2009). V současné době se tento druh vyskytuje i např. 

ve Velké Británii (Grabowski et al. 2007).  

C. curvispinum je znám především ze sladkých vod, díky schopnosti tolerovat 

poměrně vysoké hodnoty salinity ho však lze nalézt i ve vodách brakických (Van den Brink 

and Van der Velde 1991). Ve stojatých i tekoucích vodách osídluje pevné povrchy, jako jsou 

např. kameny, schránky měkkýšů, vegetace či dřevo. Tyto povrchy slouží jako pevný 

podklad pro trubičky, které jedinci budují ze zachycovaného suspendovaného materiálu, a 

které následně slouží jako úkryt (Bij de Vaate et al. 2002, Van den Brink and Van der Velde 

Obrázek 2: D. villosus. Foto: Jan Špaček. 
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1991). Negativní vliv C. curvispinum na jiné druhy má několik příčin. Jelikož výše zmíněné 

trubičky staví ze suspendovaného materiálu zachycovaného z vodního sloupce, na povrchu 

pevných podkladů pak mohou vznikat až několikacentimetrové bahnité vrstvy. Ty mohou 

nejen zapříčinit udušení některých organismů, ale především zabírají poměrně velkou 

plochu, která by jinak byla využita ostatními druhy a takto je zcela blokována (Bij de Vaate 

et al. 2002, Leuven et al. 2009). Existují druhy bentosu, pro něž je povrch kamenů jediným 

vhodným substrátem, když je ale zaplněn rozsáhlými koloniemi C. curvispinum, nemají se 

kde jinde přichytit. Kompetice o prostor byla zaznamenána především po kolonizaci řeky 

Rýn, kde se tento druh stal velmi rychle nejpočetnějším druhem makrozoobentosu (Van den 

Brink and Van der Velde 1991, Bij de Vaate et al. 2002, Leuven et al. 2009). Van den Brink 

and Van der Velde (1991) uvádí populační hustoty až 100 000 jedinců na 1 m2, Den Hartog 

et al. (1992) pak 220 000 jedinců na 1 m2, v dolním Rýně dokonce 750 000 jedinců na 1 m2. 

Z Rýna pochází údaje o vytlačování dalších druhů blešivců, jako je původní Gammarus 

pulex či severoamerický druh G. tigrinus. S dalším invadérem  D.  villosus  však v této řece 

koexistuje (Leuven et al. 2009). Van den Brink and Van der Velde (1991) popisují dopady 

přítomnosti C. curvispinum v řece Rýn na slávičku mnohotvárnou (Dreissena polymorpha). 

Larvy D. polymorpha vyžadují pevný povrch k přichycení, kameny jsou zde ale pokryty 

trubičkami. Kromě toho jsou známy případy, kdy tyto trubičky dokonce pokrývají celý 

povrch jedinců D. polymorpha (Van den Brink and Van der Velde 1991). Zatímco v Rýně 

mají vysoké populační hustoty C. curvispinum na populace D. polymorpha negativní vliv, 

např. v Balatonu se vyskytují společně, stejně jako v řekách Dněpr nebo Vistula (Grabowski 

et al. 2007). Může však docházet nejen ke kompetici o prostor, ale i o potravu, např. s druhem 

chrostíka Hydropsyche contubernalis (Van den Brink and Van der Velde 1991).  

K úspěšné invazi v tomto případě opět napomohl rychlý růst jedinců, časná pohlavní 

dospělost, vysoká plodnost a schopnost produkovat několik generací za rok (Den Hartog et 

al. 1992).  

V Labi se C. curvispinum nachází ve směsné populaci s C. robustum, který je však 

ve výrazné menšině.  
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2.2.3. Jaera istri (Veuille, 1979) 

 

Jaera istri (Crustacea, Isopoda; Obr. 4) je dalším druhem, který se po Evropě rozšířil 

z Pontokaspické oblasti (Straka and Špaček 2009). Primárním areálem výskytu jsou dolní 

toky řek ústících do Černého a Kaspického moře, ve kterých obývá litorální zóny (Bij de 

Vaate et al. 2002). Expanze z této oblasti probíhala prostřednictvím jižního koridoru – v roce 

1967 byl druh nalezen v horním úseku Dunaje v Německu a v roce 1993 byl potvrzen výskyt 

v kanálu Dunaj - Mohan. Odtud se již šířil velmi rychle. V Mohanu byl první nález učiněn 

v roce 1994, v roce 1996 se vyskytoval ve střední části Rýna, v roce 1997 v deltě Rýna a 

v roce 1999 v Labi (Bij de Vaate et al. 2002, Straka and Špaček 2009). Odtud se 

prostřednictvím centrálního koridoru dále šíří do severovýchodních částí Evropy (Bij de 

Vaate et al. 2002). Přítomnost J. istri byla na našem území poprvé zaznamenána 20. srpna 

2008, kdy byli v Děčíně na Labi nalezeni tři jedinci. O dva týdny později se na této lokalitě 

již vyskytovaly desítky kusů (Straka and Špaček 2009). Jelikož je druh znám také ze 

slovenského úseku Dunaje, nelze vyloučit i možný postup proti proudu Moravy (Petrusek 

2006b).  

Obrázek 3: C. curvispinum.  Foto: Jan Špaček. 
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Negativní dopady na původní faunu nebyly doposud dostatečně prozkoumány, 

nicméně vzhledem k vysokým populačním hustotám, ve kterých se J. istri vyskytuje, je nelze 

zcela vyloučit (Bernauer and Jansen 2006, Straka and Špaček 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Corbicula fluminea (Müller, 1774) 

 

 Tento druh (Bivalvia, Mollusca; Obr. 5), vyznačující se masivní lasturou s výraznými 

žebry, pochází z jihovýchodní části Asie, konkrétně jihovýchodní Číny, Korey a 

jihovýchodní části Ruska (Beran 2006). Lucy et al. (2012) do primárního areálu druhu řadí 

i Austrálii a Afriku. Během 20. století proběhla masivní expanze, kdy se C. fluminea ze své 

původní domoviny rozšířila prakticky do celého světa. Nejprve byla introdukována do 

Severní Ameriky, kam ji jakožto zdroj potravy přivezli asijští přistěhovalci. První záznam 

pochází z Britské Kolumbie z roku 1924 (Beran 2006) a v roce 1938 byla zaznamenána 

v USA, kde se v současné době vyskytuje ve 38 státech (Lucy et al. 2012).  Následná expanze 

do Evropy, Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky byla zprostředkována intenzivní lodní 

dopravou, kdy se zástupci C. fluminea šířili jako součást balastní vody (Karatayev et al. 

2007). V rámci kontinentů se kromě lodní dopravy uplatňují další vektory šíření, jako např. 

přesuny rybích obsádek, doplňování druhů do akvakultur, rekreační plavby, úmyslné 

introdukce (Karatayev et al. 2007, Lucy et al. 2012), pasivní migrace po proudu nebo 

pomalejší aktivní migrace proti proudu (Schmidlin and Baur 2007). Z Evropských zemí, ve 

Obrázek 4: J. istri (Foto: Jan Špaček). 
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kterých byl potvrzen výskyt druhu, lze jmenovat např. Francii, Německo, Nizozemí, Belgii, 

Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Srbsko, Velkou Británii či Irsko (Lucy et al. 2012), 

z našich sousedních států také Slovensko a Rakousko (Beran 2006).  

 První nález z ČR pochází z roku 1999, kdy byla C. fluminea nalezena v dolním toku 

Labe, odkud se posléze rozšířila dále proti proudu k Brandýsu a Lysé nad Labem (Beran 

2006). 

 C. fluminea patří mezi druhy, u kterých byla invaze dobře zdokumentována, stejně 

jako vliv na původní společenstva. Preferuje lokality s jemnozrnným písčitým sedimentem. 

Chování v invadovaných ekosystémech bývá různé – v některých případech byla 

zaznamenána koexistence s původními mlži, jinde se však C. fluminea chová značně 

invazivně (Schmidlin and Baur 2007). Negativní vlivy na ostatní organismy souvisí s velmi 

vysokými populačními hustotami, které je tento mlž schopen vytvořit. Např. Werner and 

Rothhaupt (2007) uvádí vysoké populační hustoty z jezera Constance, kde lokálně 

dosahovaly až 3520 jedinců (větších než 5 mm) na 1 m2. Nejvyšší hustota byla zjištěna 

v Kalifornii, a to 131 000 jedinců na 1 m2, v běžných případech ale bývá nižší (Beran 2006). 

C. fluminea představuje jako ekosystémový inženýr významný prvek vodního prostředí. 

Prázdné lastury představují mikrohabitaty a refugia pro řadu organismů, ovlivňují proudění 

vody a poskytují substrát pro přichycení přisedlých organismů. Velký význam má také 

přepracovávání sedimentu konzumací usazovaného materiálu, čímž se mění fyzikální i 

chemické podmínky dna. Nejdůležitějším aspektem ovlivňování ekosystému je však 

skutečnost, že se jedná o dominantního filtrátora (Sousa et al. 2009). Při vysokých 

populačních hustotách jedinci C. fluminea přefiltrují obrovská kvanta vody, což s sebou nese 

mnoho následků. Dochází k odstranění celé škály částic obsažených ve vodním sloupci, 

k poklesu objemu fytoplanktonu a zooplanktonu a tím pádem k celkovým změnám 

v planktonních společenstvech (Sousa et al. 2009, Lucy et al. 2012). Z vysoké míry filtrace 

plyne i zvýšená defekace a následná sedimentace výkalů. Významným dopadem je zvýšení 

průhlednosti vody, doprovázené zvýšením hloubky eufotické vrstvy a tím pádem 

zvýhodnění kořenících makrofyt před fytoplanktonem (Sousa et al. 2009). Nelze opomenout 

kompetici o potravu a prostor, prostřednictvím které C. fluminea také eliminuje původní 

druhy měkkýšů (Schmidlin and Baur 2007). Kromě ekologických dopadů invaze přináší i 

řadu problémů ekonomického charakteru. Zejména ze Severní Ameriky jsou známy případy, 

kdy C. fluminea ve svých vysokých populačních hustotách ucpává vodovodní potrubí, 

zavlažovací kanály, technická zařízení elektráren či úpraven vody, výměníky tepla a různé 

filtry (Beran 2006, Sousa et al. 2009, Lucy et al. 2012). Zvýšená defekace a sedimentace 
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výkalů pak klade vyšší nároky na odstraňování sedimentu např. bagrováním, což je také 

finančně náročné (Sousa et al. 2009). Výše zmíněné vlivy však doposud nebyly na našem 

území zaznamenány, neboť se zde zatím C. fluminea vyskytuje pouze v poměrně nízkých 

hustotách do 100 jedinců na 1 m2 (Beran 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALÝZA ŠÍ ŘENÍ INVAZNÍCH DRUH Ů VODNÍCH 

BENTICKÝCH BEZOBRATLÝCH V LABI 

3.1.   METODIKA 

3.1.1. Charakteristika dat 

Hlavním podkladem pro tuto diplomovou práci jsou dlouhodobě shromažďovaná 

data, která byla poskytnuta Povodím Labe. Jedná se o soubory naměřených hodnot fyzikálně 

– chemických parametrů a soubory biologických dat (záznamů o výskytu jednotlivých druhů 

ve společenstvech makrozoobentosu), které byly získány během pravidelného monitoringu 

prováděného Povodím Labe.  

3.1.2. Fyzikálně – chemické parametry 

 Tab. 1 znázorňuje, které z poskytnutých fyzikálně – chemických parametrů byly 

vybrány pro zpracování v této diplomové práci. Tab. 2 potom charakterizuje období, pro 

které byla data pro jednotlivé lokality dostupná. Jedná se o soubor dat z měření, která 

neprobíhala pro všechny parametry na všech lokalitách a ve všech letech stejně. Proto byla 

Obrázek 5: C. fluminea. Foto: Jan Špaček. 
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data nejprve upravena tak, že chybějící hodnoty byly vždy doplněny průměrem z hodnoty 

předchozí a následující konkrétnímu odběru. Hodnoty fyzikálně – chemických parametrů 

pocházejí z měření prováděných minimálně jednou za měsíc, ve většině případů však byly 

pořizovány ve čtrnáctidenních intervalech. Zatímco všechny lokality byly sledovány od roku 

2000, Velké Březno až od roku 2003. Odlišná doba sledování by mohla ovlivňovat výsledky 

některých analýz, proto bylo v některých případech počítáno pouze s daty nashromážděných 

až od roku 2003.   

 

  Tabulka 1: Seznam fyzikálně – chemických parametrů poskytnutých Povodím Labe, vybraných pro 
následnou analýzu. 

Parametr Zkratka Jednotka 

Teplota vody T vody °C 

Celkový organický uhlík TOC mg/l 

Celkový fosfor P celk. mg/l 
Celkový dusík N celk. mg/l 

pH v terénu pH ter.   

Rozpuštěný kyslík (v terénu) 
rozp. O2 

ter. 
mg/l 

 

Tabulka 2: Data fyzikálně – chemických parametrů dostupná pro jednotlivé lokality. 

Název profilu Období 
Číslo 

profilu  
Říční 
km 

Schmilka - Hřensko PB 1.1.2000 - 31. 12. 2011 246 726,59 
Děčín  1.1.2000 - 31. 12.2011 242 747,90 

Velké Březno 23. 7. 2003 - 31. 12. 2011 342 757,07 
Dolní Beřkovice - 

Liběchov 
1.1.2000 - 31. 12. 2011 31 830,20 

Obříství  1.1.2000 - 31. 12. 2011 241 842,05 
Lysá  1.1.2000 – 31. 12. 2011 240 878,80 

 

 

3.1.3. Biologická data 

Dále byla poskytnuta data biologická, charakterizující společenstva 

makrozoobentosu sledovaných dílčích profilů. Soubor obsahuje seznamy taxonů přítomných 

ve společenstvech makrozoobentosu a jejich abundanci v rámci každého odběru. Tab. 3 

charakterizuje biologická data dostupná pro jednotlivé lokality. Pro většinu lokalit sledování 
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začíná rokem 2000, kromě Velkého Března, které začalo být (stejně jako v případě fyzikálně 

– chemických dat) sledováno až v průběhu roku 2003. Také je nezbytné zmínit, že během 

sledovaného období došlo ke změně metodiky sběru těchto dat. Do roku 2006 včetně byly 

odběry prováděny podle Standardního pracovního postupu SPP č. BT01 – Biologický 

rozbor: stanovení makrozoobentosu (Koza 2001), zpracovaného dle ČSN 75 7714 a ČSN 

EN 27828 (75 7703). Od roku 2007 byla podkladem Metodika odběru a zpracování vzorků 

makrozoobentosu tekoucích vod metodou Perla (Kokeš and Němejcová 2006). Vzorky 

získané na základě těchto dvou různých metodik se mohou lišit v početnosti odebraných 

organismů. Do roku 2006 byla metodika zaměřena na získání společenstva pro výpočet 

saprobního indexu. Odběr byl prováděn pouze v proudnici bentickou sítí o průměru ok 500 

– 750 µm. Od roku 2007 jde o multihabitatový odběr sítí s průměrem ok 500 µm. Při 

interpretaci výsledků je tedy nutné brát na tuto skutečnost ohled.  

 

Tabulka 3: Data biologických parametrů dostupná pro jednotlivé lokality. 

Název profilu Období Říční 
km 

Hřensko/Schmilka PB 1.2.2000 - 31. 12. 2011 726,59 
Děčín  1.2.2000 - 31. 12.2011 747,90 

Velké Březno 20. 8. 2003 - 31. 12. 2011 757,07 
Dolní Beřkovice - 

Liběchov 
1.2.2000 - 31. 12. 2011 830,20 

Obříství 1.2.2000 - 31. 12. 2011 842,05 
Lysá 1.2.2000 – 31. 12. 2011 878,80 

 

 

Jelikož se v souborech dat fyzikálně – chemických a biologických liší názvy 

některých lokalit (např. Schmilka – Hřensko PB a Hřensko/Schmilka PB), byly před 

analýzou sjednoceny.  
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3.1.4. Popis lokalit 

 Jak již bylo zmíněno, data poskytnutá Povodím Labe pochází ze šesti lokalit. Jejich 

umístění v podélném profilu toku znázorňuje mapka na Obr. 6. 

 

      Obrázek 6: Mapka sledované části Labe s vyznačenými lokalitami. ARCDATA (2003): ArcČR 500 Digitální 
geografická databáze 1:500 000. Arcdata Praha s. r. o. 
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Jednotlivé lokality se od sebe navzájem liší a jejich základní charakteristiky jsou 

popsány v následujících tabulkách (Tab. 4 – 9). 

 

Tabulka 4: Popis lokality Hřensko. 

Název Hřensko 
 

Říční km 726,6 

Nadmořská výška 120 m n. m. 

Šířka toku 110 - 125 m 

Proudění silný klouzavý až slapový proud 

Úprava břehů pravý břeh (PB), levý břeh (LB) - rozpadlý zához 

Substrát v místě odběru balvany ze záhozu, štěrk, písek 

Vlivy na lokalitu říční plavba, přívoz, ústí řeky Kamenice nad 
profilem 

Okolní krajina PB - ruderál, silnice, intravilán, LB - železnice, les, 
skály 

 

Tabulka 5: Popis lokality Děčín. 

