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1. Úvod
Během posledních několika desetiletí je věnována zvýšená pozornost rostoucímu
antropogennímu vlivu na narušení okolního přírodního prostředí. Jelikož voda je jednou
ze základních podmínek života na Zemi, je značná část výzkumu zaměřena právě na vodní
ekosystémy. Jednou z mnoha řešených otázek, kterými se hydrobiologové zabývají, je
například to, jakým způsobem se projevují změny ve vodním prostředí na organismech,
které v něm žijí.
Mezi nejzávažnější parametry prostředí, které se vlivem činnosti člověka v průběhu
posledního století mění, patří vysoká intenzita UV záření v důsledku narušování ozónové
vrstvy, změny v iontovém složení a pH vody, toxické působení těžkých kovů a řada dalších.
Ty se odrážejí v mnoha aspektech biologie organismů: v jejich chování, ve struktuře a složení
jejich populací, v abundanci či druhové diverzitě, ale i ve změnách jejich morfologie.
Pro studium vlivu různých typů prostředí na organismy jsou vhodné takové taxony,
které v přírodě žijí v široké škále hodnot daného parametru, takže je možné populace
z různých lokalit porovnat a případné změny jejich biologie popsat, a zároveň zjistit, zda lze
danou vlastnost experimentálně indukovat. Jedním z možných modelových organismů,
na kterém lze změny v závislosti na prostředí poměrně dobře testovat, je druh Chydorus
sphaericus (O.F. Müller, 1785) z čeledi Chydoridae (Crustacea, Cladocera). Chydorus
sphaericus

je jednou z našich nejběžnějších sladkovodních perlooček, která je obecně

považována za kosmopolitní a velmi přizpůsobivý druh. Jedním z předpokládaných vlivů
narušeného prostředí na tohoto zástupce jsou změny v morfologii schránek.
Tato bakalářská práce je literární rešerší, a tudíž jejím hlavním cílem je shrnutí
současných poznatků týkajících se dané problematiky, především pak vlivu narušeného
prostředí na sladkovodní bezobratlé organismy, dále morfologické variability populací druhu
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Chydorus sphaericus a možných typů narušeného prostředí. V neposlední řadě by pak měla
nastínit hypotézy pro navazující diplomovou práci a možné způsoby jejich testování.

2. Vliv narušení prostředí na vodní organismy
Je obecně známo, že narušené vodní prostředí může různým způsobem ovlivňovat
organismy, které v něm žijí. Nejčastěji to bývají změny v morfologii, chování, struktuře a
složení populace, abundanci, druhové diverzitě aj., a tyto změny mohou být buď dočasné
nebo trvalé. Jak už bylo řečeno v úvodu, narušení prostředí souvisí s činností člověka,
přičemž mezi nejvýraznější patří: eutrofizace v důsledku zvýšené zemědělské činnosti a
následného splachu velkého množství živin z polí, které zvyšuje úživnost vody; acidifikace
v důsledku spadu dešťů s nízkým pH díky spalování fosilních paliv; znehodnocování vodních
toků a nádrží toxickými látkami a zasolováním v důsledku těžebního nebo jiného průmyslu;
a zvýšená intenzita UV záření v důsledku zeslabené ozónové vrstvy. V následujících
podkapitolách se budu zabývat jednotlivými jmenovanými faktory a jejich vlivem na různé
vodní bezobratlé organismy.

2.1. Acidifikace
Jedním z nežádoucích důsledků antropogenní činnosti je proces acidifikace,
kdy dochází k okyselování povrchových vod zvýšenou koncentrací vodíkových kationtů H+.
Ty vznikají disociací kyselin (kyselina sírová a kyselina dusičná) obsažených v kyselých
srážkách. Tyto kyseliny jsou vytvářeny chemickou přeměnou oxidu siřičitého (vzniká
např. při

spalování

fosilních

paliv

v

elektrárnách)

a

oxidů

dusíku

(obsažené

např. ve výfukových plynech motorových vozidel) během jejich transportu atmosférou. Míru
acidifikace lze nejsnáze zjišťovat prostřednictvím změn v hodnotách pH povrchových vod.
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Počátky acidifikace sahají do druhé poloviny 19. století, období průmyslové revoluce.
Dopad na prostředí nebyl zpočátku příliš výrazný, narostl až po 2. světové válce, kdy došlo
k výraznému nárůstu nároku na spotřebu energie a zintenzívněla průmyslová výroba.
pH povrchových vod postupně klesalo od 50. let 20. století s vrcholem v 80. letech. Od roku
1989 naopak dochází ke zlepšování situace díky zavedení povinnosti katalyzátorů
pro motorová vozidla a zlepšení technologií a zavedením filtrů zachycujících oxidy síry
v průmyslu.
Studium vlivu nízkého pH na organismy je tudíž věnována pozornost zejména
v posledních několika desetiletích a bylo prováděno i experimentálně (například Hann a
Turner 2000). Co se týče obecnějšího dopadu na společenstvo v acidifikovaných vodách bylo
zjištěno, že s klesajícím pH dochází ke značnému poklesu jak druhové diverzity,
tak i biomasy jednotlivých společenstev (Hann a Turner 2000). V tekoucích vodách se změny
týkají především vodních larev/dospělců hmyzu, ploštěnek (Turbellaria), pijavek (Hirudinea),
měkkýšů (Mollusca), v menší míře korýšů (Amphipoda, Isopoda, Rotatoria, Cyclopoida);
ve stojatých vodách se dopad nízkého pH týká převážně zooplaktonu, a dále bentosu. (Fryer
1993).
Citlivost vůči nízkému pH se liší jak mezi druhy, tak i mezi jednotlivými životními
stádii. V každé skupině se najdou taxony, které jsou ke změnám pH tolerantnější a ty pak
v acidifikovaných vodách dominují nad ostatními. Acidifikované vody pak často mají typické
zooplanktonní společenstvo: z perlooček typicky přežívá a dominuje Chydorus sphaericus
(Chydoridae), nižší pH přežívá i Ceriodaphnia quadrangula (Daphniidae); z klanonožců
Cyclops abyssorum, C. viridis, C. strenuus, Paracyclops fimbriatus, Macrocyclops fuscus;
z vířníků Microcodon clavus, Polyarthra remata (např. Fott et al. 1994, Deneke 2000, Kohout
2001, Vrba et al. 2003, Hořická et al.. 2006, Sacherová et al. 2006). Z vodních larev hmyzu
snášejí extrémní podmínky dobře larvy pošvatek (Plecoptera) Leuctra nigra, Nemurella
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pictetii, jepice (Ephemeroptera) Plectrocnemia conspersa a střechatky (Megaloptera) Sialis
fuliginosa, a řada dalších (Begon a Harper 1999, Horecký 2003).
Co se týká životních stádií, tak nejkritičtěji bývají postižena zejména vajíčka a rané
vývojové stupně, při nízkém pH se například u larev vodního hmyzu projevuje jejich zvýšená
mortalita a zpomalený růst (Havas a Rosseland 1995). Experimentálně bylo též prokázáno,
že měnící se pH může ovlivnit reprodukční procesy a délku doby vývinu vajíček. Studie byla
prováděna na druzích Alona affinis, Chydorus sphaericus a Alonopsis elongata při třech
různých hodnotách pH: nízké (5,0), střední (6,6) a vysoké (8,0) (viz Obr. 1). Vajíčka druhu
A. affinis se vyvíjela nejrychleji při nízkém pH, vajíčka druhu Ch. sphaericus se rychleji
vyvíjela při středním a vysokém pH – ačkoli vývoj vajíček tohoto druhu byl i při nízkém pH
nejrychlejší. Vajíčka druhu A. elongala se vyvíjela nejpomaleji a jejich vývoj byl zcela
inhibován při nízkém a středním pH (de Eyto a Irvine 2001). Zajímavé přitom je, že ačkoli
z výsledku tohoto experimentu vyplývá, že druh A. elongata preferuje prostředí s vyšším pH,
na mnoha přírodních lokalitách je typickým zástupcem společenstva perlooček kyselých vod
(např. šumavská jezera, Kohout 2001).
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Obr. 1: Průměrná délka doby vývinu vajíček druhů Alona affinis, Chydorus sphaericus a
Alonopsis elongata při nízkém (5,0), středním (6,6) a vysokém (8,0) pH (de Eyto a Irvine
2001).
Nízké pH ovšem není jediným negativním faktorem v acidifikovaných vodách, jedná
se o komplexní spolupůsobení dalších vlivů, jako je zvýšená koncentrace a toxicita některých
kovů (zejména Al, Fe, Zn, Cu, Pb) nebo snížená koncentrace bazických kationtů (Ca2+, Na+,
K+, Mg2+). Některé z těchto prvků přitom mají na organismy zásadní vliv.
V okyselených vodách například často dochází k vysrážení hliníku (Al) v podobě
nerozpustného hydroxidu hlinitého (Al(OH)3), který se snadno akumuluje na schránkách a
na dýchacích a filtračních aparátech vodních živočichů. Tato akumulace Al(OH)3 následně
vyvolává poruchy dýchání, osmoregulace a příjmu potravy, což v mnoha případech znamená
rychlou smrt. Nicméně zooplankton a bentičtí bezobratlí jsou schopni využít více či méně
účinný způsob ochrany jako je exkrece slizu na povrch schránky, aktivní odčerpávání
škodlivin z těla ven, přesun ke dnu, kde sediment může tlumit toxicitu látek, nebo schování se
v makrovegetaci, která vlivem fotosyntézy zvyšuje pH okolní vody apod. (Havas a Rosseland
1995). Tam, kde organismy nemohou před toxickým vlivem hliníku uniknout, jako jsou
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například vysokohorská oligotrofní jezera, je hliník častou příčinou vymizení některých druhů
(Hořická 2006).
Podobný vliv má i železo (Fe), které v povrchových vodách bohatých na kyslík
oxiduje z Fe2+ na Fe3+. Vzniká hydroxid železitý Fe(OH)3, který pravděpodobně existuje jako
hydratovaný oxid-hydroxid železitý Fe2O3 . nH2O, vytvářející nerozpustnou červenohnědou
sraženinu. Tato sraženina pak může působit vodním živočichům stejné problémy jako
Al(OH)3 (Hartman a Přikryl 2005).
Nízké koncentrace Ca2+ iontů (podobně platí pro Na+ a Mg2+ ionty) ve vodě zase
ovlivňují permeabilitu a integritu membránových buněk a intracelulárních pojiv takovým
způsobem, že umožňují snazší pronikání nebezpečných těžkých kovů (jako jsou rtuť, olovo,
kadmium, měď, zinek a další), obsažených ve vodě a v sedimentu, do těl vodních organismů
(Fryer 1993, Havas a Rosseland 1995). Studium vlivu těžkých kovů se dosud soustřeďovalo
více na organismy žijící v tekoucích vodách, tedy zejména vodní larvy hmyzu a další bentické
organismy (např. Meregalli et al. 2002, Martinez et al. 2002, Martinez et al. 2004, Bird 1994,
Dickman et al. 1992, van Urk et al. 1992...).
Důsledky působení škodlivých látek jsou různé. Kromě výše zmíněných reakcí
organismů (změny fyziologické) byly zaznamenány i změny morfologické. Nejlépe popsané
jsou tyto morfologické změny u vodních larev hmyzu, kde byla nalezena výrazná pozitivní
korelace mezi koncentrací těžkých kovů (As, Cd, Cu, Pb, Zn) v sedimentu a frekvencí
výskytu nejrůznějších deformit (Martinez 2002). U larev čeledi Chironomidae (Diptera), byly
v důsledku působení těžkých kovů pozorovány deformity ústního ústrojí (tvarové změny
menta a mandibul, absence zubů, zubní malformace atd.) a antén, či změny ve velikosti těla
(např. Meregalli et al. 2002, Martinez et al. 2002, Martinez et al. 2004).
Deformity nejsou jedinou morfologickou změnou pozorovanou v souvislosti
s působením těžkých kovů. U larev čeledi Chironomidae byla také v přítomnosti těžkých
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kovů pozorována redukce růstu a velikosti těla (Postma a Davids 1995, Postma et al. 1995,
Pascoe et al. 1989, Timmermans et al. 1992, Wentsel et al. 1997).
Důležitou otázkou přitom je, zda je vliv prostředí na organismy trvalý (mutagenní)
nebo dočasný (teratogenní). Obecně se předpokládá, že účinek například těžkých kovů by měl
být spíše teratogenního rázu, což znamená, že zvýšená frekvence tvarových změn by měla být
dána vnějším vlivem narušeného prostředí, nikoliv přímo genetickou mutací. U larev žijících
na kontaminovaném sedimentu by se neměla vyšší četnost deformit přenášet na další
generaci, pokud by se tato další generace vyvíjela na „čistému“ sedimentu bez těžkých kovů.
Tento předpoklad zatím ale nebyl jednoznačně prokázán. Například u zinku bylo pozorováno
výrazné snížení frekvence deformit u dceřinné generace (chované na „čistém“ sedimentu)
oproti generaci rodičovské (chované na kontaminovaném sedimentu). Avšak například
u olova se takovéto snížení zatím neprokázalo (Martinez et al. 2004). Některé další faktory
(např. salinita, viz další kapitola) mohou na organismy působit i trvale.
I když tvarové a/nebo velikostní změny jedinců byly převážně studovány u vodních
larev hmyzu, je možné očekávat, že se v různé míře uplatňují i u ostatních členů vodních
společenstev. Deformity způsobené toxickými látkami ve vodě byly zaznamenány například
u ryb (Bengtsson et al. 1985) nebo u krabů (Weis 1992) . Celkově se ale o této problematice
u jiných skupin než jsou Chironomidae ví velmi málo.