Název Děčín 

Říční km 746,4 

Nadmořská výška 124 m n. m. 

Šířka toku 80 - 85 m 

Proudění silný klouzavý až slapový proud 

Úprava břehů PB, LB - zához 

Substrát v místě odběru zához, při nižších průtocích štěrk 

Vlivy na lokalitu říční plavba 

Okolní krajina PB - pole, průmyslová zóna, LB - ruderál, 
silnice, železnice 
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Tabulka 6: Popis lokality Velké Březno. 

Název Velké Březno 

Říční km 757,1 

Nadmořská výška 130 m n. m. 

Šířka toku 110 - 120 m 

Proudění velmi silný klouzavý 

Úprava břehů PB, LB - zához 

Substrát v místě odběru zához, kameny, štěrk 

Vlivy na lokalitu říční plavba, přívoz, ústí Homolského potoka 
nad profilem 

Okolní krajina PB, LB - intravilán 

 

 

Tabulka 7: Popis lokality Liběchov. 

Název Liběchov 

Říční km 830,2 

Nadmořská výška 156 m n. m. 

Šířka toku 180 - 260 m 

Proudění silný slapový, v místě odběru částečně reverzní, v 
centrální části toku štěrkové lavice a ostrovy se 
vzrostlou vegetací 

Úprava břehů PB - zához  LB - zához, plavební komora 

Substrát v místě odběru zához, bahno, převažuje štěrk, balvany z narušeného 
záhozu, do vody převislá terestrická vegetace, 
submerzní vegetace (Myriophyllum) 

Vlivy na lokalitu pod jezem s plavební komorou 

Okolní krajina PB - železnice, silnice, luční porost, LB - pole, 
průmyslový podnik 
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Tabulka 8: Popis lokality Obříství. 

Název Obříství 

Říční km 842,1 

Nadmořská výška 159 m n. m.  

Šířka toku 75 - 80 m 

Proudění mírný klouzavý proud 

Úprava břehů zához 

Substrát v místě odběru záhozový kámen, jemná vrstva bahna, do vody 
převislá terestrická vegetace 

Vlivy na lokalitu pod plavební komorou, plavba převážně rekreační 

Okolní krajina PB - pole, LB - listnatý les 

 

Tabulka 9: Popis lokality Lysá. 

Název Lysá 

Říční km 878,8 

Nadmořská výška 175 m n. m. 

Šířka toku 87 - 97 m 

Proudění v proudnici silný klouzavý, v místě odběru 
mírný až stojatá voda 

Úprava břehů PB - zához linie vzrostlých stromů, LB - dlažba, 
ruderál 

Substrát v místě odběru dlažba - místy narušená, do vody převislá 
terestrická vegetace, hustý porost stulíků, pod 
stulíky bahno 

Vlivy na lokalitu nadjezí plavební komory, plavba pouze 
rekreační 

Okolní krajina PB - pole, LB - pole, zanedbaný sad 
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3.1.5. Zpracování fyzikálně – chemických dat  

 Před grafickým znázorněním dlouhodobých trendů vývoje hodnot jednotlivých 

parametrů byly v programu Microsoft Excel vytvořeny kontingenční tabulky. Ty shrnují 

průměrné roční hodnoty parametrů naměřené pro jednotlivé lokality. V tomto případě se 

jednalo o data z celého sledovaného období (2000 – 2011). Na základě kontingenčních 

tabulek vznikly pomocí softwaru Statistica 12 spojnicové grafy, ze kterých lze vyčíst trendy 

vývoje vybraných parametrů během sledovaného období. Dále byly mezi sebou porovnány 

hodnoty sledovaných parametrů dosažené v jednotlivých letech a bylo zjištěno, které roky 

se signifikantně lišily. Porovnání bylo provedeno taktéž v softwaru Statistica 12, kvůli 

charakteru dat však nemohla být použita všechna data měřená již od roku 2000. Příčinou je 

lokalita Velké Březno, která byla na rozdíl od ostatních sledována až od roku 2003. Pokud 

bychom počítali s obdobím již od roku 2000, mohl by být výsledek negativně ovlivněn, 

následující porovnání tedy zahrnuje data získaná až od roku 2003. Nejprve byla data 

otestována na normalitu (pomocí Shapirova – Wilkova testu normality). Jelikož bylo 

zjištěno, že nemají normální rozdělení, byl použit neparametrický Kruskal – Wallisův test 

(Kruskal – Wallis ANOVA), a to na pětiprocentní hladině významnosti (α = 0,05). Pro 

grafické znázornění rozdílů mezi jednotlivými roky byly vytvořeny grafy porovnávající 

průměry (tykadla znázorňují intervaly střední chyby průměru). Roky, které se od sebe 

signifikantně liší, jsou znázorněny ve výstupních tabulkách Kruskal – Wallisova testu, stejně 

jako p hodnoty (viz Příloha č. 1). Stejný postup (Kruskal – Wallis ANOVA) byl proveden i 

pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými lokalitami, přičemž byly vytvořeny nejen grafy 

průměrů, ale i krabicové grafy. Signifikantní rozdíly mezi lokalitami a p hodnoty jsou opět 

znázorněny ve výstupních tabulkách Kruskal – Wallisova testu (viz Příloha č. 2).  

3.1.6. Zpracování biologických dat 

 Biologická data byla nejprve vyhodnocena v programu Microsoft Excel, kde byly 

jako první vypočítány hodnoty indexů TCI (Taxonomical Contamination Index) a ACI 

(Abundance Contamination Index), a to podle následujících vzorců (Arbačiauskas et al. 

2008, Leuven et al. 2009): 

TCI = RNIS/RT  (RNIS = celkový počet nepůvodních taxonů, RT = celkový počet všech 

identifikovaných taxonů) 
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ACI = ANIS/AT (relativní abundance nepůvodních taxonů ve vzorku; ANIS = celková 

abundance nepůvodních taxonů, AT = celková abundance všech taxonů ve vzorku) 

Oba dva indexy byly počítány z původního poskytnutého souboru dat (žádné taxony 

nebyly slučovány ani jinak upravovány), a to pro každou lokalitu v každém roce zvlášť. Dále 

byly vytvořeny kontingenční tabulky, ve kterých byly zahrnuty hodnoty indexů TCI a ACI 

pro všechny sledované roky a všechny sledované lokality. Na jejich základě vznikly pomocí 

softwaru Statistica 12 dva spojnicové grafy proložené spojnicemi trendu. Nakonec byl 

v programu Microsoft Excel vytvořen sloupcový graf, porovnávající celkové hodnoty 

indexů TCI a ACI vypočítané za období mezi roky 2003 – 2012, pro jednotlivé lokality. Jeho 

účelem je porovnat lokality mezi sebou a ukázat, které jsou přítomností nepůvodních druhů 

nejvíce zasaženy. Přestože jsou ve většině případů k dispozici biologická data 

nashromážděná již od roku 1998, opět byla použita data až od roku 2003. Důvodem je stejně 

jako v případě fyzikálně – chemických parametrů Velké Březno, které se začalo sledovat až 

v roce 2003.  

Arbačiauskas et al. (2008) ve své studii na základě výše zmíněných indexů 

vypočítává i další index – SBCI (Site Specific Biological Contamination Index). Jeho 

výpočet a interpretaci vyjadřuje tabulka (Tab. 10). Třídy SBCI jsou: 0 (žádná 

biokontaminace, „výborný“ ekologický stav, modrá buňka), 1 (nízká biokontaminace, 

„dobrý“ ekologický stav, zelená buňka), 2 (střední biokontaminace, „střední“ ekologický 

stav, žluté buňky), 3 (vysoká biokontaminace, „chudý“ ekologický stav, oranžové buňky) a 

4 (kritická biokontaminace, „špatný“ ekologický stav, červené buňky). Těchto 5 tříd 

biokontaminace přímo koresponduje s třídami v rámci hodnocení ekologického stavu toků 

podle Rámcové směrnice EU (2000/60/EC) (Arbačiauskas et al. 2008, European Community 

2000).  

 

Tabulka 10: Výpočet indexu SBCI podle Arbačiauskase et al. (2008). 

TCI   ACI   

 0 0,01 - 0,10 0,11 - 0,20 0,21 - 0,50 ˃ 0,50 

0 0     
0,01 - 0,10  1 2 3 4 
0,11 - 0,20  2 2 3 4 
0,21 - 0,50  3 3 3 4 
˃ 0,50  4 4 4 4 
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Dalším krokem bylo znázornění vývoje abundance vybraných invazních druhů. U 

druhů D. villosus, C. fluminea, C. curvispinum a J. istri byly spočítány jejich roční 

abundance na jednotlivých lokalitách. Tyto hodnoty opět shrnují kontingenční tabulky 

vytvořené v programu Microsoft Excel, ze kterých byly pomocí softwaru Statistica 12 

vytvořeny spojnicové grafy. Tím byl znázorněn vývoj abundance vybraných invazních 

druhů na sledovaných lokalitách řeky Labe. Z celkových početností vybraných druhů (součet 

za celé sledované období) byly vytvořeny sloupcové grafy, porovnávající jednotlivé lokality 

mezi sebou. Ukazují, kde se konkrétním druhům daří nejlépe. Předtím však data musela být 

upravena tak, aby byl počet odběrů v jednotlivých letech pro všechny lokality stejný. 

V některých letech byly na všech lokalitách provedeny odběry jarní, letní i podzimní, ovšem 

v některých letech chyběly např. pro Liběchov letní odběry. V takových případech byly letní 

odběry vynechány i pro ostatní lokality. 

 

3.1.7. Statistické zpracování fyzikálně – chemických a biologických dat 

pomocí mnohorozměrné analýzy 

 Abychom zjistili, které fyzikálně – chemické parametry mohou ovlivňovat šíření 

invazních druhů vodních bentických bezobratlých v Labi, byla prostřednictvím softwaru 

Canoco for Windows 4.5 provedena mnohorozměrná analýza.  

Pro rozhodnutí, zda zvolit ordinační model unimodální nebo lineární, byla použita 

metoda DCCA (Dentrended Canonical Correspondence Analysis) pro přímou gradientovou 

analýzu. Tato analýza měří „délku gradientu“ (lenght of gradient), podle které se 

rozhodujeme, který ordinační model vybrat. Pokud je hodnota nejdelšího gradientu větší než 

4, použijeme metodu unimodální, pokud je kratší než 3, pak použijeme metodu lineární 

(Lepš and Šmilauer 2000). V našem případě vyšla hodnota nejdelšího gradientu 1.969, byla 

tedy zvolena metoda lineární – přímá gradientová analýza RDA (Redundancy analysis).     

Jako analyzované druhy byly vybrány výše zmíněné 4 invazní druhy: D. villosus, C. 

fluminea, J. istri a C. curvispinum, jejichž abundance za období mezi roky 2003 – 2012 

představují druhové proměnné. Data byla upravena tak, aby byl počet odběrů v jednotlivých 

letech pro všechny lokality stejný. Vysvětlující proměnné představují hodnoty vybraných 

fyzikálně – chemických parametrů (koncentrace celkového dusíku, koncentrace celkového 

fosforu, koncentrace TOC, koncentrace rozpuštěného kyslíku v terénu, teplota vody a také 
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pH měřené v terénu), které zde byly zastoupeny průměrnými hodnotami pro konkrétní 

lokality (za období mezi roky 2003 – 2011). Kromě toho byla hodnocena přítomnost či 

absence konkrétních typů substrátu (zához, kameny, štěrk, balvany, písek, bahno, submerzní 

vegetace, terestrická vegetace, dlažba) a proudění (velmi silný klouzavý proud, silný 

klouzavý proud, mírný klouzavý proud, silný slapový proud, mírný proud a reverzní proud). 

Z jednotlivých typů substrátu a proudění byla vytvořena matice, přičemž hodnota 1 

znamenala přítomnost a 0 nepřítomnost konkrétního typu substrátu či proudění na dané 

lokalitě. Jako vysvětlující proměnné tedy byly zvoleny nejen výše zmíněné fyzikálně – 

chemické parametry, ale i typy substrátu a proudění. Jako kovariáty byly použity hodnoty 

říčních kilometrů jednotlivých lokalit. Hodnoty vysvětlujících proměnných byly 

logaritmicky transformovány podle vztahu: Y´= log · (A · Y + B), přičemž A = 1; B = 1. 

Hodnoty podle jednotlivých vzorků nebyly centrovány ani standardizovány, zatímco 

hodnoty podle druhů byly centrovány. K testování statistické průkaznosti vysvětlujících 

proměnných byl použit Monte Carlo permutační test na jednoprocentní hladině významnosti 

(α = 0,01). Analýza proběhla podle tzv. Split - plot designu, přičemž Whole - plots 

představovaly jednotlivé lokality a Split - plots odpovídaly jednotlivým odběrům (měřením). 

Permutace byly provedeny jen na úrovni Whole – plots. 

Výstupem z analýzy je RDA biplot vytvořený v programu CanoDraw 4.0. Pokud 

šipka charakteristiky prostředí ukazuje stejným směrem jako šipka druhu, předpokládáme, 

že hodnoty tohoto druhu jsou v pozitivní korelaci s hodnotami této charakteristiky prostředí 

(Lepš and Šmilauer 2000). 

V programu Canoco for Windows 4.5 byla také provedena PCA analýza (Principal 

component Analysis – analýza hlavních komponent). Jedná se o nepřímou lineární metodu, 

při které do modelu vstupují pouze druhová data (Lepš and Šmilauer 2000). Druhovými 

proměnnými jsou v tomto případě záznamy o výskytech a abundancích všech taxonů, 

pocházející z celého sledovaného období – tedy mezi roky 1998 – 2012. V rámci této analýzy 

byly vytvořeny čtyři grafy (Simple Ordination Plots) znázorňující hlavní trendy v druhovém 

složení společenstev makrozoobentosu na sledovaných lokalitách řeky Labe. V tomto 

případě tedy nebyla cílem analýza pouze invazních druhů, ale celého společenstva. Každý 

graf popisuje hlavní trendy pro určité časové období (mezi roky 1998 – 2000, 2001 – 2003, 

2004 – 2006 a 2007 – 2012). Biologická data byla v tomto rozdělení do čtyř časových období 

již poskytnuta a obsahovala tak velké množství odběrů a taxonů, že by bylo velmi obtížné je 

spojit do jednoho souboru dat. Přesto byly pro přehlednost taxony redukovány – např. 
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jednotlivé druhy pakomárů byly spojeny do jedné skupiny s názvem Chironomidae. Do 

analýzy byly zahrnuty pouze taxony se zaznamenanou abundancí vyšší než 10 jedinců za 

sledované období (v případě období mezi roky 2007 – 2012 bylo počítáno s abundancí vyšší 

než 20 jedinců). Stejně jako v případě RDA analýzy byl počet odběrů upraven tak, aby byl 

v jednotlivých letech pro všechny lokality stejný.  

3.2.   VÝSLEDKY 

3.2.1.  Dlouhodobé trendy vývoje vybraných fyzikálně – chemických 

parametrů na sledovaných lokalitách řeky Labe 

Vývoj pr ůměrných ročních hodnot teploty vody  

  Průměrná roční teplota vody se ve sledovaném úseku Labe pohybovala od 10,30 °C 

do 15,18 °C. Dlouhodobý vývoj průměrných ročních teplot (Obr. 7) byl na podélném profilu 

Labe velmi podobný. Jednotlivé lokality se svým vývojem od sebe příliš nelišily, výjimku 

ale tvořil Lib ěchov, kde byly téměř po celé sledované období zaznamenávány o něco nižší 

teploty. Přestože jsou patrné znatelné výkyvy (zejména výrazné poklesy hodnot průměrné 

roční teploty v letech 2001 a 2010 na všech lokalitách), spojnice trendu celkového ročního 

průměru pro všechny lokality poukazuje na mírný nárůst teploty vody v Labi během 

sledovaného období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Obrázek 7: Vývoj průměrných ročních hodnot teploty vody v Labi. 
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Vývoj pr ůměrných ročních hodnot pH (ter).  

 Průměrné roční hodnoty pH (Obr. 8) se ve sledovaném úseku Labe pohybovaly od 

7,21 do 8,38. I v případě dlouhodobého vývoje průměrných ročních hodnot tohoto parametru 

není z grafu patrný výrazný rozdíl mezi jednotlivými lokalitami. Výjimku představuje 

lokalita Velké Březno, kde byly zjištěny jak nejvyšší (8,4 v roce 2003), tak nejnižší (7,2 

v roce 2008) hodnoty pH. Patrný je také souběžný pokles u všech lokalit v roce 2009 

následovaný stejně souběžným vzestupem.  Je však nutné si uvědomit, že rozdíly 

v hodnotách pH se pohybují v desetinách jednotek, tudíž jsou tyto výkyvy zanedbatelné a 

mohlo by jít také o systematickou chybu měřícího zařízení. Dlouhodobý trend vývoje 

celkového ročního pH byl tedy stagnující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj pr ůměrných ročních hodnot koncentrace celkového dusíku  

 Průměrné roční koncentrace celkového dusíku (Obr. 9) na sledovaných profilech 

Labe byly poměrně nízké, pohybovaly se mezi 3,77 mg/l a 5,79 mg/l. Po celou dobu měření 

byly nejvyšší koncentrace zaznamenávány v Lysé, nejnižší pak v Hřensku. Rozdíl mezi nimi 

však nikdy nebyl vyšší než 1,56 mg/l.  Do roku 2009 všechny lokality vykazují mírně 

klesající trend, který byl přerušen výrazným zvýšením koncentrací v roce 2010. Celková 

spojnice trendu pak dokládá, že během sledovaného období došlo v Labi ke snížení 

koncentrace celkového dusíku (z 5,34 mg/l na 4,56 mg/l).   