2.2. Salinita/vodivost vody
Dalším faktorem, který významně působí na vodní bezobratlé organismy je salinita,
která vyjadřuje obsah rozpuštěných solí ve vodě. Hlavními komponenty podílejícími se
na salinitě kontinentálních vod jsou kationty Na+, K+, Mg2+, Ca2+ a anionty Cl-, SO42-, HCO3/CO32-. Pro srovnání, vody v oceánech sice obsahují, co do složení, téměř tytéž ionty jako
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vnitrozemské vody (kde lze předpokládat velkou podobnost mezi stojatými a tekoucími
vodami), ale jejich procentuální zastoupení se značně liší (viz Tab. 1).

Tabulka 1: Srovnání iontového složení vody v oceánech a v kontinentálních vodách,
konkrétně v řekách (http://www.palomar.edu/oceanography/salty_ocean.htm).
Srovnání složení vody v oceánech a v řekách v %
oceány
řeky
SiO2
Fe
Ca
Mg
Na
K
HCO3
SO4
Cl
NO3
Br

─
─
1,19
3,72
30,53
1,11
0,42
7,67
55,16
─
0,20

14,51
0,74
16,62
4,54
6,98
2,55
31,9
12,41
8,64
1,11
─

Celkem

100

100

Soli se do vody dostávají jednak splachováním solí ze zemského povrchu, jednak
jejich vyplavováním z půd a z podzemních vod a navíc částečně i spadem z atmosféry,
přičemž koncentrace solí se následně ještě zvyšují odpařováním vody, v níž jsou rozpuštěné.
Díky této zdrojové různorodosti se iontové složení vod může mezi jednotlivými lokalitami
lišit, a to jak v relativním zastoupení jednotlivých iontů, tak v koncentraci celkové
(Frey 1993). V kontrastu k stálému iontovému složení vody v oceánech (salinita v průměru
35‰) (Hartman a Přikryl 2005) vykazují kontinentální stojaté i tekoucí vody překvapující
rozmanitost (salinita se pohybuje v širokém rozmezí od méně než 0,05 až po více jak 25‰)
(Frey 1993).
Vhodným měřítkem salinity je konduktivita neboli měrná elektrická vodivost vody.
Umožňuje okamžitý odhad koncentrace rozpuštěných látek a celkový podíl minerálů ve vodě.
Konduktivita vodných roztoků je závislá na koncentraci iontů, jejich náboji, pohyblivosti a
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na teplotě vody. S rostoucí koncentrací rozpuštěných solí ve vodě a s rostoucí teplotou vody
vzrůstá i konduktivita (změna o 1 oC znamená nárůst vodivosti o 2%). Pro vztah mezi
salinitou

a

vodivostí

platí,

že

1000

μS.cm-1

odpovídá

přibližně

1‰

salinity

(www.aquar.cz/vodivost.html). Pro názornost, horské toky mají konduktivitu 50 – 100
μS.cm-1, vody pahorkatin a nížin 150 – 500 μS.cm-1, povrchové vody na jižní Moravě,
Slánsku a Mostecku 500 – 1500 μS.cm-1, důlní vody až 20 000 μS.cm-1, brakická voda kolem
10 000 μS.cm-1, mořská voda 35 000 μS.cm-1 a slaná jezera přes 100 000 μS.cm-1 (Hartman a
Přikryl 2005). Většina sladkovodních druhů žije ve vodě, jejíž vodivost se pohybuje v rozsahu
200 – 700 μS.cm-1, přičemž při nižších či vyšších hodnotách se snižuje jak druhová diverzita,
tak i množství jedinců v rámci jednotlivých druhů (Frey 1993).
Přestože sice druhová diverzita s rostoucí konduktivitou, a tedy vlastně i salinitou,
klesá, existují taxony, které osídlují i hypersalinní lokality a dokáží se na ně do jisté míry
adaptovat. Halofilní organismy čelí vysoké koncentraci iontů buďto osmoregulací,
nebo sladěním své vnitřní koncentrace rozpuštěných látek s vnějším prostředím. Navíc mají
vyšší bazální metabolismus než sladkovodní druhy, aby pokryly vysoké náklady na provoz
iontové pumpy. Přestože jsou tyto organismy vybaveny účinnými adaptacemi zmírňujícími
vliv nepříznivých podmínek, málokdy dokáží přežít periodické vysoušení slaných jezer
během roku, kdy dochází k tak vysokému nárůstu salinity, že jsou překročeny homeostatické
schopnosti živočichů, dochází k nevratným poškozením proteinů a rychlému úhynu.
Zachování populace je umožněno produkcí trvalých vajíček, z nichž se líhnou noví jedinci
poté, co dojde k opětovnému zlepšení podmínek (Herbert et al. 2002).
Příkladem organismů schopných obývat stanoviště s vysokou salinitou jsou vířníci
Brachionus mülleri, B. plicatilis a Hexarthra fennica (Rotatoria), žábronožka Artemia salina
Anostraca), z hmyzu jsou to larvy a kukly pakomárů Chironomus sk. salinarius
(Chironomidae), z brouků Enochrus bicolor (Coleoptera), druhy rodu Ochthebius
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(Coleoptera) a další (Lellák a Kubíček 1991). Široký rozsah salinity snášejí i některá
Cladocera (Frey 1993). Jak vyplývá z Tabulky 2, nejvyšší salinitu v citované studii toleroval
pouze druh Daphnia longispina, z čeledi Chydoridae byly nejodolnější druhy Chydorus
sphaericus a Pleuroxus denticulatus. Salinita 10 – 15 ‰ přitom odpovídá brakickým vodám
nebo vodám souvisejícím s důlní činností člověka.