 

Obrázek 8:  Vývoj průměrných ročních hodnot pH (ter.) v Labi. 
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Obrázek 9: Vývoj průměrných ročních hodnot koncentrace celkového dusíku v Labi. 

 

Vývoj pr ůměrných ročních hodnot koncentrace celkového fosforu 

 Průměrné roční koncentrace celkového fosforu (Obr. 10) byly ve sledovaných 

lokalitách Labe poměrně nízké (od 0,09 mg/l do 0,26 mg/l). Jak samotné koncentrace, tak 

jejich vývoj v průběhu let je na jednotlivých lokalitách velice podobný, od roku 2009 téměř 

identický. Pokles celkového ročního průměru byl v případě tohoto parametru signifikantní, 

a to z 0,23 mg/l na 0,12 mg/l.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj průměrných ročních hodnot koncentrace celkového dusíku v Labi
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Obrázek 10: Vývoj průměrných ročních hodnot koncentrace celkového fosforu v Labi. 
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Vývoj pr ůměrných ročních hodnot celkového organického uhlíku (TOC) 

 Průměrné roční koncentrace TOC (Obr. 11) byly také poměrně nízké – pohybovaly 

se od 5,88 mg/l do 12,53 mg/l. Rozdíl v průměrných ročních koncentracích mezi 

jednotlivými lokalitami nebyl velký, dosahoval maximálně 4,74 mg/l v roce 2008. Vývoj 

koncentrací v průběhu let byl tedy na všech lokalitách velmi podobný. Výjimku představoval 

právě rok 2008, po kterém následoval strmý pokles koncentrací na všech lokalitách. Celkový 

roční průměr koncentrace TOC má mírně klesající trend, a to z počátečních 10,32 mg/l na 

6,83 mg/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Obrázek 11: Vývoj průměrných ročních hodnot koncentrace TOC v Labi. 

 

Vývoj pr ůměrných ročních koncentrací rozpuštěného kyslíku 

 Průměrné roční koncentrace rozpuštěného kyslíku (Obr. 12) se ve sledovaném úseku 

Labe pohybovaly od 7,36 mg/l do 10,47 mg/l. Dlouhodobě nejnižší hodnoty byly 

zaznamenávány v Lysé, zatímco nejvyšší naopak ve Velkém Březně. Největší rozdíl mezi 

nejnižší a nejvyšší hodnotou byl naměřen v roce 2000 (2,65 mg/l). Relativně velké rozdíly 

mezi lokalitami zaznamenávané na počátku sledovaného období se postupně snižovaly, od 

roku 2007 si byly lokality svými průměrnými ročními hodnotami rozpuštěného kyslíku 

podobnější. Celkový roční průměr tohoto parametru má stoupající trend, z 8,46 mg/l na 9,47 

mg/l. 
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Pomocí softwaru Statistica 12 bylo vyhodnoceno, které roky se od sebe v hodnotách 

určitého parametru signifikantně lišily. Bylo zjištěno, že zpracovávaná fyzikálně – chemická 

data nemají normální rozdělení, proto byl pro analýzu odlišnosti jednotlivých let použit 

neparametrický Kruskal – Wallisův test (Kruskal – Wallis ANOVA). V případě většiny 

parametrů se na pětiprocentní hladině významnosti prokázaly rozdíly mezi konkrétními roky 

(p˂ 0,0001), pouze v případě průměrné roční teploty vody žádné rozdíly prokázány nebyly 

(p= 0,6288). Podrobnější výsledky statistického zpracování jsou k dispozici v Příloze č. 1. 

Jako příklad lze uvést průměrnou roční hodnotu pH v roce 2009, která byla signifikantně 

nižší (p˂  0,0001), než ve všech ostatních letech.  

 

 

3.2.2. Výpočet indexů TCI a ACI pro jednotlivé lokality a jejich 

dlouhodobý vývoj během sledovaného období 

Podle souboru biologických dat nashromážděných za období mezi roky 1998 až 2012 

bylo na sledovaných lokalitách řeky Labe nalezeno 14 nepůvodních druhů (Tab. 11). 

Informace o jejich přítomnosti a abundanci se staly podkladem pro výpočet indexů TCI a 

ACI a následně i SBCI. 

Obrázek 12: Vývoj průměrných ročních hodnot koncentrace rozpuštěného kyslíku v Labi. 
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Tabulka 11: Seznam nepůvodních druhů v Labi podle biologických dat poskytnutých Povodím Labe. 

Druh 
Taxonomická 
skupina Primární areál 

Corophium curvispinum (Sars, 1895) Amphipoda Pontokaspická oblast 

Dikerogammarus villosus (Sowinski, 1894) Amphipoda Pontokaspická oblast 

Gammarus roeselii (Gervais, 1835) Amphipoda Balkánský poloostrov 

Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961) Annelida Pontokaspická oblast 

Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) Bivalvia Jižní Asie 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) Bivalvia Pontokaspická oblast 

Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) Decapoda Severní Amerika 

Physella acuta (Draparnaud, 1805) Gastropoda Severní Amerika 

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1853) Gastropoda Nový Zéland 

Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) Gastropoda Severní Amerika 

Jaera istri (Veuille, 1979) Isopoda Pontokaspická oblast 

Proasellus coxalis (Dollfus, 1892) Isopoda Středomoří 

Hemimysis anomala (Sars, 1907) Mysidacea Pontokaspická oblast 

Dugesia tigrina (Girard, 1850) Plathelminthes Severní Amerika 
 

 

Vývoj ro čních hodnot TCI 

Čím vyšší hodnoty index TCI nabývá, tím více byla daná lokalita v konkrétním roce 

zatížena přítomností nepůvodních taxonů. Ve sledovaném úseku Labe byla v období mezi 

roky 1998 a 2012 jeho minimální hodnota 0 %, zatímco maximum představovalo 19,23 %. 

Na začátku sledovaného období byly hodnoty indexu TCI pro všechny lokality velmi nízké, 

přibližně od roku 2002 se však začaly postupně zvyšovat (Obr. 13). Po většinu let byly 

nejvyšší hodnoty TCI zaznamenávány v Obříství, nejnižší naopak v Liběchově. V některých 

letech ale byly nejnižší hodnoty zjištěny v Děčíně nebo v Hřensku. Také vidíme odlišný 

průběh vývoje tohoto indexu pro jednotlivé lokality. Zajímavý je zejména výrazný nárůst 

hodnoty TCI v Děčíně v roce 2010 (až na 19,23 %). V posledních letech hodnoty TCI na 

některých lokalitách vzrostly – např. v Obříství vidíme mezi roky 2010 a 2012 nárůst z 6,45 

% na 17,07 %. Naopak např. ve Velkém Březně je mezi roky 2011 a 2012 znatelný pokles z 

13,64 % na 9,52 %. Celková roční průměrná hodnota tohoto indexu má ovšem rostoucí trend 

– během sledovaného období vzrostla z 1,19 % na 9,70 %.   
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Obrázek 13: Vývoj ročních hodnot indexu TCI v Labi. 

 

Vývoj ro čních hodnot ACI 

 Čím vyšších hodnot index ACI nabývá, tím vyšší byla v dané lokalitě a konkrétním 

roce zjištěna relativní abundance nepůvodních druhů. Ve sledovaném úseku Labe byla 

v období mezi roky 1998 a 2012 jeho minimální zjištěná hodnota 0 %, zatímco maximum 

představovalo 54,76 %. Stejně jako v případě TCI, i zde byly na počátku sledovaného období 

zaznamenány pouze minimální hodnoty (Obr. 14). Je zřejmé, že invazní druhy dosáhly 

vyšších abundancí až po určité době od jejich rozšíření do Labe. Zatímco v období mezi roky 

1998 až 2002 byl nárůst relativní abundance nepůvodních druhů téměř nulový, po roce 2002 

se již projevoval výrazněji.  Na první pohled je vidět odlišný průběh vývoje pro různé 

lokality. Výjimku představoval rok 2005, kdy byly na všech lokalitách zjištěny podobné 

hodnoty. I přes výrazné výkyvy byly nejvyšší hodnoty indexu zaznamenávány ve Velkém 

Březně, Děčíně a Hřensku. Nižší hodnoty byly naopak patrné v Obříství, Liběchově a Lysé. 

Zmiňované kolísání bylo evidentně způsobeno výkyvy v početnostech invazních druhů. 

Výrazně se projevilo zejména v roce 2003 v Hřensku, kdy hodnota ACI narostla až na 46,09 

%, nebo v roce 2004 v Děčíně, kdy index dosahoval dokonce 54,76 %. I v následujících 

letech relativní abundance nepůvodních druhů výrazně kolísala, přesto má její celkový roční 

průměr rostoucí trend a během sledovaného období vzrostla z 0,07 % na 15,84 %.   
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Obrázek 14:  Vývoj ročních hodnot indexu ACI v Labi. 

Přestože jsou si lokality v dosažených hodnotách indexu TCI podobné, v případě 

celkové dosažené relativní abundance nepůvodních druhů (ACI) vidíme větší rozdíly (Obr. 

15). V Hřensku, Děčíně a Velkém Březně (tedy blíže státní hranice s Německem) hodnoty 

ACI výrazně převyšují hodnoty TCI, v Liběchově se hodnoty vyrovnávají a ve vzdálenějších 

lokalitách (Obříství a Lysá) je situace opačná. V Hřensku, Děčíně a Velkém Březně tedy 

invazní taxony dosahují vyšších relativních abundancí, zatímco v Obříství a Lysé jsou jejich 

relativní početnosti nižší. Hodnoty znázorněné v tomto grafu byly vypočítány jako celkové 

za celé období mezi roky 2003 až 2012. Vyniká zde Velké Březno, kde byla zjištěna nejvyšší 

relativní abundance invazních druhů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Celkové hodnoty indexů TCI a ACI na jednotlivých lokalitách (pro období 2003 - 2012). 
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Arbačiauskas et al. (2008) ve své studii na základě výše zmíněných indexů 

vypočítává i další index – SBCI (Site Specific Biological Contamination Index), jehož 

výpočet a interpretaci vyjadřuje Tab. 10.  Definuje 5 tříd biokontaminace, které přímo 

korespondují s třídami v rámci hodnocení ekologického stavu toků podle Rámcové směrnice 

EU (2000/60/EC) (Arbačiauskas et al. 2008, European Community 2000).  

Podle celkových hodnot indexu SBCI (Tab. 12), vypočítaných pro jednotlivé lokality 

za období mezi roky 2003 – 2012, lze rozdělit řeku Labe na dvě části. Na základě hodnocení 

dle tohoto indexu dosahuje biokontaminace od Hřenska po Velké Březno střední úrovně, od 

Liběchova po Lysou pak úrovně nízké. Tento výsledek je ve shodě s výše zmíněným grafem 

(Obr. 15), podle kterého můžeme podélný profil Labe rozdělit stejným způsobem.    

 

Tabulka 12: Celkové hodnoty indexů TCI, ACI a SBCI na jednotlivých lokalitách (pro období 2003 – 2012). 

Lokalita TCI ACI SBCI 
1 Hřensko 0,06 0,12 2 

2 Děčín 0,06 0,17 2 

3 Velké Březno 0,08 0,20 2 

4 Liběchov 0,06 0,07 1 

5 Obříství 0,08 0,04 1 

6 Lysá 0,06 0,06 1 
 

3.2.3.  Dlouhodobé trendy vývoje populací vybraných invazních druhů 

Vývoj abundance D. villosus 

 D. villosus se ve sledovaném úseku Labe začal vyskytovat již v roce 2001. 

Abundance tohoto druhu v průběhu let značně kolísala (Obr. 16), přičemž nejvyšších hodnot 

dosahovala ve Velkém Březně. Tam také docházelo k nejvýraznějšímu kolísání. Ke značným 

nárůstům početnosti zde došlo v letech 2004, 2009 a 2012. V roce 2009 bylo na této lokalitě 

nalezeno 868 jedinců, což byla maximální abundance zaznamenaná během sledovaného 

období na všech lokalitách. Vysokých početností druh dosahoval i v Liběchově. Tam také 

došlo k strmému nárůstu hodnot, konkrétně v roce 2007, po kterém následoval strmý pokles 

na původní hodnoty. Naopak nejnižší početnost byla zjištěna v Obříství a Lysé, kde ke 

zmiňovanému kolísání nedošlo vůbec a zdejší populace během let prakticky nevzrostly.  

Průměrný roční počet jedinců má ale i přesto rostoucí trend a roční abundance tohoto druhu 

se během sledovaného období zvýšila z 2 jedinců v roce 2001 na 820 jedinců v roce 2012.    
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Vývoj abundance C. fluminea 

 První nálezy C. fluminea ve sledovaném úseku Labe v rámci poskytnutých 

biologických dat pochází z roku 2005. Vývoj početnosti tohoto druhu znázorňuje Obr. 17 a 

opět zde vyniká lokalita Velké Březno, kde došlo v roce 2009 k výraznému zvýšení 

početnosti (ze 4 jedinců na 34). V následujícím roce abundance ve Velkém Březně poklesla, 

nicméně poté opět následoval výkyv (i když ne tak velký). Početnost tohoto druhu se 

pohybovala kolem určité ustálené hodnoty, o čemž svědčí i trend průměrného ročního počtu 

jedinců, který během sledovaného období vzrostl pouze minimálně. V roce 2005 byli v Labi 

nalezeni 4 zástupci tohoto druhu, v roce 2012 jich bylo 13.  

  

Obrázek 16: Vývoj abundance blešivce D. villosus během sledovaného období. 
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Obrázek 17: Vývoj abundance mlže C. fluminea během sledovaného období. 

 

3.2.4. Celková abundance vybraných invazních druhů na jednotlivých 

sledovaných lokalitách řeky Labe 

Celková abundance D. villosus    

 Přítomnost tohoto pontokaspického blešivce byla během sledovaného období 

potvrzena na všech hodnocených lokalitách (Obr. 18). V úseku Labe blíže ke státní hranici 

s Německem (Hřensko, Děčín, Velké Březno, Liběchov) D. villosus dosahuje vyšších 

abundancí, než na lokalitách vzdálenějších (Obříství, Lysá). Tento výsledek je velice 

podobný výsledku hodnocení celkového indexu ACI (Obr. 15). Příčinou vysokých hodnot 

indexu ACI zaznamenaných v Hřensku, Děčíně a Velkém Březně by tedy mohly být vyšší 

hodnoty abundance D. villosus. V Liběchově se však vyšší početnost druhu na hodnotách 

tohoto indexu příliš neprojevila. V Hřensku dosahovala celková početnost (součet za období 

mezi roky 2003 až 2012) hodnoty 1109 jedinců, v Děčíně pak 1024, ve Velkém Březně 2901, 

v Liběchově 1202, v Obříství 45 a v Lysé pouze 24 jedinců. Obříství a Lysá se tedy v případě 

celkové abundance tohoto druhu od ostatních lokalit výrazně liší.     
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Celková abundance C. fluminea 

                      Stejně jako v případě výše hodnoceného druhu, byla přítomnost C. fluminea 

zaznamenána na všech sledovaných lokalitách řeky Labe (Obr. 19). Zástupci tohoto 

nepůvodního mlže taktéž preferovali lokalitu Velké Březno, kde byla celková zjištěná 

abundance (součet za období mezi roky 2005 – 2012) 61 jedinců. V sousedních lokalitách 

byly taktéž zaznamenány vyšší celkové abundance – v Děčíně 28 a v Liběchově 15 jedinců. 

Naopak nižších hodnot dosahovaly celkové abundance C. fluminea v Hřensku (9 jedinců), 

v Obříství (7 jedinců) a v Lysé (4 jedinci).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Celková abundance D. villosus na jednotlivých 
sledovaných lokalitách (za období mezi roky 2003 – 2012). 

Obrázek 19: Celková abundance C. fluminea na jednotlivých 
sledovaných lokalitách (za období mezi roky 2005 – 2012). 
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Celková abundance J. istri 

              Druh J. istri nebyl během sledovaného období přítomen na všech hodnocených 

lokalitách, ale pouze na třech z nich (Obr. 20). Výskyt byl potvrzen v Hřensku, Děčíně a 

Velkém Březně, tedy blíže státní hranice s Německem. Jelikož je tento druh v Labi 

zaznamenáván relativně krátce,  pravděpodobně se během sledovaného období do 

vzdálenějších lokalit ještě nestihl rozšířit. Celkové abundance J. istri (za období mezi roky 

2008 – 2012) dosahovaly v Hřensku 19 jedinců, v Děčíně 16 jedinců a ve Velkém Březně 

pak nejvíce – 28 jedinců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Celková abundance J. istri na jednotlivých 
lokalitách (za období mezi roky 2008 – 2012). 