Tab. 2: Počty výskytu perlooček v sedmi různých intervalech salinity ze 48 jezer v jižním
Saskatchewanu (Frey 1993, podle tabulky IV v Moore (1952)). Čeleď Chydoridae je
uvedena zvlášť.

taxon
Daphnia longispina O.F. Müller
Moina hutchinsoni Brehm
Diaphanosoma leuchtenbergianum Fischer
Daphnia pulex Leydig
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller)
Bosmina obtusirostris Sars
Scapholeberis mucronata (O.F. Müller)
Simocephalus vetulus Schoedler
Daphnia magna Straus
Ceriodaphnia lacustris Birge
Leptodora kindtii (Flocke)
Macrothrix laticornis (Jurine)
Sida crystallina (O.F. Müller)
Polyphemus pediculus (Linnaeus)
Bosmina longispina Leydig
Ceriodaphnia reticulata (Jurine)
Ilyocryptus acutifrons Sars
Průměrný počet na jezero
Chydoridae
Chydorus sphaericus (O.F. Müller)
Pleuroxus denticulatus Birge
Alona affinis (Leydig)
Pleuroxus aduncus (Jurine)
Alona rectangula Sars
Alona costata SArs
Alona guttata Sars
Leydigia quadrangularis (Leydig)
Eurycercus lamellatus (O.F. Müller)
Camptocercus rectirostris Schoedler
Graptoleberis testudinaria (Fischer)
Chydorus gibbus Lilljeborg
Acroperus harpae Baird
Alonella nana (Baird)
Průměrný počet na jezero
Průměrný počet druhů perlooček na jezero

Salinita ‰ (počet jezer)
<0,5
0,5-1 1-3
3-10
(10)
(10)
(17)
(3)
8
9
16
1
7
4
1
10
1
1

6
4
2
9
1
1

12
5
8
16

1
8
5
1

2
2
2
3

Celkový
výskyt
10-15 15-25
(4)
(2)
3
2
1
1
2
2
2
1

1,5

36
7
2
3
13
6
3
2
3
3
2
2
2
1
1,8
5,6

1
1

3
3

1
2

3
1
1
1
1
4,5

1
1

3,7

3,7

4

3

10

9
2

1

2
1

2
3
1

6
1
1

1

1
1

14
4
2
3
5
2
1
2
1
2
1

2,2
5,8

0,3
4,3

0,8
3,8

1
1
2
1
2,2
6,7

1,5

>25 (2)
2
41
1
28
17
15
40
3
3
2
12
10
1
4
2
1
1
1
1
3,8

1

2,2
5,9
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V posledních několika letech se navíc objevily práce dokládající určité „urychlení“
evolučních procesů u populací žijících v hypersalinním prostředí, například druhy Daphnia
salina (Cladocera), Daphnia cardinata (Cladocera), Artemia salina (Anostraca). Byl zjištěn
zvýšený výskyt insercí/delecí a nukleotidových substitucí při replikaci DNA. Tato nižší
přesnost replikace DNA je pravděpodobně důsledkem silného vlivu iontové síly na interakce
a strukturu DNA a proteinů, které se na ni vážou (Herbert et al. 2002), a tato změna je tedy
trvalého charakteru.

2.3. UV záření
Se ztenčující se ozonovou vrstvou se škodlivé ultrafialové (UV) záření dopadající
na zemský povrch stává dalším významným faktorem limitujícím vodní organismy. UV
záření je tvořeno krátkovlnnou složkou UV-B o vlnové délce v rozmezí 280-320 nm a
dlouhovlnnou složkou UV-A o vlnové délce v rozmezí 320-400 nm. Zvláště negativní dopad
má přitom složka UV-B, jejíž účinek spočívá především v destrukci DNA a proteinů (Rautio
a Korhola 2002).
O tom, do jaké hloubky vodního sloupce UV záření proniká, rozhoduje celá řada
parametrů prostředí, například množství rozpuštěného organického uhlíku (DOC = dissolved
organic carbon), přítomnost a charakter makrovegetace, přítomnost vodního květu, roční
období, salinita, koncentrace huminových kyselin, aj., které se na různých lokalitách liší
(Herbert et al. 2002, Rautio a Korhola 2002, Leech 2005).
Poměrně málo jsou UV zářením zasažené například eutrofizované rybníky a nádrže,
v nichž UV záření neproniká příliš hluboko. Byla nalezena korelace mezi množstvím DOC,
který je schopen pohlcovat záření různých vlnových délek včetně ultrafialového a zajišťovat
tak ochranu planktonu a dalších vodních živočichů, a mírou jejich mortality vodních
organismů způsobenou UV zářením. Tento vztah byl pozorován např. na jihoamerickém
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druhu perloočky Neobosmina chilensis (viz Obr. 2) (Del Los Ríos 2004) nebo na severní
polokouli u rodu Daphnia (při záření o vlnové délce menší než 320 nm) (Rautio a Korhola
2002).