 

Celková abundance C. curvispinum 

 Ani pontokaspický druh C. curvispinum nebyl během sledovaného období přítomen 

na všech hodnocených lokalitách – vyskytoval se pouze v Hřensku a ve Velkém Březně 

(Obr. 21). V Děčíně, který se nachází mezi dvěma výše zmíněnými lokalitami, jeho 

přítomnost potvrzena nebyla. Celková abundance tohoto druhu dosahovala (během období 

mezi roky 2009 a 2012) v Hřensku 59 jedinců, ve Velkém Březně pak 16 jedinců. Přestože 

je C. curvispinum v Labi přítomen poměrně krátce, jeho početnosti zaznamenané v Hřensku 

dosahují relativně vysokých hodnot.   
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Dalo by se očekávat, že přítomnost invazních druhů v Labi se bude nejvíce 

projevovat v blízkosti státní hranice s Německem, odkud došlo k rozšíření většiny z nich. 

Podle Obr. 15 je ale invazemi nejvíce zasaženo Velké Březno. Nejvyšších početností zde 

dosahuje D. villosus (Obr. 18), C. fluminea (Obr. 19) i J. istri (Obr. 20). Podle výše 

uvedených grafů a podle hodnot indexu SBCI by se sledovaná část Labe dala rozdělit na dvě 

části: lokality Hřensko, Děčín a Velké Březno jsou invazními druhy zasaženy více, než 

vzdálenější Obříství a Lysá (Liběchov je podle Obr. 15 i podle hodnoty indexu SBCI zasažen 

méně, ovšem např. D. villosus zde tvoří poměrně početnou populaci – představuje tedy 

jakýsi přechod). Příčinou může být velká vzdálenost, kterou zástupci invazních druhů zatím 

do Obříství a Lysé nepřekonali. Další variantou je, že se lokality od sebe navzájem odlišují 

v podmínkách prostředí.  

 

3.2.5.  Statistické zpracování hodnot fyzikálně – chemických parametrů 

naměřených na jednotlivých lokalitách 

 Rozdíly mezi hodnotami vybraných fyzikálně  - chemických parametrů pro 

jednotlivé lokality byly vyhodnoceny pomocí Kruskal – Wallisova testu (Kruskal – Wallis 

ANOVA), jehož podrobnější výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 2. Do této analýzy 

vstupovala data za období mezi roky 2003 – 2011.  

Obrázek 21: Celková abundance C. curvispinum na jednotlivých lokalitách (za 
období mezi roky 2009 – 2012). 
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Porovnání hodnot teploty vody 

 Průměrné hodnoty teploty vody (včetně směrodatné chyby) se od sebe na 

jednotlivých lokalitách téměř neliší (Obr. 22). Výjimku tvoří Liběchov, kde jsou hodnoty 

průměru nižší než jinde. To by naznačovalo statisticky významnou odlišnost, nicméně 

hodnoty mediánu a rozptyly měřených hodnot znázorněné v krabicovém grafu tuto lokalitu 

neodlišují. Taktéž Kruskal – Wallisův test na pětiprocentní hladině významnosti vzájemnou 

odlišnost neprokázal (p= 0,1671).  

 

 

Porovnání hodnot pH  

 Průměrné hodnoty pH (Obr. 23) naznačují vzájemnou odlišnost Hřenska, Děčína 

a Velkého Března od ostatních lokalit dále proti proudu Labe. Také Kruskal – Wallisův test 

na pětiprocentní hladině významnosti (p˂ 0,0001) prokázal vzájemné rozdíly mezi výše 

zmíněnými lokalitami. Krabicový graf na Obr. 23 ale říká, že mediány zjištěné pro všechny 

lokality jsou si vzájemně podobné. Je nezbytné zmínit přítomnost odlehlých pozorování, 

která mohla výsledky Kruskal – Wallisova testu i porovnání průměrů ovlivnit.  

 

Obrázek 22:  Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) teploty vody 
naměřených na vybraných lokalitách řeky Labe. 

Graf průměrných hodnot teploty vody v Labi pro jednotl ivé lokality 
 (za období mezi roky 2003 - 2011) 
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Porovnání hodnot koncentrace celkového dusíku  

                Analýza průměrů i mediánů naznačuje, že koncentrace celkového dusíku směrem 

proti proudu Labe roste (Obr. 24). V případě tohoto parametru není v grafu průměrů výrazné 

rozdělení sledovaného úseku Labe na dvě části, ale i přes plynulý přechod Kruskal – 

Wallisův test (p˂  0,0001) prokázal vzájemnou odlišnost konkrétních lokalit. Bylo zjištěno, 

že lokality od Hřenska až po Liběchov se odlišují od Lysé. Kromě toho se Hřensko, Děčín a 

Velké Březno se liší také od Obříství.  Mediány znázorněné v krabicovém diagramu jsou si 

však podobné a přítomná odlehlá pozorování mohla mít vliv na výsledky Kruskal – 

Wallisova testu.  

 

Obrázek 23: Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) pH (v terénu) 
naměřených na vybraných lokalitách řeky Labe. 

Obrázek 24: Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) koncentrace celkového 
dusíku naměřených na vybraných lokalitách řeky Labe. 
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 Porovnání hodnot koncentrace celkového fosforu 

I v případě celkového fosforu bylo testem Kruskal – Wallis na pětiprocentní hladině 

významnosti prokázáno (p˂ 0,0001), že se lokality liší. Koncentrace celkového fosforu 

směrem proti proudu narůstá (Obr. 25). Bylo zjištěno, že lokality od Hřenska po Liběchov 

jsou odlišné od Lysé, od Obříství se potom liší Hřensko. Přestože je v grafu průměrů vidět 

podobnost lokalit od Hřenska po Liběchov a následný výrazný přechod mezi touto částí 

sledovaného úseku Labe a vzdálenějšími lokalitami Obříství a Lysou, mediány v krabicovém 

grafu jsou si opět poměrně podobné. Taktéž bylo zaznamenáno několik odlehlých 

pozorování, která mohla mít na výsledek testu vliv.  

  

Porovnání hodnot koncentrace TOC 

Dále byla hodnocena koncentrace TOC, u které má vývoj hodnot v rámci toku jiný 

průběh, než v případě celkového dusíku a fosforu. Průměrné hodnoty koncentrace TOC od 

Děčína směrem proti proudu klesají (Obr. 26). Kruskal – Wallisův test na pětiprocentní 

hladině významnosti prokázal rozdíly mezi konkrétními lokalitami (p˂ 0,0001). Hřensko, 

Děčín a Velké Březno se liší od Lysé, lokality od Hřenska až po Liběchov pak od Obříství. 

Zároveň byla také zjištěna odlišnost mezi Děčínem a Hřenskem a Děčínem a Liběchovem. 

Mediány znázorněné v krabicovém grafu jsou si ale opět podobné a i v případě tohoto 

parametru mohl být výsledek testu ovlivněn odlehlými pozorováními. 

Obrázek 25: Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) koncentrace 
celkového fosforu naměřených na vybraných lokalitách řeky Labe. 
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Porovnání hodnot koncentrace rozpuštěného kyslíku  

                Směrem proti proudu Labe je patrný pokles průměrných hodnot koncentrace 

rozpuštěného kyslíku (Obr. 27). Graf průměrů znázorňuje rozdělení sledovaného úseku řeky 

Labe na dvě části. Kruskal – Wallisův test na pětiprocentní hladině významnosti prokázal 

rozdíly mezi konkrétními lokalitami (p˂ 0,0001) - Hřensko, Děčín a Velké Březno se odlišují 

od Lysé, stejně jako Děčín a Velké Březno od Obříství. V případě tohoto parametru 

krabicový graf poukazuje pouze na dva případy odlehlých pozorování.  

 

 

Obrázek 26:  Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) koncentrace TOC 
naměřených na vybraných lokalitách řeky Labe. 

Obrázek 27:  Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) koncentrace 
rozpuštěného kyslíku naměřených na vybraných lokalitách řeky Labe. 
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3.2.6.  Vyhodnocení vlivu fyzikálně – chemických parametrů na rozšíření 

invazních druhů pomocí mnohorozměrné analýzy  

Metodou DCCA pro přímou gradientovou analýzu byla změřena délka gradientu. 

Jelikož nejdelší gradient nabýval hodnoty 1.969, tedy menší než 3, byla zvolena metoda 

lineární – přímá gradientová analýza RDA (Redundancy analysis).      

RDA analýzou bylo zjištěno, že první kanonická osa postihuje 12,4 % celkové 

variability a druhá nekanonická osa 1 % celkové variability. Dohromady obě osy postihují 

celkem 13,4 % variability souboru (signifikance první kanonické osy: F= 12,797; p= 0,0020; 

signifikance všech kanonických os: F= 3,545; p= 0,0020). Jelikož mají vysvětlující 

proměnné na sledované druhy různý vliv, byly prostřednictvím Forward selection vybrány 

ty proměnné, pro které vyšel signifikantní výsledek Monte Carlo permutačního testu 

(p˂0,01). Těmito proměnnými jsou: koncentrace rozpuštěného kyslíku v terénu (F= 11,07; 

p= 0,0020), přítomnost štěrku (F= 1,95; p= 0,0020), přítomnost písku (F= 0,71; p= 0,0020) 

a teplota vody (F= 0,46; p= 0,0020).  Společně vysvětlily 11 % celkové variability. 

Podrobnější výstupy z RDA analýzy jsou k dispozici v Příloze č. 3. Výsledek je znázorněn 

RDA – biplotem pro čtyři invazní druhy a vysvětlující proměnné. 

                   RDA analýzou (Obr. 28) byla zjištěna korelace mezi přítomností štěrku 

v substrátu dna a výskytem druhu D. villosus. Výskyt tohoto druhu také koreluje s 

koncentrací rozpuštěného kyslíku. Směru šipky znázorňující výskyt druhu C. fluminea se 

blíží pouze jedna signifikantní proměnná prostředí, a to koncentrace rozpuštěného kyslíku. 

V případě J. istri nebyla žádná z proměnných prostředí vyhodnocena jako signifikantní, je 

ale známá vazba tohoto druhu na povrch kamenů. U blešivce C. curvispinum  inklinuje 

stejným směrem šipka znázorňující přítomnost písku v substrátu dna. Ta byla vyhodnocena 

jako signifikantní proměnná prostředí, ve skutečnosti je ale tento druh vázán spíše na pevné 

povrchy, které využívá jako podklad pro budování svých úkrytů. Jeho výskyt by mohl 

vysvětlovat spíše Obr. 29.  

                PCA analýza je nepřímá lineární metoda, při které do modelu vstupují pouze 

druhová data (Lepš and Šmilauer 2000). Těmi jsou v tomto případě záznamy o výskytech a 

abundancích všech taxonů, pocházející z celého sledovaného období. Vzniklé PCA 

diagramy (Obr. 29) tedy znázorňují celá společenstva, především druhy původní. Vidíme 

ale, s kterými z nich se jednotliví invadéři ve společenstvech nachází a na které druhy by 

tedy jejich přítomnost mohla mít vliv. V diagramu pro období mezi roky 2007 – 2012 např. 
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vidíme C. curvispinum v blízkosti několika druhů mlžů. Jejich lastury tento druh zřejmě 

využívá jako substrát pro budování svých úkrytů ve formě trubiček. Literatura také uvádí 

potencionální negativní vliv C. curvispinum na populace chrostíka Hydropsyche 

contubernalis (Van den Brink and Van der Velde 1991). Tyto dva druhy se v Labi společně 

vyskytují (Obr. 29), možné interakce tedy v budoucnu nemusí být vyloučeny. V diagramu 

také vidíme společný výskyt C. fluminea  a dalších měkkýšů, kterým by druh mohl 

konkurovat, např. Sphaerium sp. Ve sledovaném úseku Labe by mohla existovat kompetice 

mezi dvěma nepůvodními druhy blešivců D. villosus a Gammarus roeseli. Dravý D. villosus 

by mohl mít vliv i na populace berušky vodní Asellus aquaticus, která představuje jeho 

kořist. Zmiňované druhy se však podle PCA diagramu společně s D. villosus nevyskytují. Je 

ale otázkou, zda tomu tak je proto, že D. villosus druhy G. roeseli a A. aquaticus již vytlačil, 

nebo zda každý z nich preferuje jiný typ habitatů.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: RDA – biplot pro vybrané čtyři invazní druhy a vysvětlující proměnné. Tenké černé šipky znázorňují taxony, 

zelené šipky vysvětlující proměnné, které byly ve Forward selection vyhodnoceny jako signifikantní (p ˂ 0,01). Červené šipky 

znázorňují vysvětlující proměnné, které byly ve Forward selection vyhodnoceny jako nesignifikantní. Zkratky názvů taxonů i 

proměnných prostředí jsou vysvětleny v Příloze č. 4. 
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3.3.  DISKUSE 

Důležitým poznatkem je, že během sledovaného období v Labi došlo ke snížení 

obsahu živin ve vodě – klesla koncentrace celkového dusíku, fosforu i celkového 

organického uhlíku. Spojnice trendu je v případě průměrných ročních hodnot koncentrace 

celkového dusíku (Obr. 9) klesající, v roce 2010 však u všech lokalit vidíme strmý nárůst 

Obrázek 29: Výsledky PCA analýzy – Simple Ordination Plots popisující hlavní trendy v druhovém složení společenstva 
makrozoobentosu sledovaného úseku řeky Labe. A. Období mezi roky 1998 – 2000; B. Období mezi roky 2001 – 2003; C. 
Období mezi roky 2004 – 2006 a D. Období mezi roky 2007 – 2012. Zkratky názvů taxonů jsou vysvětleny v Příloze č. 4. 
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hodnot. Ten byl s největší pravděpodobností způsoben povodní, která v roce 2010 proběhla 

a byla příčinou splachu většího množství dusíku z povodí. Vývoj průměrných ročních 

koncentrací celkového fosforu (Obr. 10) je zajímavý tím, že zejména od roku 2009 se 

všechny lokality chovají téměř shodně. V případě teploty vody (Obr. 7) naopak vidíme 

nárůst průměrných ročních hodnot během sledovaného období, stejně jako u koncentrace 

rozpuštěného kyslíku (Obr. 12) a pH (Obr. 8), i když je tento nárůst pouze minimální. Je 

nutné poznamenat, že zjištěné změny v koncentracích se pohybují pouze v jednotkách mg/l 

a je otázkou, do jaké míry mohou populace sledovaných druhů ovlivňovat. Snížení trofie 

v Labi by mohlo být příčinou poklesu početnosti berušky vodní Asellus aquaticus, která byla 

dle poskytnutých dat během sledovaného období zaznamenána. Postupný úbytek A. 

aquaticus by ale mohl být způsoben nárůstem abundance D. villosus, který je známým 

predátorem a zmiňovaný druh pravděpodobně představuje jeho kořist.   

Seznam nepůvodních druhů zaznamenaných v biologických datech poskytuje Tab. 

11 a jak je vidět, převažují mezi nimi zástupci korýšů (Crustacea) a měkkýšů (Mollusca). 

Nejčastějším primárním areálem je Pontokaspická oblast, dále pak Severní Amerika. Z údajů 

o výskytu těchto druhů a jejich abundanci byly vypočteny hodnoty indexů TCI a ACI. 

Vzorce pro jejich výpočet byly převzaty z článků zabývajících se invazemi v řece Rýn 

(Arbačiauskas et al. 2008, Leuven et al. 2009), kde přítomnost invazních druhů nazývají 

biokontaminací ekosystému. Čím vyšší hodnoty index TCI nabývá, tím vyšší je relativní 

počet nepůvodních taxonů v daném společenstvu. To samé platí i v případě ACI – čím vyšší 

hodnota, tím vyšší je relativní abundance těchto nepůvodních taxonů. Během sledovaného 

období (mezi roky 1998  - 2012) na hodnocených lokalitách řeky Labe skutečně vzrostlo 

zastoupení nepůvodních druhů (Obr. 13).  Došlo i k nárůstu hodnot indexu ACI (Obr. 14) – 

během let 1998 až 2012 se tedy v Labi zvýšila i relativní početnost invazních druhů. Přestože 

má spojnice trendu vývoje tohoto indexu rostoucí charakter, jsou zde patrné značné výkyvy. 

Ty mohou být vysvětleny zvýšenou abundancí konkrétních invazních druhů v daných letech 

– např. několikanásobně vyšší hodnota ACI v roce 2004 je evidentně způsobena vyšší 

početností D. villosus v tomto roce. Na Obr. 16 vidíme podobných výkyvů hned několik 

(např. rok 2007, 2009 nebo 2012). Početnost D. villosus podstatně přispívá k vyšším 

hodnotám ACI, nicméně po roce 2009 může být nárůst hodnot indexu způsoben početností 

nových invazních druhů, kterými jsou J. istri a C. curvispinum.  

Čím je však výše zmíněné kolísání v početnostech způsobeno? V každém případě 

mají vliv hydrologické podmínky v průběhu roku (např. povodně). K vysvětlení by také 
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mohly sloužit výstupy ze statistického zpracování fyzikálně – chemických parametrů a jejich 

vývoje pomocí Kruskal – Walisova testu. Jako příklad lze uvést průměrnou roční hodnotu 

pH v roce 2009, která byla signifikantně nižší (p˂  0,0001), než ve všech ostatních letech, 

přičemž v roce 2009 byla zjištěna i nejvyšší zaznamenaná abundance C. fluminea (Obr. 17). 