Obr. 2: Graf závislosti mortality druhu Neobosmina chilensis vlivem UV záření
na koncentraci rozpuštěného organického uhlíku ve vodě (DEL LOS RÍOS 2004).
Oproti tomu typickými lokalitami, v jejichž vodách proniká UV záření hluboko, jsou
vysokohorská jezera, která bývají často mělká, průzračná, s velmi nízkou koncentrací
rozpuštěných organických látek a s malým množstvím vegetace. Podobně jsou UV zářením
více postižena i jezera se zvýšenou salinitou. Organismy ve slaných jezerech jsou vystaveny
vyšší intenzitě UV záření, jelikož dochází působením vysokých koncentrací solí k vysrážení
huminových kyselin, které za normálních podmínek brzdí pronikání UV záření a zajišťují tak
vodním živočichům důležitou fotoprotekci (Herbert et al. 2002). Díky této snížené ochraně
proti působení UV záření jsou vysokohorská a slaná jezera celkem chudě osídlena,
ale organismy, které jsou schopné v nich přežít, jsou dobře využitelné při výzkumu dalších
možných vlivů UV záření a adaptací na ně.
Klasickým přizpůsobením vodních organismů na vyšší intenzitu UV záření je změna
zabarvení. Například většina planktonních zástupců podkmene Crustacea (Copepoda,
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Cladocera, Anostraca atd.) je ve vodách s vyšším zatížením UV zářením tmavě hnědých nebo
světle oranžových, kdežto příbuzné populace/druhy z nepostižených lokalit jsou transparentní.
Tmavší

zbarvení

druhů

je

způsobeno

melaninem,

který zachycuje

UV

záření,

nebo karotenoidy, které zmírňují negativní efekty volných kyslíkových radikálů vznikajících
při vystavení UV záření. Organismy, které nemají takovouto ochranu, umírají během několika
dní (Herbert et al. 2002).
Schopnost vytvořit tmavé zabarvení je přitom u jednotlivých taxonů odlišná, a je
neméně důležité, že tmavší zabarvení představuje pro organismy vyšší riziko predace vizuálně
se orientujícími predátory. Například perloočky rodu Daphnia v experimentu na přítomnost
rybích kairomonů reagovaly redukcí pigmentace (Daphnia pulex), při zvýšení UV záření
zvýšením pigmentace (D. hyalina). Důležitým faktorem je nicméně i evoluční historie daných
taxonů, protože D. middendorffiana a D. cucullata žádnou změnu zbarvení neprojevovaly,
první díky své silné pigmentaci, která je adaptací na arktické oblasti, které obývá, druhá
zřejmě díky tomu, že se vyvíjela v koexistenci s rybami a je téměř průhledná a v eutrofních
rybnících, kde žije, není působení UV radiace relevantní (Tollrian a Heibl 2004).
Dalšími adaptacemi na UV záření kromě zabarvení může být i změna ve vertikální
distribuci organismů. Předpokládá se, že druhy, které jsou citlivější vůči UV záření
(např. Cladocera), se vyhýbají vrstvám vody těsně pod hladinou, kde je intenzita UV záření
vysoká a stahují se hlouběji, kde působení UV záření není už tak rapidní. Naopak
u tolerantních druhů (Copepoda, Rotifera) byla pozorována jen malá nebo vůbec žádná změna
ve vertikální distribuci. Některé organismy, především bentické a litorální, jsou navíc schopné
hromadit se v makrovegetaci a využívat ji jako možný úkryt před UV zářením (Del Los Ríos
2004; Leech et al. 2005).
Třeba ještě dodat, že citlivost vůči UV záření se liší nejen mezi druhy, ale i mezi
životními stádii v rámci druhu. Obecně lze říci, že mladší vývojová stádia jsou oproti
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dospělcům k UV záření citlivější. Konkrétně dospělí zástupci Copepoda jsou vůči UV záření
tolerantnější než jejich naupliová stádia. Stejně tak pozdní instary rodu Chaoborus snášejí UV
záření lépe než instary mladší (Leech a Williamson 2000).

3. Druh Chydorus sphaericus
Druh Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785) patří do čeledi Chydoridae (Crustacea,
Cladocera), jejíž zástupce nalézáme typicky v litorálu stojatých vod. Je obecně považován
za kosmopolitního zástupce sladkovodních perlooček, kterého najdeme na všech kontinentech
a skoro ve všech typech vod, včetně rašelinných a znečištěných, v nížinách i vysoko v horách,
v Arktidě i tropech. Většinou žije ve vztahu k povrchům, ať se jedná o makrovegetaci nebo
vláknité řasy. Jako jeden z mála z této čeledi se ovšem poměrně často vyskytuje i v pelagiálu
(Šrámek-Hušek 1962, Fryer 1968).
Chydorus sphaericus je při pohledu z boku oválný nebo více méně okrouhlý,
i když vykazuje velkou variabilitu ve tvaru těla v různých ročních obdobích, navíc může mít
tvarové odlišnosti i v rámci populace (Fryer, 1968). Jeho kulovité tělo je mírně bilaterálně
zploštělé. Dosahuje délky obvykle do 0,5 mm. Zabarvení schránky bývá proměnlivé, běžně
od téměř průhledné až po tmavě hnědou. Povrch schránky je často políčkován,
ale políčkování nemusí být zřetelné. Políčka představují okraje epidermálních buněk
karapaxu. Hlava je nízká a přechází vpředu v ostré, dolů zahnuté rostrum. Labrální destička je
na bázi široká, postupně se zužuje, typické je prstíkovité zakončení. Kromě oka složeného má
i naupliové oko, které bývá nápadně veliké, většinou jen o málo menší a někdy dokonce
i větší než oko složené. Dva větší hlavové póry jsou poměrně vzdálené od zadního okraje
hlavového štítu, menší póry jsou mezi nimi. Antenuly jsou vždy kratší než rypec a za ním
skryté, antény jsou jen tříčlánkové a jsou vybaveny většinou celkem 7 až 8 plovacími brvami.
Postabdomen je většinou krátký a má na hřbetě na každé straně řitního otvoru řadu maličkých
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trnů, jejichž počet se druhově značně liší v rozmezí 8 až 15. Koncové drápky postabdomenu
mají dva drobné kořenové trny. Samečkové jsou oproti samičkám menší a nižší, s tupějším
rostrem a na prvním páru hrudních končetin mají kopulační háček. Partenogenetické samice
mají vždy dvě vajíčka, trvalé vajíčko uložené v efipiu je zpravidla jedno (výjimkou jsou
druhy Ch. ovalis a Ch. biovatus, u kterých jsou vajíčka 2) (Šrámek-Hušek 1962, Smirnov
1996, Fryer 1968). (Fotodokumentace vybraných znaků viz Příloha, Obr. 1-9).
Mezi důležité determinační znaky z výše vyjmenovaných patří zejména celkový tvar
a velikost, uspořádání hlavových pórů, velikost a tvar rostra, obrvení antén, poloha vnitřní
obrvené lišty na ventrální straně schránky, a zvláště morfologie samců, zejména jejich
postabdomen, kopulační háčky na prvním páru hrudních končetin a rostrum (Smirnov 1996,
Šrámek-Hušek 1962).

3.1. Morfologická variabilita
Druh Chydorus sphaericus je na první pohled velmi málo morfologicky variabilní,
nenalézáme u něj výrazné změny tvaru ani cyklomorfózu, jak je známe například u rodů
Daphnia nebo Bosmina (Laforsch a Tollrian 2004, Kappes 2002, Hellsten 1999, aj.). Možná i
proto je považován za kosmopolitní druh, jelikož jak napsal D.G. Frey ve své práci z roku
1980: „Besides death and taxes, one of the accepted certainties of our modern world has been
that nearly all small subglobular individuals of Chydorus belong to the species sphaericus.“,
a většina malých kulovitých jedinců je skutečně při studiu druhového složení zooplanktonu
bez detailnějšího zkoumání označena jako Ch. sphaericus. Při podrobnějším srovnávání
jedinců a zvláště celých populací je ovšem možné nalézt celou řadu rozdílů, často závislých
na stáří jedince (Duigan a Murray 1987, Smirnov 1996). Takovým srovnáváním byl například
(mezi dalšími) popsán druh Chydorus brevilabris (Frey, 1980).
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V rámci rodu Chydorus ovšem existují i druhy s výraznými morfologickými znaky,
které naznačují jistý potenciál pro tvarovou změnu jedinců tohoto rodu. Nejvýraznějším
příkladem je skupina druhů, u nichž je políčkování buněk karapaxu dovedeno do extrému,
okraje buněk jsou vytáhlé a schránka má „ježkovitý“ tvar (například Ch. faviformis
(viz Příloha, Obr. 10), Ch. bicornutus (viz Příloha, Obr. 10), Ch. obscurirostris, Ch. bicollaris
a Ch. pubescens) (Fryer 1968, Smirnov 1996). Zajímavé přitom je, že například u druhu
Ch. faviformis mají tyto struktury pouze samice, samci se podobají samcům například druhu
Ch. sphaericus (Smirnov 1996).
Na druhé straně ovšem existuje řada prací, které si naopak všímají malých
morfologických odlišností a povyšují je na znaky determinující nové druhy. Příkladem může
být např. Ch. mutilus, který byl popsaný jako samostatný druh na základě specifického „hrbu“
na dorzální straně samic (Kreis 1921). Dnes se o něm ale soudí, že se jedná o postefipiální
formu druhu Ch. sphaericus (Brancelj 1996) (viz Příloha, Obr. 11). Podobně je tomu
i s formou Ch. minor, o němž se Lilljeborg (1900) (podle Frey 1980) i Sars (1890) (podle
Frey 1980) původně domnívali, asi díky jeho malé velikosti, že jde o nezávislý druh. Později
se ale ukázalo, že se jedná opět o varietu druhu Ch. sphaericus (Frey 1980). Stejně tak
i „druhy“ Ch. herrmanni a Ch. rylovi jsou dnes považovány za morfotypy Ch. sphaericus.
U mnoha dalších forem je ale zařazení stále sporné, např. Ch. arcticus je Smirnovem (1996)
považován za morfotyp Ch. sphaericus, kdežto Røen (1987) ho považuje za samostatný druh,
který se specifickým způsobem adaptoval na arktické podmínky.
Řada autorů se pokoušela o klasifikaci jednotlivých forem/variet/druhů rodu
Chydorus, které jsou shrnuty v následujícím přehledu (viz Tabulka 3).
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Tabulka 3. Jednotlivé popsané druhy (formy) rodu Chydorus podle: Smirnov 1996; ŠrámekHušek 1962; Brancelj 1996. Zvýrazněné jsou ty, které Frey (1980) považuje za členy
komplexu Chydorus sphaericus.
Ch. albicans (Gay, 1849)
Ch. alexandrovii Poggenpol, 1874
Ch. angustirostris Frey, 1987
Ch. arcitucus Roen, 1987
Ch. baicalensis N.N. Smirnov & N.G. Sheveleva, 1996
Ch. bicornutus Doolittle, 1909
Ch. bicollaris Frey, 1982
Ch. biovatus Frey, 1985
Ch. brehmi Biswas, 1966
Ch. brevidentatus Chiang Sieh-chin, 1963
Ch. brevilabris Frey,1980
Ch. canadensis Chengalath & Hann, 1981
Ch. carolinae Methuen, 1910
Ch. caelatus Schoedler, 1862
Ch. ceylonicus Daday, 1898
Ch. ciliatus Poggenpol, 1874
Ch. clelandi Henry, 1919
Ch. denticulatus Brehm, 1934
Ch. dentifer Daday, 1905
Ch. euynotus Sars, 1901
Ch. faviformis Birge, 1893
Ch. gibbus Sars, 1890
Ch. gibsoni Brady, 1906
Ch. globosus Baird, 1843
Ch. godeti Delachaux, 1919
Ch. herrmanni Brehm, 1934
Ch. invaginatus Frey, 1982
Ch. kallipigos Brehm, 1934