Test porovnává průměrné roční hodnoty, změny některých fyzikálně – chemických 

parametrů se však vyskytují i v menším časovém měřítku. Na zjištěné početnosti 

sledovaných druhů mohou mít také vliv hydrologické podmínky v průběhu samotného 

odběru. Zejména v oblasti Dolního Labe je znatelné kolísání průtoků, ke kterému dochází i 

během dne. Příčinou je nejen napojení na Vltavskou kaskádu, ale i přítomnost elektráren na 

samotném Labi. Takovéto změny hladiny mají zcela jistě na populace sledovaných druhů 

vliv, ovlivňují ale i samotnou skutečnost, do jaké části toku se při odběrech můžeme dostat. 

Metodika, kterou byly odběry prováděny, se totiž vztahuje pouze na broditelné části toků a 

při různé výšce hladiny se můžeme dostat do různých částí toku. Kolísání početnosti 

invazních druhů ale není způsobeno pouze výše zmíněnými vlivy – příčinou mohou být i 

jejich populační cykly. Také záleží, ve které části roku se odběry provádí. Např. C. 

curvispinum dosahuje maximálních abundancí v létě, zatímco na jaře a na podzim se 

vyskytuje jedinců méně. Za zmínku stojí i změna metodiky odběrů – do roku 2006 včetně 

byly vzorky odebírány pomocí cedníku, zatímco od roku 2007 pomocí odběrové sítě (viz 

kapitola 3.1.3.). Je zřejmé, že pomocí odběrové sítě je zachyceno více jedinců, což by mohlo 

vysvětlovat např. vyšší abundance D. villosus zaznamenané po roce 2007 (Obr. 16, 

konkrétně roky 2007, 2009, 2012). V hodnotách indexu ACI se však tato vysoká čísla nemusí 

projevit, protože je odebíráno i více zástupců ostatních druhů.   

Ve studii Arbačiauskase et al. (2008) bylo zjištěno, že taxonomická kontaminace 

(TCI) bývá v mnoha případech hodnotou ACI převyšována a že biokontaminace 

zaznamenaná prostřednictvím vysokých hodnot ACI je většinou způsobena zvýšenou 

početností jediného, ale ekologicky agresivního invazivního druhu.  Tuto skutečnost 

můžeme vidět i v případě řeky Labe (Obr. 15). Na prvních třech lokalitách směrem od státní 

hranice s Německem hodnoty indexu ACI převyšují hodnoty indexu TCI. V Hřensku může 

být vyšší hodnota indexu ACI způsobena abundancí blešivce D. villosus, ale přispívat může 

i početnost poměrně nového invazního druhu C. curvispinum. V Děčíně se zřejmě podílí jak 

D. villosus, tak C. fluminea a nově i J. istri. Nejvíce patrná je však tato skutečnost ve Velkém 

Březně. Jak potvrzují sloupcové grafy znázorňující celkovou abundanci vybraných 

invazních druhů na jednotlivých lokalitách (Obr. 18 – 21), nejvyšší abundance ve Velkém 
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Březně dosahuje D. villosus, C. fluminea i J. istri. Jelikož dle Obr. 18 bylo ve Velkém Březně 

během sledovaného období nalezeno více než 2900 zástupců D. vilosus, vysoká hodnota 

indexu ACI zde může být přikládána právě vysoké početnosti tohoto druhu. Proti proudu 

Labe po Velkém Březně následuje Liběchov, kde byla sice zaznamenána druhá nejvyšší 

celková početnost D. villosus, nicméně na hodnotě indexu ACI se příliš neprojevila. Oba 

indexy jsou zde poměrně vyrovnané. Další lokality představují Obříství a Lysá, kde bylo 

dosaženo podobných hodnot indexu TCI jako v případě předchozích lokalit, hodnoty indexu 

ACI jsou zde ale poměrně nízké. V Obříství i Lysé se sice nachází podobný počet invazních 

druhů jako např. ve Velkém Březně, z nějakého důvodu však na těchto dvou lokalitách 

nevytváří tak početné populace. To potvrzují i grafy znázorňující celkovou abundanci na 

jednotlivých lokalitách – např. D. villosus (který je jinde tak početný) v Obříství i Lysé 

dosahuje minimálních abundancí, stejně jako C. fluminea. Na základě výše zmíněných 

poznatků lze sledovaný úsek Labe rozdělit na dvě části – od Hřenska po Velké Březno 

dosahují invazní druhy vyšších abundancí, než je tomu v Obříství a Lysé. To potvrzuje i 

celková hodnota indexu SBCI (Arbačiauskas et al. 2008) vypočítaná pro jednotlivé lokality 

za celé sledované období (Tab. 12). Tento index nabývá v Hřensku, Děčíně a Velkém Březně 

hodnoty 2 (střední biokontaminace), zatímco v Liběchově, Obříství a Lysé hodnoty 1 (nízká 

biokontaminace). Zajímavý je z tohoto hlediska Liběchov, který tvoří pomyslnou hranici a 

kde sice byla zjištěna druhá nejvyšší abundance D. villosus, hodnotu indexu ACI ani SBCI 

to však nezvýšilo.  

                 Vybrané čtyři invazní druhy tedy dosahují na různých lokalitách různých 

početností a většině z nich se nejlépe daří ve Velkém Březně. Čím je však Velké Březno 

odlišné? Liší se vůbec lokality mezi sebou z hlediska podmínek prostředí? Částečnou 

odpověď na tuto otázku může poskytnout porovnání hodnot vybraných fyzikálně – 

chemických parametrů mezi jednotlivými lokalitami prostřednictvím Kruskal – Wallisova 

testu (Příloha č. 2) a grafické porovnání pomocí grafů průměrů a krabicových diagramů 

(Obr. 22 – 27). V případě koncentrace celkového dusíku vidíme směrem proti proudu Labe 

rostoucí hodnoty. Na pětiprocentní hladině významnosti (p˂0,0001) bylo zjištěno, že 

lokality od Hřenska až po Liběchov se odlišují od Lysé. Kromě toho se Hřensko, Děčín a 

Velké Březno se liší také od Obříství. Stejně tak v případě koncentrace celkového fosforu 

(Obr. 25) byly vyšší hodnoty zaznamenány spíše v horní části toku. Na pětiprocentní hladině 

významnosti (p˂0,0001) bylo zjištěno, že lokality od Hřenska po Liběchov jsou odlišné od 

Lysé, od Obříství se potom liší Hřensko. Vyšší koncentrace celkového dusíku i fosforu 
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zjištěné v Obříství a Lysé jsou pravděpodobně způsobeny tím, že se lokality nacházejí 

v zemědělské oblasti a zvýšené koncentrace pochází z používaných hnojiv. Nabízí se 

myšlenka, že invazní druhy v Obříství a Lysé nedosahují vyšších početností právě z důvodu 

vyšší koncentrace celkového fosforu a dusíku. Zahraniční zdroje však uvádí, že např. D. 

villosus nebo C. curvispinum umí vytvořit početné populace i ve znečištěném prostředí a 

naopak zaplňují volné niky po původních druzích, které kvůli znečištění vymizely (Van den 

Brink and Van der Velde 1991, Leuven et al. 2009).  

          Abychom mohli zjistit, co ovlivňuje šíření invazních druhů vodních bentických 

bezobratlých detailněji, byla fyzikálně – chemická data společně s abundancemi těchto 

druhů vyhodnocena pomocí RDA analýzy. Kromě toho byla do analýzy zahrnuta i další data 

o prostředí, a to informace o přítomnosti konkrétních typů substrátu a proudění. RDA biplot 

(Obr. 28) ukazuje, které proměnné prostředí mají na vybrané čtyři invazní druhy největší 

vliv.  Pro znázornění hlavních trendů v druhovém složení společenstva makrozoobentosu 

řeky Labe byla provedena PCA analýza (Obr. 29). Podkladem byla biologická data týkající 

se všech (tedy i původních) druhů, nashromážděná za období mezi roky 1998 – 2012.   

           Co nám výsledky těchto analýz říkají? Shodují se s údaji uváděnými v literatuře? 

V rámci RDA analýzy byly ve Forward selection vyhodnoceny proměnné prostředí se 

signifikantním výsledkem Monte Carlo permutačního testu (p˂0,01). Mezi nimi je i 

přítomnost štěrku, která podle směru šipek v RDA biplotu (Obr. 28) koreluje s výskytem D. 

villosus. Substrát by skutečně mohl být hlavním faktorem, který ovlivňuje výskyt tohoto 

druhu – štěrk je v substrátu dna přítomen v Hřensku, Děčíně, Velkém Březně i Liběchově, 

kde se D. villosus nachází ve vyšších početnostech. V Obříství a Lysé jsou abundance druhu 

minimální, přičemž štěrk se v substrátu dna nevyskytuje. Je ovšem nutné poznamenat, že 

hovoříme o broditelné části toku. Šipka znázorňující druh D. villosus však inklinuje i ve 

směru další signifikantní proměnné prostředí, a to koncentrace rozpuštěného kyslíku 

v terénu. Možnou souvislost mezi abundancí tohoto invazního druhu a koncentrací 

rozpuštěného kyslíku lze spatřit i v grafu průměrů (Obr. 27), kde v Hřensku, Děčíně a 

Velkém Březně vidíme vyšší hodnoty koncentrace než v Obříství a Lysé. Pöckl (2007) však 

uvádí, že se jedná o druh tolerantní k širokému spektru teploty a rozpuštěného kyslíku, což 

potvrzují i jiní autoři (např. Dick and Platovet 2000). Jelikož byl D. villosus v Lysé poprvé 

potvrzen až v roce 2010, mohla by být důvodem jeho nízké abundance na této lokalitě velká 

vzdálenost, kterou musel překonat. Na druhou stranu je pravda, že o několik let dříve se druh 

již vyskytoval v řece Vltavě a v roce 2008 byl potvrzen v Praze (Berezina and Ďuriš 2008). 
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Všeobecně lze říci, že D. villosus preferuje takový typ habitatů, který poskytuje dostatečné 

množství úkrytů, tedy štěrkovité nebo kamenité dno. Zmíněné požadavky druhu splňuje jak 

Velké Březno (kameny, štěrk), tak Liběchov (štěrk), což jsou lokality s nejvyšší dosaženou 

celkovou abundancí druhu. Co se týče vlivů na původní společenstva, D. villosus je známý 

svou schopností predace. Kořist může představovat i beruška vodní A. aquaticus, jejíž 

abundance během sledovaného období dle poskytnutých dat výrazně poklesla. Během tohoto 

období ale zároveň v Labi došlo ke snížení obsahu živin, což mohlo být také příčinou poklesu 

početnosti A. aquaticus. Nelze ovšem vyloučit souběžné působení obou vlivů. Dle PCA 

diagramu (Obr. 29) můžeme říci, že je D. villosus součástí jiných společenstev, než A. 

aquaticus. To je pravděpodobně způsobeno Velkým Březnem, kde D. villosus dosahuje 

nejvyšší abundance a naopak A. aquaticus se zde během sledovaného období příliš 

nevyskytoval. Nicméně podle analyzovaných biologických dat byl např. v Děčíně A. 

aquaticus dříve poměrně běžným druhem, ale poté co se objevil D. villosus, početnost 

rapidně klesla.  Tento invazivní blešivec může původní společenstva ovlivňovat nejen 

prostřednictvím predace, ale také pomocí kompetice. Díky vlastnostem, jako je např. vysoká 

plodnost, rychlý růst nebo časné dospívání (Pöckl 2007), může eliminovat až kompetičně 

vyloučit ostatní druhy různonožců. Tak tomu bylo např. v Rýně, kde vytlačil jak původní 

druhy blešivců, tak některé druhy nepůvodní (Leuven et al. 2009). V Labi se nachází ještě 

jeden nepůvodní různonožec – Gammarus roeseli, jehož primárním areálem je Balkánský 

poloostrov (Berezina and Ďuriš, 2008). Dle Obr. 29 tento druh bývá součástí jiných 

společenstev, než D. villosus, což potvrzují i poskytnutá biologická data. Během 

sledovaného období nebyl G. roeseli nalezen v Hřensku ani v Děčíně, ve Velkém Březně a 

Liběchově pak pouze minimálně. Naopak v Obříství bylo nalezeno celkem 59 jedinců a 

v Lysé dokonce 306 jedinců. Z toho vyplývá, že G. roeseli preferuje jiné podmínky prostředí, 

než D. villosus. Zatímco D. villosus obývá lokality se štěrkem a kameny, G. roeseli vyžaduje 

spíše hlinitý podklad pod vegetací (Špaček 2014, osobní sdělení).  

             Dalším analyzovaným invazním druhem je C. fluminea. Ta je známá zejména 

schopností dosáhnout velmi vysokých populačních hustot, které následně vedou 

k negativním dopadům na invadované ekosystémy. Co se týče Labe, uvádí se, že zde tvoří 

populace o poměrně nízkých hustotách (Beran 2006). Taktéž graf znázorňující celkovou 

abundanci C. fluminea na jednotlivých lokalitách (Obr. 19) říká, že dosažené početnosti 

nebyly nijak vysoké. Proč však v Labi nedosahuje vyšších populačních hustot? Jednou 

z odpovědí by mohlo být, že se v Labi více jedinců nachází, ale v hlubší části toku. Jelikož 
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se metodika odběrů vztahuje pouze na broditelné části, nemusí být tito jedinci během 

monitoringu vůbec zaznamenáni. O tom svědčí fakt, že při prohrábkách plavební dráhy 

bývají v některých místech vysoké hustoty skutečně zaznamenávány (Špaček 2014, osobní 

sdělení). Vliv na společenstvo je tedy pravděpodobný, ovšem bližší informace zatím nejsou 

k dispozici. V RDA biplotu inklinuje ve směru šipky znázorňující tento druh pouze jedna 

signifikantní proměnná prostředí, a to koncentrace rozpuštěného kyslíku v terénu. Autoři 

Lucy et al. (2012) potvrzují, se jedná o druh, který je na koncentraci rozpuštěného kyslíku 

citlivý. Ve své studii zmiňují, že C. fluminea je druhem netolerantním i vůči středním 

hodnotám hypoxie, který je tudíž vázán na dobře prokysličené litorální a profundální zóny. 

Tato skutečnost by mohla být v rozporu s hypotézou, že hlavní část populace obývá dno 

v hlubší části uprostřed toku, ovšem v Labi se v této části nachází plavební dráha, kde je 

často silný proud. K usazování organického materiálu a následné hypoxii tedy příliš 

nedochází. Dále se uvádí (Schmidlin and Baur 2007), že C. fluminea preferuje jemnozrnný 

substrát, např. písek. V našem případě však RDA analýza zmíněnou substrátovou preferenci 

nepotvrdila. Šipka znázorňující C. fluminea  je v RDA biplotu umístěna totožně s šipkou 

znázorňující vysvětlující proměnnou pH. Příčinou je zřejmě vysoká abundance druhu v roce 

2009, který byl zároveň signifikantně odlišným od ostatních let v naměřených hodnotách 

pH. Přestože v RDA analýze nebyla tato vysvětlující proměnná vyhodnocena jako 

signifikantní, za zmínku určitě stojí. Tolerance vůči různým hodnotám pH totiž souvisí 

s šířením druhu prostřednictvím endozoochorie – vektorem šíření po Labi může totiž být 

nejen lodní doprava, ale i vodní ptactvo, např. kormoráni. Lucy et al. (2012) ale uvádí, že 

nejnižší hodnota pH, kterou je C. fluminea schopna tolerovat, je 5,6. Jak již bylo zmíněno, 

v případě dosažení vysokých populačních hustot představuje C. fluminea nebezpečí pro 

invadovaný ekosystém a původní druhy. Jsou známy i rozsáhlé ekonomické dopady invaze 

tohoto druhu (Beran 2006). Při dosažení vyšších hustot by mohlo dojít ke kompetici o 

potravu a prostor, což by mohlo negativně ovlivňovat původní druhy měkkýšů (Schmidlin 

and Baur 2007). Jak znázorňuje PCA diagram (Obr. 29), C. fluminea se nachází ve 

společenstvech společně s dalšími měkkýši, kterými jsou např. Sphaerium sp. nebo Pisidium 

sp. Právě na populace těchto původních druhů by mohly potencionální negativní vlivy 

dopadat. V Labi je již patrný úbytek druhu Sphaerium rivicola (Špaček 2014, osobní 

sdělení).   

 Dále byl sledován invazní druh pontokaspického původu Corophium curvispinum, 

který je v Labi přítomen až od roku 2009. Nachází se zde ve směsné populaci s C. robustum, 
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ten je ale ve výrazné menšině. V rámci biologických dat, která nám byla poskytnuta, byl 

výskyt prozatím potvrzen jen z Hřenska a Velkého Března. V RDA biplotu (Obr. 28) ukazuje 

ve směru šipky znázorňující C. curvispinum pouze jedna signifikantní vysvětlující proměnná 

– přítomnost písku v substrátu. Je ovšem známo, že zástupci tohoto druhu osídlují spíše 

pevné povrchy, jako jsou např. kameny, dřevo nebo vegetace a na nich následně budují ze 

suspendovaného materiálu úkryty ve formě trubiček (Bij de Vaate et al. 2002, Van den Brink 

and Van der Velde 1991, NOBANIS 2014). V budoucnu by tedy mohl C. curvispinum 

obývat spíše lokality s přítomností výše zmíněných substrátů, než se substrátem písčitým. 