Ch. latifrons Dana, 1852
Ch. latus Sars, 1862
Ch. linguilabris Frey, 1982
Ch. leonardi King, 1853
Ch. macquariensis Brady, 1918
Ch. minor Sars, 1891; Lilljeborg, 1900
Ch. minutus Thompson, 1879
Ch. mutilus Kreis, 1921
Ch. nitidus Schoedler, 1858
Ch. nutidulus (Sars,1901)
Ch. obscurirostris Frey, 1987
Ch. opacus Frey, 1987
Ch. ovalis Kurz, 1874
Ch. parvireticulatus Frey, 1987
Ch. parvus Daday, 1898
Ch. patagonicus Ekman, 1900
Ch. piger Sars, 1861
Ch. pizzarri Alonso, 1988
Ch. punctatus Hellich, 1877
Ch. pubescens Sars, 1901
Ch. reticulatus Daday, 1898
Ch. rylovi Mukhamediev, 1963
Ch. sphaericus (O.F. Müller, 1785)
Ch. striatus Klocke, 1893
Ch. sinensis Frey, 1987
Ch. tilhoi Rey & Saint-Jean, 1969
Ch. tuberculatus Poggenpol, 1874
Ch. undulatus Chiang, 1963

Přesné taxonomické zařazení těchto popsaných variant je ovšem značně nejasné a
komplikované. Smirnov (1996) je rozděluje do několika fylogenetických linií (v závorkách je
zjednodušeně uvedeno, o jaké formy se jedná) : linie ‘sphaericus’ (formy se 7 brvami na
anténách ), linie ‘ovalis’ (formy s 8 brvami na anténách ), linie ‘eurynotus’ (tropické formy) a
linie ‘faviformis’ (formy s „ježatými“ schránkami); přičemž linie ‘sphaericus’, jejímž
typovým druhem je Chydorus sphaericus, je asi nejkontroverznější. Frey (1980), který se
zabýval komplexem Chydorus sphaericus, rozděluje tento komplex na dvě linie: linie
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‘sphaericus’ a linie ‘brevilabris’ , které se liší v ve vzdálenosti hlavových pórů, a to jednak
od sebe navzájem a jednak od zadního okraje hlavového štítu.
Na našem území bylo doposud zaznamenáno následujících šest forem: Chydorus
globosus Baird 1843, Chydorus gibbus Sars 1890, Chydorus piger Sars 1861, Chydorus
sphaericus (O.F. Müller 1785), Chydorus latus Sars 1862 a Chydorus ovalis Kurz 1874.
R. Šrámek-Hušek považuje tyto formy za jednotlivé druhy (Šrámek-Hušek, 1962). O tom,
které z těchto „druhů“ jsou skutečnými druhy, by se ale dalo opět polemizovat. Existují totiž
domněnky, že Ch. gibbus, Ch. latus a možná i Ch. piger jsou ve skutečnosti jen morfotypy
druhu Ch. sphaericus (Smirnov 1996). Obrázky jednotlivých druhů/morfotypů na našem
území (viz Příloha, Obr. 12-17).
Je také zřejmé, že otázku, které z morfologicky odlišných variant lze považovat
za samostatné druhy a které pouze za odlišné morfotypy těchto druhů, vzniklé např. vlivem
vnějšího prostředí, nelze zodpovědět bez doplnění morfologických studií o molekulárně
genetické metody, které příbuznost populací mohou jasně prokázat/vyvrátit (Colbourne 1996,
Duffy 2004 aj.)

3.2. Reakce na prostředí
U populací, které jsou morfologicky odlišné, je možné předpokládat, že některé
morfologické rozdíly mohou být vyvolané např. působením pozměněných parametrů vnějšího
prostředí. Konkrétně zvýšená pigmentace morfotypů ve vysokohorských jezerech je dána
zvýšenou intenzitou UV záření. Nízké pH nebo vyšší salinita pak může způsobit tvarovou
změnu buněk karapaxu v důsledku ochrany proti těmto nepříznivým podmínkám, popřípadě
může být vyvolána změna celkového tvaru schránky. Mimoto je známa i určitá plasticita
v tloušťce schránek v závislosti na okolním prostředí, která byla pozorovaná například u rodu
Daphnia. Laforsch et al. (2004) tuto plasticitu vysvětlují jako možný způsob reakce
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na přítomnost predátorů (Laforsch et al. 2004). Do jaké míry je ale prostředí schopné tyto
změny vyvolat, se zatím přesně neví.
O přímém vlivu prostředí na druh Chydorus sphaericus víme především to, že je
značně přizpůsobivý a tolerantní vůči zhoršeným podmínkám prostředí. Snáší například velmi
široký rozsah pH (byl pozorován při pH 3,2-10,6, Deneke 2000) či vyšší salinitu (Frey 1993).
Je značně odolný i vůči nízkým koncentracím rozpuštěného kyslíku ve vodě (letální
koncentrace při teplotě 19-21°C činí 0,36mg/l) (Fryer 1968) nebo k vysokým teplotám (letální
teplota je 38°C) (Fryer 1968). Díky této vysoké toleranci se Chydorus sphaericus stává
na mnoha místech nejen nejběžnějším představitelem čeledi Chydoridae, ale nejběžnějším
představitelem filtrujících perlooček vůbec. V oligotrofních acidifikovaných vysokohorských
jezerech například velmi často dominuje (Fott et al. 1994, Sacherová et al. 2006). Poměrně
odolný je i v širokém gradientu toxických látek, např. z důlní činnosti (Deneke 2000,
Wollman et al. 2000), což umožňuje jeho použití v testech toxicity, kdy určení vlivu
kontaminujících látek (např. Cu, Cd, NH3 aj.) na tento druh může pomoci při stanovování
potenciálního vlivu těchto látek na ostatní členy bentického společenstva (Dekker et al. 2006,
Bossuyt a Janssen 2005).