Např. při letním odběru v Dolním Žlebu, kde substrát představuje výhradně hrubý štěrk a 

kameny, byl tento druh dominantním organismem (Špaček 2014, osobní sdělení). Největších 

početností zatím dosáhl v Hřensku, kde mohou vhodný podklad představovat přítomné 

balvany. Vhodným povrchem pro budování trubiček jsou ale i schránky měkkýšů – např. 

v Rýně tímto způsobem C. curvispinum negativně ovlivnil populace dalšího invazního druhu 

Dreissena polymorpha (Van den Brink and Van der Velde, 1991). PCA diagram (Obr. 29) 

znázorňuje, že se C. curvispinum nachází ve stejných společenstvech, jako několik druhů 

měkkýšů (Ancylus fluviatilis, Pisidium sp., Viviparus viviparus, Corbicula fluminea, 

Sphaerium sp. či Bythinia tentaculata). Jejich schránky by mohly představovat vhodný 

podklad. V Hřensku se sice v substrátu nachází písek, který nám vyšel jako vysvětlující 

proměnná se signifikantním vlivem, zástupci C. curvispinum zde ale zřejmě využívají spíše 

schránky měkkýšů. Jelikož je C. curvispinum známý širokým spektrem podmínek, který je 

schopen tolerovat (což se projevilo např. v Rýně), můžeme v Labi do budoucna předpokládat 

další rozšíření tohoto druhu. V případě dosažení vyšších populačních hustot nejsou 

vyloučeny negativní dopady na původní společenstva. C. curvispinum dokáže budováním 

svých úkrytů měnit strukturu dna a následnou kompeticí o prostor omezovat ostatní bentické 

druhy (Gollasch and Nehring 2006), zejména druhy litofilní (Petrusek 2006b). Může se 

uplatňovat i kompetice o potravu, kterou mohou být ovlivněny např. zástupci 

bezschránkatého chrostíka Hydropsyche contubernalis nebo některé druhy mlžů (Van den 

Brink and Van der Velde 1991). V PCA diagramu (Obr. 29) vidíme, že C. curvispinum se 

zmiňovaným druhem chrostíka i několika druhy mlžů skutečně společenstva sdílí, 

v budoucnu tedy mohou výše popsané interakce nastat.   

               Čtvrtý podrobněji analyzovaný druh je opět pontokaspického původu – Jaera istri 

(Isopoda). V Labi byl jeho výskyt poprvé potvrzen v roce 2008 (Straka and Špaček 2009) a 

dle poskytnutých dat byl prozatím nalezen v Hřensku, Děčíně a ve Velkém Březně. Dle grafu 

(Obr. 20) dosáhl během sledovaného období největší celkové abundance ve Velkém Březně. 
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RDA analýzou nebyl prokázán signifikantní vliv žádné vysvětlující proměnné na výskyt J. 

istri.  Jelikož se však jedná o litofilní druh (Bij de Vaate et al. 2002), jehož výskyt je vázán 

na pevné povrchy (zejména kameny), lze předpokládat, že je jeho abundance ovlivňována 

právě typem substrátu. Ve Velkém Březně je přítomen jak štěrk, tak kameny, které tomuto 

litofilnímu druhu vyhovují. Petrusek (2006b) uvádí, že výrazné negativní dopady 

přítomnosti J. istri na původní společenstva jsou nepravděpodobné, nicméně doposud 

nebyly prozkoumány a v případě dosažení větších populačních hustot je nelze vyloučit 

(Straka and Špaček 2009). Vzhledem ke způsobu života, malé velikosti organismu a použité 

metodice je početnost na některých lokalitách podhodnocena. Abundance v Děčíně jsou ve 

skutečnosti velmi vysoké a plyne z nich kompetice s řadou druhů vázaných na povrch 

kamenů (nejen litofilních). 

                Již bylo zmíněno, že primárním areálem většiny invazních druhů zaznamenaných 

během dlouhodobého monitoringu v Labi je Pontokaspická oblast. Druhým nejčastějším 

primárním areálem je Severní Amerika, dále pak jižní Asie a Evropa (Středomoří a 

Balkánský poloostrov). Jedná se o organismy disponující takovými ekologickými 

vlastnostmi, díky kterým mohly přežít transport prostřednictvím lodní dopravy a mnohdy se 

rozšířit i po celém světě. Na menší vzdálenosti se uplatňují i další vektory šíření – rekreační 

plavba, úniky z okrasných nádrží a akvakultur, šíření prostřednictvím vodního ptactva, 

aktivní migrace, drift, atd. Zpracovávaná data však neobsahují všechny invazní druhy, které 

se v Labi nachází. Některé zdroje (např. Špaček and Hájek 2009) uvádí z Labe kromě výše 

uvedených i další nepůvodní druhy. Kromě dlouhodobého monitoringu prováděného 

jednotlivými podniky Povodí je tedy pro sledování výskytu invazních druhů v českých 

řekách nezbytný i cílený monitoring zaměřený právě na ně. Do budoucna můžeme očekávat 

jak možný nárůst populací stávajících invazních druhů a z toho vyplývající dopady (např. C. 

curvispinum), tak rozšíření invadérů nových. Z Pontokaspické oblasti by se na naše území 

mohly dostat třeba Dikerogammarus bispinosus (Amphipoda), Corophium Sowinskii 

(Amphipoda), Limnomysis benedeni (Isopoda), Echinogammarus ischnus (Amphipoda) 

nebo Hypania invalida (Polychaeta), z jihovýchodní Asie pak Corbicula fluminalis 

(Bivalvia) a ze severní Ameriky např. Gammarus tigrinus (Amphipoda).   

3.4.  ZÁVĚRY  

Stěžejní část diplomové práce se zabývá invazními druhy vodních bentických 

bezobratlých v Labi a fyzikálně – chemickými parametry, které mohou jejich šíření 
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ovlivňovat. Bylo zjištěno, že během let 2000 až 2011 na sledovaných lokalitách (Hřensko, 

Děčín, Velké Březno, Liběchov, Obříství a Lysá) došlo ke snížení obsahu živin ve vodě – 

snížila se koncentrace celkového dusíku, fosforu i TOC.    

Podíl nepůvodních taxonů ve společenstvech makrozoobentosu na sledovaných 

lokalitách řeky Labe byl hodnocen pomocí indexu TCI (Taxonomical Contamination Index), 

jejich relativní abundance pak prostřednictvím indexu ACI (Abundance Contamination 

Index). Vzniklé grafy dokazují, že během let 1998 až 2012 se hodnoty obou těchto indexů 

zvýšily. Hodnoty indexu ACI sice v průběhu tohoto období výrazně kolísaly (příčinou byly 

výkyvy v početnosti určitých invazních druhů, např. D. villosus), nicméně celková spojnice 

trendu má rostoucí charakter. Celkové hodnoty obou indexů dosažené na jednotlivých 

lokalitách se liší, přičemž zajímavé je zejména Velké Březno, kde byla zaznamenána 

nejvyšší celková hodnota ACI (za období mezi roky 2003 - 2012). Nejvyšších početností 

zde dosahuje C. fluminea, (mlž původem z Asie) nebo pontokaspický druh J. istri (Isopoda), 

příčinou však mohou být zejména vysoké abundance blešivce pontokaspického původu D. 

villosus. V období mezi roky 2003 - 2012 se během monitoringu prováděného Povodím Labe 

ve Velkém Březně našlo více než 2900 jedinců tohoto druhu. Lokality dále proti proudu již 

nejsou zatíženy tak vysokými relativními abundancemi invazních druhů, nicméně i zde se 

nepůvodní taxony nachází. Např. v Lysé už ale D. villosus dosahuje pouze minimálních 

početností. Od roku 2009 je v rámci monitoringu zaznamenáván i další původem 

pontokaspický blešivec C. curvispinum.    

Rozdíly v hodnotách indexů i v dosažených abundancích vybraných invazních druhů 

mohou být způsobeny odlišnými podmínkami prostředí na různých lokalitách. Kruskal – 

Wallisův test prokázal (α = 0,05), že se konkrétní sledované lokality v hodnocených 

fyzikálně – chemických parametrech vzájemně odlišují. Tato odlišnost nebyla potvrzena 

pouze v případě teploty vody. Např. lokality vzdálenější od státní hranice s Německem 

(Obříství a Lysá) se vyznačují vyššími průměrnými hodnotami koncentrace celkového 

dusíku i fosforu.  

Podrobnější výsledky přináší RDA analýza, která vyhodnotila jako signifikantní 

proměnné prostředí (α ˂ 0,01) koncentraci rozpuštěného kyslíku (v terénu), přítomnost 

štěrku v substrátu dna, přítomnost písku v substrátu dna a teplotu vody. Podle RDA biplotu 

korelují s výskytem nepůvodního druhu D. villosus následující proměnné prostředí: 

přítomnost štěrku v substrátu dna a koncentrace rozpuštěného kyslíku (v terénu). Jelikož se 
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jedná o druh tolerantní k širokému spektru koncentrace rozpuštěného kyslíku, jeví se jako 

hlavní faktor prostředí ovlivňující jeho výskyt právě substrát, v tomto případě štěrk, 

poskytující dostatečné množství úkrytů. V případě C. fluminea byl zjištěn signifikantní vliv 

pouze jedné vysvětlující proměnné, a to koncentrace rozpuštěného kyslíku (v terénu). Dále 

byl analyzován J. istri, pro který se nepotvrdila žádná signifikantní vysvětlující proměnná. 

Jelikož se ale jedná o litofilní druh vázaný na povrch kamenů, můžeme jeho přítomnost 

očekávat spíše na lokalitách s kamenitým dnem. Posledním sledovaným druhem byl C. 

curvispinum, který se podle poskytnutých dat v Labi vyskytuje až od roku 2009. Jako 

signifikantní proměnná prostředí vysvětlující jeho výskyt byla vyhodnocena přítomnost 

písku v substrátu dna, C. curvispinum ale vyžaduje spíše pevné povrchy pro stavbu svých 

úkrytů. Ty mohou představovat i schránky měkkýšů, což také potvrzuje PCA diagram pro 

období mezi roky 2007 – 2012.  

 Hlavním podkladem pro tuto část diplomové práce jsou fyzikálně – chemická a 

biologická data získaná během dlouhodobého monitoringu prováděného Povodím Labe. 

V rámci těchto dat bylo zaznamenáno celkem 14 nepůvodních druhů bentických 

bezobratlých, je ale známo, že se jich v Labi ve skutečnosti vyskytuje mnohem více. Do 

budoucna lze očekávat, že se na naše území rozšíří další z nich, zejména z Pontokaspické 

oblasti.  
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4. PŘÍPADOVÁ STUDIE: ŠÍ ŘENÍ NEPŮVODNÍ PIJAVKY Dina 

punctata (Johansson, 1927) NA ŘECE OTAVĚ 

  

4.1.  PŮVOD DRUHU A ROZŠÍŘENÍ 

Dina punctata, Johansson 1927 (Hirudinea, Erpobdellidae; Obr. 31) je na našem 

území nepůvodním druhem, pocházejícím ze západní paleoevropské a západomediteránní 

fauny (Nesemann 1991). Mimo primární areál výskytu byla zaznamenána např. v povodí řek 

Ebro ve Španělsku (Nesemann 1991), Mohan v Německu či Po v Itálii (Nesemann and 

Neubert 1999). Nachází se i v Rýně, kde v horní části toku představovala podle Nesemanna 

(1992) nejpočetnější druh ze všech pijavek, stejně jako v povodí horního Dunaje v Německu 

a Rakousku (Nesemann 1991). K rozšíření do Dunaje došlo s největší pravděpodobností 

z oblasti středního Rýna, a to prostřednictvím plavebního kanálu Rýn – Mohan – Dunaj 

(Beracko and Košel 2011).  Jelikož v povodí Dunaje představuje Dina punctata poměrně 

běžný druh (Schenková et al. 2009) a výskyt je znám jak z jeho maďarské části (Nesemann 

1991, 1992), tak ze Slovenska (Beracko and Košel 2011), dalo se očekávat, že šíření tímto 

směrem bude dále pokračovat až na území ČR. V roce 2007 byla Dina punctata skutečně 

nalezena v lokalitě Podhradí na řece Dyji (Schenková et al. 2009), čímž se předpoklad o 

jejím rozšíření z Dunaje potvrdil. V témže roce však byly učiněny další dva nálezy v naprosto 

neočekávaných jihočeských lokalitách – v Katovicích na řece Otavě a v Českých Velenicích 

na řece Lužnici. Jakým způsobem došlo k rozšíření do těchto míst, nebylo doposud nijak 

vysvětleno (Schenková et al. 2009).  

4.1.1. Ekologie druhu   

Přestože se Dina punctata v malých tocích v mnoha případech chová invazivně a 

ohrožuje původní druhy pijavek (Košel 2001, Beracko and Košel 2011), o její ekologii 

existuje velmi málo informací. Dopady přítomnosti tohoto druhu na původní společenstva 

taktéž nejsou dostatečně prozkoumány. Je známo, že se jedná o reofilní druh, který se 

vyskytuje v horních úsecích řek a menších přítocích (Nesemann 1992). Nejčastěji bývá 

součástí společenstev rychleji tekoucích horských toků, ale vyskytovat se začíná od 

nadmořské výšky 300 m n. m. (Nesemann 1991). Mnoho důležitých informací o ekologii 

Dina punctata uvádí ve své studii Beracko and Košel (2011). Autoři se zde zabývají jejím 

životním cyklem a potravními zvyklostmi v toku Vydrica v Malých Karpatech.  I v tomto 
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případě se jedná o výše položený tok s častým výskytem peřejnatých úseků a kamenitým 

dnem. Zástupci druhu zde měli maximálně dvouletý životní cyklus a jako dominantní složky 

potravy byly shledány především larvy čeledi Chironomidae (28 %), dále pak Gammarus 

fossarum (20 %) a máloštětinatci z podčeledi Naidinae (17 %).  

 

4.2.  CÍLE PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Již bylo zmíněno, že nálezy druhu pocházející z roku 2007 z jihočeských řek Otavy 

a Lužnice byly zcela mimo předpokládaný směr šíření. Od té doby byla Dina punctata v 

těchto řekách během pravidelného monitoringu Povodí Vltavy pravidelně zaznamenávána, 

nicméně o jejím šíření a vlivu na zdejší původní společenstva neexistují podrobnější 

informace. Jelikož se jedná o téměř neprozkoumaný invazní druh, který však dle dostupných 

informací může potenciálně ohrožovat původní druhy pijavek, byl vybrán jako předmět této 

případové studie, provedené na řece Otavě v letech 2012 – 2013.   

Hlavními cíli bylo: 

- Zanalyzovat, na kterých lokalitách se v Otavě D. punctata vyskytuje  

- Definovat možný způsob rozšíření do této řeky 

- Zjistit podrobnější informace o ekologii druhu, vlivech na původní společenstva 

a fyzikálně – chemických parametrech, které ovlivňují jeho výskyt 

- Zjistit, jestli lze během dvou let sledování vypozorovat změny v abundanci D. 

punctata 
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4.3.  METODIKA 

4.3.1. Biologická data 

Sběr biologických dat probíhal na řece Otavě ve třech etapách: 

I. Odběr 25. 5. 2012 ve spolupráci s Povodím Vltavy na profilech Horažďovice, 

Katovice a Slaník.  

II. 11. – 14. 8. 2012 samostatný odběr na 7 profilech v úseku řeky Otavy od Sušice 

po Písek: Sušice (11. 8. 2012), Horažďovice (12. 8. 2012), Střelské Hoštice (12. 8. 2012), 

Dolní Poříčí (13. 8. 2012), Katovice (13. 8. 2012), Slaník (14. 8. 2012) a Štěkeň (14. 8. 

2012). 

III. 24. – 28. 9. 2013 samostatný odběr na 7 profilech v úseku řeky Otavy od Sušice 

po Písek: Sušice (24. 9. 2013), Horažďovice (24. 9. 2013), Střelské Hoštice (24. 9. 2013), 

Dolní Poříčí (26. 9. 2013), Katovice (24. 9. 2013), Slaník (28. 9. 2013) a Štěkeň (28. 9. 

2013). Na profilu Sušice nemohl být z důvodu vyššího průtoku a vodního stavu proveden 

plnohodnotný hodinový sběr. 

Jednotlivé profily byly zvoleny tak, aby odpovídaly nejpravděpodobnějšímu výskytu 

druhu Dina punctata, toto kritérium vycházelo z předchozích nálezů během monitoringu 

podniku Povodí Vltavy. Jednalo se vždy o peřejnaté úseky pod jezem (Obr. 32). Substrát 

dna byl ve všech případech tvořen především většími kameny, které představují ideální 

povrch pro přichycení pijavek. Mapku znázorňující sledovaný úsek řeky Otavy představuje 

Obr. 30.  

Na každé lokalitě byl proveden tříminutový odběr makrozoobentosu klasickou 

metodou kick - sampling (Frost 1971) pomocí odběrové sítě, v rámci kterého byly pokryty 

všechny typy habitatů. Touto metodou lze získat přehled o celkovém složení společenstva 

makrozoobentosu, nicméně ke kvantifikaci druhů přítomných pijavek slouží pouze okrajově. 

Proto byl kromě toho na každé lokalitě proveden cílený hodinový sběr pijavek, během 

kterého byly pinzetou obírány přítomné kameny a sbírány jednotlivé pijavky všech druhů. 

Jedinci získaní během tříminutového kvantitativního odběru metodou kick - sampling a 

pijavky získané hodinovým kvalitativním sběrem byli usmrceni 70% ethanolem, kterým 

byly vzorky zároveň fixovány. Zástupci makrozoobentosu byli následně v laboratoři 
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roztřízeni do jednotlivých taxonomických skupin. Determinace pijavek probíhala na úroveň 

druhů, a to v laboratoři pod binokulární lupou za pomoci dostupné určovací literatury. 

Biologická data o druhovém složení pijavek v řece Otavě byla v programu Microsoft Excel 

zpracována do sloupcových poměrových grafů, stejně jako data o složení společenstev 

makrozoobentosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Fyzikálně – chemická data  

Soubor dat tvoří hodnoty vybraných fyzikálně-chemických parametrů naměřených 

v rámci pravidelného monitoringu na odběrových profilech Sušice, Čepice, Malé Hydčice, 

Střelské Hoštice, Katovice a Slaník. K analýze byly vybrány tyto parametry: teplota vody 

[°C], nasycení kyslíkem [%], koncentrace dusičnanů [mg/l] a koncentrace celkového fosforu 

[mg/l].  Data byla poskytnuta i pro profily Písek, Rejštejn a Topělec, ty se však nenachází 

na sledovaném úseku řeky, tudíž data pro ně naměřená nebyla do zpracování zahrnuta. 

Hodnoty vybraných parametrů byly měřeny v měsíčních intervalech v průběhu let 2012 a 

2013, pro každý odběrový profil a fyzikálně – chemický parametr tedy bylo zpracováno 24 

hodnot. Výjimku tvořily profily Malé Hydčice a Střelské Hoštice, pro které bylo poskytnuto 

pouze 12 hodnot naměřených během roku 2012. Odběrové profily (lokality) byly seřazeny 

podle pořadí, v jakém po sobě následují směrem po proudu a poté byly vytvořeny grafy. 

V rámci hodnocení každého parametru byly zpracovány grafy průměrů (obsahující intervaly, 

Obrázek 30: Mapka řeky Otavy s vyznačenými odběrovými lokalitami. ARCDATA (2003): 
ArcČR 500 Digitální geografická databáze 1:500 000. Arcdata Praha s. r. o.  

e 1:500 000. Arcdata Praha s. r. o. 
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které udávají střední chybu průměru) a krabicové grafy. Oba typy grafů byly vytvořeny 

pomocí softwaru Statistica 12.  

Veškerá fyzikálně – chemická data použita v této části práce byla poskytnutá 

podnikem Povodí Vltavy. 

 

  

4.4.  VÝSLEDKY  

4.4.1. Biologické hodnocení  

Cílem první etapy sběru biologických dat bylo potvrdit výskyt pijavky D. punctata 

náhodně zaznamenaný při běžném monitoringu. Během pilotního odběru v květnu 2012 byla 

přítomnost D. punctata na všech zkoumaných lokalitách řeky Otavy potvrzena (Obr. 33). 

Tyto tři lokality jsou součástí pravidelného monitoringu prováděného Povodím Vltavy, 

v rámci kterého zde bývá druh pravidelně nacházen. Výskyt byl tedy zcela očekáván. 

Zajímavá je skutečnost, že na lokalitě Katovice představuje D. punctata výrazně dominantní 

druh. V Horažďovicích představovala abundance tohoto druhu cca 11 % z celkové 

abundance všech pijavek a druhová diverzita společenstva pijavek zde byla nejvyšší – 

vyskytovaly se zde celkem čtyři druhy (kromě D. punctata ještě Erpobdella octoculata, 

Glossiphonia complanata a Helobdella stagnalis). Zajímavým poznatkem je již zmíněná 

vysoká početnost sledovaného druhu v Katovicích – zatímco v Horažďovicích se našli pouze 

3 jedinci, v Katovicích bylo jedinců 38. Další druhy (E. octoculata a G. complanata) zde 

sice přítomny byly, nicméně ve velmi malých početnostech (1, resp. 3 jedinci). D. punctata 

v Katovicích tvořila cca 90,5 % celkové abundance všech pijavek, což může poukazovat na 

její negativní dopady na původní druhy. 10 jedinců sledovaného druhu se našlo i ve Slaníku, 

Obrázek 31:  Dina punctata. Foto: Jana Kolářová. Obrázek 32:  Jez ve Střelských Hošticích. Foto: Jana Kolářová. 
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nicméně zde již tak dominantní nebyli – abundance D. punctata zde představuje 29,4 % 

celkové abundance pijavek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druhá etapa sběru biologických dat proběhla v srpnu 2012. Tyto odběry byly 

podrobnější a kromě výše uvedených byly provedeny i na dalších lokalitách, které nejsou 

součástí pravidelného monitoringu. Na Obr. 34 je vidět, že se nepůvodní pijavka D. punctata 

v řece Otavě začíná vyskytovat od Horažďovic. Nejvýše položenou lokalitou je Sušice, kde 

však výskyt D. punctata potvrzen nebyl (bylo zde nalezeno pouze 9 jedinců E. octoculata). 

V Horažďovicích se tentokrát našel pouze 1 zástupce D. punctata. Diverzita společenstva 

pijavek zde byla stejně jako v květnu téhož roku největší – vyskytovaly se zde celkem 4 

druhy a abundance D. punctata zde tvořila cca 5,3 % z celkové abundance všech pijavek. 

Níže po proudu proběhly odběry ve Střelských Hošticích a Dolním Poříčí, kde byl výskyt 

invazního druhu taktéž potvrzen. Ve Střelských Hošticích bylo nalezeno 5 jedinců (29,4 % 

celkové abundance pijavek) a v Dolním Poříčí 3 jedinci (37,5 %). Jak se dalo očekávat, 

v Katovicích D. punctata opět převládala (20 jedinců, tzn. 90,9 % z celkové abundance 

pijavek). Na dalších lokalitách, kterými byl Slaník a Štěkeň, se druh sice nevyskytoval v tak 

velkých absolutních početnostech, nicméně i zde představoval dominantní složku 

společenstva pijavek (90,9 %, resp. 80 %).   
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Obrázek 33:  Zastoupení jednotlivých druhů ve společenstvech pijavek na řece Otavě v květnu 2012 
(na základě biologických dat získaných během hodinového sběru pijavek).  
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 Nezbytnou součástí hodnocení výskytu invazních druhů (a to nejen pijavek) je také 

celkové složení bentického společenstva sledovaných lokalit. Z analýzy dat získaných 

metodou kick -sampling vyplývá, že v celém sledovaném úseku řeky Otavy bylo v srpnu 

2012 společenstvo makrozoobentosu poměrně početné a bohaté (Obr. 35). Nelze však 

přehlédnout, že nejvyšších hodnot dosahuje celková abundance (všech jedinců na 3 minuty 

„kickingu“) ve zmiňovaných Katovicích, kde byla zjištěna i nejvyšší abundance D. punctata. 

Podle dostupné literatury (Beracko and Košel 2011) jsou hlavní složkou potravy D. punctata 

larvy čeledi Chironomidae, tato nepůvodní pijavka však konzumuje např. i zástupce druhu 

blešivce Gammarus fossarum. V Katovicích sice převládaly jepice (Ephemeroptera), ale 

byly zastoupeny menšími druhy, které by mohly jako potencionální složka potravy také 

sloužit. 
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Obrázek 34:  Zastoupení jednotlivých druhů ve společenstvech pijavek na řece Otavě v srpnu 2012 
(na základě biologických dat získaných během hodinového sběru pijavek).  

Obrázek 35: Zastoupení jednotlivých taxonomických skupin ve společenstvech makrozobentosu řeky 
Otavy - srpen 2012 (na základě biologických dat získaných během tříminutového kickingu). 
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Poslední etapa sběru biologických dat (v září 2013) byla zaměřená jen na sběr 

pijavek, celé společenstvo už hodnoceno nebylo. Stav společenstev pijavek řeky Otavy v září 

2013 charakterizuje Obr. 36. Je vidět, že v tomto roce byla zaznamenána odlišná abundance 

jednotlivých taxonů, než v sezóně předešlé – odběry byly evidetně zatíženy předchozí 

povodní a stávajícími vyššími průtoky. Pouze jedna nalezená pijavka (E. octoculata) v 

Horažďovicích poukazuje na odplavení jedinců z této lokality. Níže po proudu, ve Střelských 

Hošticích, se nalezlo zástupců D. punctata 13 (59,1 % z celkové abundance pijavek), tedy 

více než v předešlém roce. Takovýto nárůst abundance mohl být způsoben přísunem jedinců 

z výše položených míst v důsledku jejich odplavení. V Dolním Poříčí D. punctata nijak 

nedominuje (2 nalezení jedinci, tzn. 16,7 % z celkové abundance pijavek), ale v Katovicích 

už byla stejně jako u předchozích odběrů zaznamenána dominance poměrně vysoká (31 

jedinců, tzn. 88,6 %). Markantní změna stanoviště nastala ve Slaníku, kde povodeň zcela 

změnila charakter lokality (Obr. 44 a 45). V září 2013 už se tu nenacházely větší kameny 

vhodné pro přichycení pijavek, ani dříve přítomná vegetace. Došlo ke zřetelné homogenizaci 

habitatů, jak z hlediska substrátu a vegetace, tak z hlediska rychlosti proudění vody. Také se 

zde našla pouze jediná pijavka (E. octoculata) a veškeré jedince D. punctata proud spláchl 

níže – ve Štěkeni se tentokrát nalezlo 9 zástupců nepůvodní pijavky, což představovalo 100 

% z celkové abundance všech pijavek. I přes změny, ke kterým v Otavě po dobu více než 

jednoho roku došlo, jsou Katovice stále místem, kde se druhu velmi daří. 
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Obrázek 36:  Zastoupení jednotlivých druhů ve společenstvech pijavek na řece Otavě - září 2013. 
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4.4.2. Hodnocení vybraných parametrů prostředí 

     Vybrané fyzikálně - chemické parametry byly zpracovány jako průměrné (grafy 

průměrů) a střední hodnoty (krabicové grafy) za sledované období a vyneseny jako průběh 

na podélném profilu toku pro jednotlivé lokality. Jelikož je D. punctata reofilním druhem 

(Nesemann 1991, 1992, Beracko and Košel 2011), lze předpokládat, že výskyt druhu budou 

určovat především tyto parametry: nasycení kyslíkem (Obr. 37), teplota vody (Obr. 38) a 

rychlost proudění vody (pro tento ukazatel bohužel nejsou k dispozici dlouhodobá data). 

Dále byla analyzována koncentrace dusičnanů (Obr. 39) a celkového fosforu (Obr. 40). 

V grafech průměrů představují jednotlivé body průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů za 

období mezi roky 2012 - 2013, intervaly ohraničené „tykadly“ pak představují střední chybu 

průměru. Černá šipka znázorňuje polohu Horažďovic, tedy místa, odkud se D. punctata 

začíná vyskytovat. Druhým typem grafů jsou krabicové grafy. Značka uprostřed představuje 

medián, boxy jsou ohraničeny horním a dolním kvartilem a tykadla vyjadřují hodnoty 

maximálních a minimálních neodlehlých pozorování. Jednotlivé body pak znázorňují 

odlehlá pozorování.  

 Jako první byl na podélném profilu toku hodnocen průběh nasycení kyslíkem. 

Výše položené lokality (Sušice až Malé Hydčice) se vyznačují vyššími průměrnými i 

středními hodnotami, než Střelské Hoštice a Katovice (Obr. 37). Na nejníže položené 

lokalitě (Slaník) byly hodnoty nasycení kyslíkem naopak velmi vysoké. Zmíněné rozdíly 

mezi jednotlivými lokalitami ale nejsou příliš velké a je otázkou, zda mají v kontextu 

takovéto rychle proudící řeky praktický význam. Krabicový graf také poukazuje na 

přítomnost odlehlých pozorování v Čepicích a ve Slaníku. Ve Slaníku byla také naměřena 

extrémní hodnota tohoto parametru, která mohla být příčinou vysokého průměru zjištěného 

pro tuto lokalitu.  
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Dále byla hodnocena teplota vody (Obr. 38). Průměrné i střední hodnoty směrem po 

proudu mírně narůstají, což se logicky dalo očekávat. Podstatné rozdíly mezi konkrétními 

lokalitami však nebyly zaznamenány.  

  

Vývoj průměrných a středních hodnot koncentrace dusičnanového dusíku po proudu 

řeky Otavy znázorňuje Obr. 39. Graf průměrů poukazuje na relativně nízkou průměrnou 

hodnotu dusičnanů v nejvýše položené lokalitě (Sušice), přičemž je zde patrná i nízká 

variabilita naměřených hodnot. Tato lokalita se v průměrné koncentraci dusičnanů liší od 

ostatních lokalit položených níže po proudu. V Čepicích, Malých Hydčicích a Střelských 

Obrázek 37:  Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) nasycení 
kyslíkem na vybraných lokalitách řeky Otavy. 

Obrázek 38:  Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) teploty vody 
na vybraných lokalitách řeky Otavy. 
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Hošticích průměrné hodnoty nerostou, nicméně v Katovicích už jejich nárůst nelze 

přehlédnout. Vysoké průměry v Katovicích a Slaníku mohly být způsobeny odlehlými 

hodnotami naměřenými na těchto lokalitách. Přesto krabicový graf znázorňuje v Katovicích 

a Slaníku mediány vyšší, než ve výše položených lokalitách. Nejníže položená lokalita 

(Slaník) se vyznačuje nejvyšší průměrnou i střední hodnotou koncentrace dusičnanů. Tento 

průběh je zcela logický – směrem dolů po proudu roste plocha povodí a tím pádem i množství 

dusíku, které se z něho do řeky splachuje.  

 

 

 

Ukázkovým příkladem, jak směrem dolů po proudu se zvětšujícím se povodím roste 

množství živin obsažených ve vodě (spláchnutých z povodí), je průběh průměrných a 

středních hodnot koncentrace celkového fosforu po proudu řeky Otavy (Obr. 40). Průměrná 

koncentrace celkového fosforu je opět nejnižší v Sušici, kde byla také zaznamenána i 

nejmenší variabilita měření. Nejvyšší průměrnou hodnotu i největší interval znázorňující 

střední chybu průměru však lze zaznamenat v Katovicích. Tato skutečnost byla 

pravděpodobně způsobena extrémní hodnotou, která byla v Katovicích naměřena. 

Krabicový graf také poukazuje na přítomnost odlehlých pozorování, nicméně i zde 

znázorněné mediány směrem po proudu narůstají. Opět je nezbytné zdůraznit, že 

zaznamenané rozdíly v koncentraci dusičnanového dusíku i celkového fosforu mezi 

Obrázek 39:  Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) koncentrace 
dusičnanů na vybraných lokalitách řeky Otavy. 

Graf průměrů pro parametr Koncentrace dusičnanů [mg/l] 
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jednotlivými lokalitami řeky Otavy jsou pouze minimální. V případě koncentrace celkového 

fosforu se dokonce jedná o setiny mg/l.  

 

4.5.  DISKUSE 

D. punctata se začíná v řece Otavě vyskytovat od Horažďovic (Obr. 34). Jak se ale 

mohl tento druh do řeky Otavy dostat? Jedním z možných vektorů může být rybí násada. Na 

Otavě se nachází několik rybářských revírů, kam se ryby dováží z chovných rybníků 

místních organizací, komerčních dodavatelů i překupníků. Bohužel, relevantní data o 

původu rybí obsádky a přesunech ryb jsou obtížně dohledatelná a mnohdy nejsou ani přesně 

evidována. Nabízí se několik možných variant šíření druhu po této řece. D. punctata se 

mohla dostat do výše položených lokalit, jako jsou Sušice a Horažďovice, zde však neměla 

vhodné podmínky, které by jí vyhovovaly pro vytvoření stabilnějších a početnějších 

populací. Z grafu (Obr. 34) je patrné, že směrem dolů po proudu relativní zastoupení D. 

punctata ve společenstvech pijavek roste. Maximální abundance bylo dosaženo 

v Katovicích. Právě v Katovicích by mohly být podmínky pro tento druh nejlepší, tudíž zde 

mohly být vytvořeny takto početné populace eliminující původní druhy. Níže po proudu již 

absolutní početnosti nejsou tak vysoké, ale podmínky pro výskyt D. punctata by i v tomto 

úseku řeky mohly být vhodné – i tady invazní druh jednoznačně převažuje nad druhy 

původními. Následující diskuse se tedy zabývá podmínkami prostředí.  

Pro reofilní druh pijavky, kterým D. punctata je (Nesemann 1991, 1992, Beracko 

and Košel 2011), by mohly významné parametry představovat rychlost proudění, nasycení 

Obrázek 40: Porovnání průměrných (vlevo; graf průměrů) a středních hodnot (vpravo; krabicový graf) koncentrace 
celkového fosforu na vybraných lokalitách řeky Otavy. 

Graf průměrů pro parametr Koncentrace celkového fosforu [mg/l]
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kyslíkem a teplota vody. Dlouhodobá data pro rychlost proudění vody bohužel nejsou 

k dispozici. Průběh průměrných hodnot nasycení kyslíkem značí Obr. 37. Dokládá, že se 

jedná o vysoce prokysličený, rychle tekoucí podhorský tok, tedy tok vhodný pro výskyt D. 

punctata. Černá šipka v grafu značí Horažďovice - místo, kde se D. punctata začíná 

vyskytovat. Zajímavé je, že v úseku řeky, kde byly zjištěny vyšší průměrné hodnoty nasycení 

kyslíkem, se invazní druh nevyskytuje. Dále ve Střelských Hošticích a Katovicích, kde byla 

D. punctata potvrzena, byly průměrné hodnoty nižší, v Katovicích však zcela nejnižší. To 

by mohlo poukazovat na skutečnost, že se sice jedná o reofilní druh preferující rychleji 

tekoucí a více okysličené toky, nicméně lokality s příliš vysokými hodnotami nasycení 

kyslíkem a velmi silným prouděním vody nejsou zcela vhodné. Teorii narušuje Slaník, kde 

se druhu daří, přestože zde nasycení kyslíkem dosahuje vysokých hodnot, jako např. 

v Sušici. Otázkou ale je, v které části toku měření nasycení probíhalo, protože D. punctata 

se ve Slaníku vyskytovala spíše v méně proudivé části. Toto tvrzení platí u všech lokalit – 

během hodinových kvalitativních sběrů pijavek byla vypozorována absence druhu v příliš 

rychle proudících částech toku. Z vlastního pozorování lze usoudit, že zástupcům D. 

punctata vyhovují spíše habitaty chráněné, s přítomnou vegetací a nepříliš silným proudem 

vody. V takovýchto habitatech zřejmě nehrozí odplavení jedinců a bude se zde nacházet i 

největší množství potravy. Nejvíce podobných částí toku bylo zaznamenáno v Katovicích 

(Obr. 41) a mohou být příčinou toho, že se zde nachází nejpočetnější společenstvo 

makrozoobentosu (obr. 35). Bohatá nabídka potencionální potravy pro D. punctata by mohla 

vysvětlovat, proč se na této lokalitě invazní pijavce tak daří. Když se podíváme na grafy 

znázorňující průběh naměřených hodnot koncentrace dusičnanů a celkového fosforu (Obr. 

39 a 40), vidíme jejich nárůst směrem po proudu. Nárůst koncentrací dusičnanů je evidentní 

zejména od Katovic. Úsek řeky, ve kterém bylo zaznamenáno vyšší zastoupení tohoto druhu, 

se tedy vyznačuje vyšším obsahem živin ve vodě.  

Obr. 36 ukazuje stav společenstev pijavek řeky Otavy po více než roce od srpnových 

odběrů 2012. Tato série odběrů byla provedena v září 2013, tedy po povodních, které 

proběhly v červnu téhož roku. Na většině lokalit došlo k určitým změnám, přesto ale 

Katovice stále představovaly místo, kde se druhu velmi dařilo. Nabízí se i jiná varianta, než 

že se zdroj nachází v horní části toku a jedinci se šíří po proudu. A sice, že úspěch druhu 

v Katovicích je umožněn trvalým přísunem jedinců do této lokality, např. společně se 

zmiňovanou rybí násadou. Vzhledem k absenci údajů o šíření a původu ryb, nelze tuto 

možnost vyloučit. Na druhou stranu, výše uvedené grafy charakterizují Katovice jako místo 
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vhodné pro existenci stabilní populace D. punctata, ať už z důvodu přítomnosti dostatečného 

množství živin a potravy, nebo optimálních hodnot nasycení kyslíkem.  Nelze ovšem 

vyloučit, že se při šíření druhu uplatňuje více faktorů najednou a obě zmíněné varianty 

probíhají zároveň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42: Odběry v srpnu 2012. 
Foto: Jana Kolářová. 

Obrázek 73: Jedinci D. punctata nalezeni v Katovicích. 
Foto: Jana Kolářová. 

Obrázek 41: Jez v Katovicích. Foto: Jana Kolářová. 

Obrázek 44: Jez ve Slaníku - srpen 2012. 
Foto: Jana Kolářová. 

Obrázek 45: Tentýž jez ve Slaníku - září 2013. 
Foto: Jana Kolářová.  
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4.6. ZÁVĚRY 

Bylo zjištěno, že D. punctata se na řece Otavě začíná vyskytovat od Horažďovic. 

Výše proti proudu v Sušici již výskyt potvrzen nebyl. Níže po proudu byla zaznamenána 

v následujících lokalitách: Střelské Hoštice, Dolní Poříčí, Katovice, Slaník a Štěkeň.  

K rozšíření druhu do Otavy mohlo dojít s rybí násadou. Tento vektor je v praxi velmi 

obtížně kvantifikovatelný, chybí totiž přesné údaje o přesunech ryb a jejich původu. Je tedy 

možné počítat s různými variantami šíření: 

 

a) D. punctata byla vysazena do výše položených lokalit (Sušice, Horažďovice), 

kde ale nebyly vhodné podmínky pro vytvoření stabilních populací. Vyšších 

abundancí bylo dosaženo až níže po proudu, kde jsou podmínky vhodnější a 

kam se jedinci rozšířili. 

b) Vzhledem k vysoké abundanci v Katovicích (kde se zároveň jedná o 

dominantní druh v rámci celého společenstva pijavek) by se dalo 

předpokládat, že je zdejší populace stále doplňována nějakými vnějšími 

zdroji – např. prostřednictvím zmiňované rybí násady. Lokality níže pod 

Katovicemi se vyznačují taktéž vysokým zastoupením D. punctata v rámci 

celkového společenstva pijavek, to by odpovídalo snadnému šíření z Katovic 

směrem po proudu.  

c) Není vyloučeno, že probíhají obě varianty šíření zároveň a zdrojů je více. 

 

Na základě literatury víme, že se jedná o reofilní druh, preferující rychleji tekoucí 

prokysličené horní toky s kamenitým dnem, což sledovaný úsek řeky Otavy splňuje. 

Všechny lokality, kde byla D. punctata nalezena, měly podobný charakter – prokysličené 

peřejnaté úseky pod jezem, kde byl substrát dna tvořen většími kameny. Příliš vysoká 

rychlost proudění však nemusí vyhovovat. Velký význam pro vytvoření početných populací 

má nepochybně přítomnost živin a dostupné potravy – vzhledem k početnému společenstvu 

makrozoobentosu (tedy dostupné potravy pro tento dravý druh pijavky) v Katovicích.  
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Přestože jsou jedním z podkladů data poskytnutá Povodím Vltavy, která byla 

nashromážděna během let 2012 – 2013, základ pro biologické hodnocení představují údaje 

získané během tří sérií vlastních odběrů. Množství dat tedy nemusí být dostačující a je nutné 

zdůraznit, že se jedná spíše o nastínění dané problematiky. D. punctata je druh se 

značným invazivním potenciálem (což dokládá její dominance na některých otavských 

lokalitách), na který je nutno upozornit.  
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6. PŘÍLOHY 

6.1. Příloha č. 1:  

Porovnání hodnot fyzikálně - chemických parametrů v Labi mezi jednotlivými roky 
(výstupní tabulky z Kruskal – Wallis ANOVA, software Statistica 12, α= 0,05) 

Červeně označená čísla v tabulkách spojují roky, které se od sebe vzájemně 

signifikantně liší. 
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6.2. Příloha č. 2: 

Porovnání hodnot fyzikálně - chemických parametrů v Labi mezi jednotlivými 

lokalitami (výstupní tabulky z Kruskal – Wallis ANO VA, software Statistica 12,  

α= 0,05) 
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6.3. Příloha č. 3: 

Výstupy z RDA analýzy v programu Canoco for Windows 4.5 

 

**** Summary **** 

 

 Axes                                      1      2      3      4 Total variance 

 

 Eigenvalues:      0.102  0.008  0.002  0.000         1.000 

 Species-environment correlations:  0.404  0.313  0.158  0.049 

 Cumulative percentage variance 

    of species data:     12.4   13.4   13.6   13.6 

    of species-environment relation:  91.5   98.2   99.9  100.0 

 

 Sum of all               eigenvalues                                    0.819 

 Sum of all canonical     eigenvalues                                    0.111 
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**** Summary of Monte Carlo test **** 

 

 Test of significance of first canonical axis: eigenvalue =   0.102 

                                               F-ratio  =   12.797 

                                               P-value    =    0.0020 

 Test of significance of all canonical axes: Trace      =    0.111 

                                               F-ratio    =    3.545 

                                               P-value    =    0.0020 

 (499 permutations under full model) 

 

 

Environmental variable     6  rozpO2 tested 

 Number of permutations=  499 

 

 P-value 0.0020 (variable   6; F-ratio= 11.07; number of permutations=   499) 

Environmental variable     6 added to model 

 Variance explained by the variables selected:    0.09 

    "         "      "      all variables:    0.11 

 

Environmental variable     9 sterk         tested 

 Number of permutations=  499 

 

 P-value 0.0020 (variable   9; F-ratio=  1.95; number of permutations=   499) 

 Environmental variable     9 added to model 

 Variance explained by the variables selected:    0.10 

    "         "      "      all variables    :    0.11 
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Environmental variable    11 pisek tested 

 Number of permutations=  499 

 

 P-value 0.0020 (variable  11; F-ratio=  0.71; number of permutations=   499) 

Environmental variable    11 added to model 

 Variance explained by the variables selected:    0.11 

    "         "      "      all variables    :    0.11 

 

Environmental variable     1  Tvody        tested 

 Number of permutations=  499 

 

 P-value 0.0020 (variable   1; F-ratio=  0.46; number of permutations=   499) 

 Environmental variable     1 added to model 

 Variance explained by the variables selected:    0.11 

    "         "      "      all variables    :    0.11 

 

6.4. Příloha č. 4:  

Seznam druhů znázorněných v PCA diagramu, vysvětlujících prom ěnných 
znázorněných v RDA biplotu a jejich zkratek 

   
Acroloxus lacustris  AcrolLac 
Anabolia furcata  AnabolFur 
Anabolia laevis  AnabolLa 
Anabolia nervosa  AnabolNe 
Anabolia sp.   Anabol 
Ancylus fluviatilis  AncylFlu 
Anisus spirorbis  AnisSpir 
Anisus vortex  AnisVor 
Anodonta anatina  Anodon 
Aphelocheirus aestivalis  Apheloch 
Asellus aquaticus  Asellus 
Atherix ibis  AtherIb 
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Athripsodes albifrons  AthripAl 
Athripsodes bilineatus  AthripBi 
Athripsodes cinereus  AthripCi 
Baetis buceratus  BaetisBu 
Baetis fuscatus  BaetisFu 
Baetis muticus  BaetisMu 
Baetis rhodani  BaetisRh 
Baetis scambus  BaetisSc 
Baetis vernus  BaetisVe 
Bithynia tentaculata  BythiTen 
Brachycentrus subnubilus  BrachSub 
Brachyptera risi  BrachRis 
Branchyura sowerbyi  BranchSo 
Brillia longifurca  BrilliaL 
Caenis horaria  CaenisHo 
Caenis luctuosa  CaenisLu 
Caenis macrura  CaenisMa 
Caenis pseudorivulorum  CaenisPs 
Caenis robusta  CaenisRo 
Calopteryx sp.  Calopter 
Calopteryx splendens  CaloptSp 
Calopteryx virgo  CaloptVi 
Caspiobdella fadejewi  CaspFad 
Centroptilum luteolum  CentrLut 
Ceraclea annulicornis  CeraclAn 
Ceraclea nigronervosa  CeraclNi 
Ceratopogoninae (g. sp.)  Ceratopo 
Cloeon dipterum  CloeonDi 
Corbicula fluminea  CorbicFl 
Corixa sp.   Corixa 
Corophium curvispinum  CorophCu 
Corophium sp.  Coroph 
Cyrnus sp.   Cyrnus 
Cyrnus trimaculatus  CyrnusTr 
Dendrocoelum lacteum  DendrLac 
Dikerogammarus villosus   DikerogV 
Dreissena polymorpha  Dreissen 
Dugesia polychroa  DugesPo 
Dugesia tigrina  DugesTi 
Ecnomus tenellus  EcnomTe 
Eiseniella tetraedra   EisenTet 
Enallagma cyathigerum  EnallCya 
Enchytreidae (g. sp.)  Enchytr 
Ephemera danica  EphemDan 
Ephemera vulgata  EphemVul 
Ephemerella ignita  EphemIg 
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Ephemerella sp.   Ephemere 
Erpobdella lineata  ErpobLin 
Erpobdella nigricollis  ErpobNig 
Erpobdella octoculata  ErpobOct 
Erpobdella sp.   Erpobdel 
Erpobdella vilnensis  ErpobVil 
Ferrissia fragilis  FerrisFr 
Ferrissia wautieri  FerrisWa 
Gammarus fossarum  GammFos 
Gammarus roeselii  GammRoe 
Glossiphonia complanata  GlossiCo 
Gnus ibariense  GnusIba 
Gomphus vulgatissimus  GomphVu 
Gordius aquaticus  GordiusA 
Gyraulus albus   GyraulAl 
Gyraulus crista  GyraulCr 
Halesus digitatus  HalesusD 
Halesus radiatus  HalesusR 
Haliplus ruficollis  HaliplRu 
Helobdella stagnalis  Helobdel 
Hemiclepsis marginata  HemiclMa 
Hemimysis anomala  Hemimysi 
Heptagenia coerulans  HeptagCo 
Heptagenia flava  HeptagFl 
Heptagenia sulphurea  HeptagSu 
Holocentropus sp.   Holocent 
Hydropsyche angustipennis  HydropsA 
Hydropsyche bulbifera  HydropBu 
Hydropsyche bulgaromanorum  HydropsB 
Hydropsyche contubernalis  HydropsC 
Hydropsyche incognita  HydropIn 
Hydropsyche pellucidula  HydropsP 
Hydroptila sp.   Hydropti 
Cheumatopsyche lepida  Cheumato 
Chironomidae  Chironom 
Ischnura elegans  IschnEl 
Isoperla sp.  Isoperla 
Jaera istri  Jaera 
Laccophilus hyalinus Ad.  LaccopHy 
Laccophilus sp.  Laccophi 
Leuctra fusca  LeuctraF 
Leuctra sp.   Leuctra 
Limnephilus stigma  LimnepSt 
Limnius perrisi Lv.  LimnPer 
Limnius volckmari  LimniusV 
Limnodrilus sp.   Limnodri 
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Lumbriculus variegatus  Lumbricu 
Lymnaea sp.  Lymnaea 
Micronecta sp.  Micronec 
Musculium lacustre  MusculLa 
Mystacides azurea  MystacAz 
Mystacides sp.  Mystacid 
Nais sp.   Nais 
Nepa cinerea  NepaCin 
Neureclipsis bimaculata  Neurecli 
Oecetis furva  Oecetis 
Onychogomphus forcipatus  Onychogo 
Ophiogomphus cecilia  OphiogCe 
Ophiogomphus serpentinus  OphiogSe 
Orconectes limosus  Orconect 
Orthetrum cancellatum  Orthetru 
Oulimnius sp.  Oulimniu 
Paraleptophlebia submarginata  ParalepS 
Physa fontinalis  PhysaFon 
Physella acuta  PhyselAc 
Piscicola geometra  Piscicol 
Pisidium sp.   Pisidium 
Planaria torva  PlanarT 
Platambus maculatus  Platambu 
Platycnemis pennipes  Platycne 
Polycentropus flavomaculatus  PolyceFl 
Potamanthus luteus  Pothaman 
Potamopyrgus antipodarum  Potamopy 
Psychomyia pusilla  PsychomP 
Radix auricularia  RadixA 
Radix ovata  RadixO 
Ranatra linearis  Ranatra 
Rhynchelmis limnosella  RhynchL 
Sialis fuliginosa  SialisF 
Sialis lutaria   SialisL 
Simuliidae  Simul 
Siphlonurus lacustris  SiphlLac 
Siphlonurus sp.   Siphlonu 
Sphaerium sp.   Sphaer 
Stylaria lacustris  Stylaria 
Stylodrilus heringianus  Stylodri 
Tinodes waeneri  TinodW 
Tipula lateralis  TipulaL 
Tipula sp.  Tipula 
Tubifex sp.   Tubifex 
Tvetenia sp.  Tvetenia 
Unio pictorum  UnioPi 
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Unio tumidus  UnioTu 
Valvata piscinalis  ValvataP 
Viviparus sp.  Vivipar 
Viviparus viviparus  ViviparV 

          

Teplota vody Tvody 

Celkový organický uhlík TOC 

Koncentrace celkového fosforu Pcelk. 

Koncentrace celkového dusíku  Ncelk.  

pH (v terénu)  pHter.  

Koncentrace rozpuštěného kyslíku  rozp.O2  

Submerzní vegetace subVeg 

Terestrická vegetace teresVeg 

Velmi silný klouzavý proud VSKlouz 

Silný klouzavý proud silKlouz 

Silný slapový proud silSlap 

Mírný klouzavý proud mirKlouz 

Reverzní proud reverz 

  
 

 

 

 