4. Vybrané typy narušených lokalit
4.1. Vysokohorská jezera
Vysokohorská jezera představují lokality silně postižené acidifikací. Mají tedy nízké
pH, ale i řadu dalších souvisejících parametrů a specifik. Důležitá je vyšší nadmořská výška,
krátká vegetační sezóna a dlouhá doba pokrytí jezer ledem, oligotrofní charakter, ve většině
případů absence makrovegetace, litorální zóna je převážně kamenitá, a faktory související
s acidifikací jako je přítomnost toxické formy hliníku (Kopáček et al. 2006, Sacherová
et al. 2006).
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Nám nejbližší jezera tohoto typu jsou jezera ve Vysokých a Polských Tatrách.
U tatranských jezer v nadmořské výšce nad 2000 m je obvyklé i zalednění od října
až do června. Navíc průměrná roční teplota vzduchu, která klesá o 0,6°C na každých 100 m
nadmořské výšky, se pohybuje v rozmezí 1,6 až -3,8°C v nadmořské výšce mezi 1778 a
2635 m (Kopáček et al. 2006), takže se jezera nemohou příliš ohřát a teplota vody je
celoročně relativně nízká.
Další zmiňovanou vlastností horských jezer je jejich oligotrofní charakter. Voda v nich
je čistá a průzračná, s obecně nízkým obsahem živin. Vlivem nízkého pH také dochází
k vysrážení huminových kyselin, které obvykle snižují průhlednost, a voda v jezerech je často
průhledná až na dno. Díky tomu jsou organismy, které v těchto jezerech žijí, vystaveny
zvýšené intenzitě škodlivého UV záření, které proniká i do hlubších vrstev vody. Je možné
pozorovat, že druhy žijící v horském jezeře vykazují oproti týmž druhům vyskytujícím se
třeba v nížinném rybníku výrazně tmavší zbarvení (díky přítomnosti melaninů nebo
karotenoidů). (Fotodokumentace dokládající barevný rozdíl u druhu Chydorus sphaericus –
viz Příloha, Obr. 18-21).
Druhová diverzita horských jezer je obecně nízká. Jen málo organismů je schopno
přizpůsobit se a přežít v nehostinných podmínkách, jež jezera nabízejí. Typickými zástupci,
kteří jsou dostatečně tolerantní, jsou druhy čeledi Chydoridae. Nejběžnějším a zároveň často
i dominantním druhem je Chydorus sphaericus. Dále se relativně hojně vyskytují druhy Alona
affinis, Alona quadrangularis či Acroperus harpae. (viz Obr.3). V menší míře lze ale nalézt
i Eurycercus lamellatus, Alonella excisa, Alona rectangula či Alona guttata (Sacherová et al.
2006). Z podtřídy Copepoda se objevují hlavně druhy Acanthocyclops vernalis či Eucyclops
serrulatus (Hořická et al. 2006).
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Obr. 3: Procentuální zastoupení jezer v nichž se vyskytovaly čtyři nejpočetnější druhy (Alona
affinis, Alona quadrangularis, Acroperus harpae, Chydorus sphaericus); kategorie jezer
stanovené v roce 1980: ES  extremely sensitive (pH < 5, ANC < 0 μeq L-1); AS  acid
sensitive (5 < pH > 6, ANC 0-25 μeq L-1); NS  non-sensitive(pH > 6, ANC > 25 μeq L-1).
Jsou zahrnuta jen ta jezera, která byla v daných letech vzorkována.

4.2. Důlní vody
V oblastech, kde stále probíhá intenzivní těžba nerostných surovin, ale i v oblastech
dnes už k těžbě nevyužívaných, dochází k výraznému ovlivnění jak podzemních,
tak povrchových vod. Vody odtékající z důlních děl, ale i z výsypek (násyp hlušiny
horninového odpadu) se vyznačují specifickým složením a jsou si v zásadě značně podobné
po celém světě. Tyto důlní vody, které obvykle zásobují jezera na dně důlní propadliny nebo
zatopená štěrkoviště, bývají nejčastěji označované termínem Acid mine drainage – AMD
(Hezina 2000).
Jak už tento termín napovídá, je pro naprostou většinu důlních vod charakteristické
nízké pH a kromě toho i obohacení o rozpuštěné ionty. Důlní činnost umožňuje zavedení
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kyslíku do hlubších geologických vrstev, což má za následek zvýšenou oxidaci primárních
minerálů, které se zde nacházejí a které byly původně v redukovaném stavu (ke stejné oxidaci
dochází i v případě, že jsou primární minerály vynášeny z důlních šachet na povrch a
ukládány na výsypkách). Nejběžnějšími minerály, k jejichž oxidaci dochází, jsou zejména
disulfid železnatý (FeS2) neboli pyrit a dále také sulfidy typu XS2, kde X = As, Bi, Cd, Co,
Cu, Ga, In, Hg, Mo, Pb, Sb, Zn, Se aj. Po uzavření dolu dochází k radikální změně
hydrologického režimu, je ukončeno aktivní odčerpávání podzemních vod a nastává postupné
zaplavování dolu vodou. Poté, co podzemní vody vystoupají na úroveň tzv. dědičné šachty, se
sice omezí přístup kyslíku a sníží se tak i oxidace minerálů, na druhé straně se však do vody
vyluhují složky, které byly uvolněny v průběhu aktivní činnosti dolu. Vzhledem k tomu, že se
obvykle ještě sníží promývání celé oblasti srážkovými vodami, které pórové vody ředily,
dochází k prudkému zvýšení salinity vlivem nárůstu koncentrací různých iontů ve vodě. Jde
hlavně o kationty železa a v závislosti na druhu těžené suroviny i dalších kovů (viz výše),
z aniontů jsou to pak zejména sírany, jež v reakci s vodou tvoří kyselinu sírovou, která
následně působí výrazné snížení pH důlních vod (Banks et al. 1997, Soucek et. al. 2000). pH
těchto vod může klesnout i na hodnoty menší než 3 (Wollmann et al. 2000).
Nízké pH a vysoké koncentrace iontů nejrůznějších prvků, zvláště pak těžkých kovů,
se na těchto mladých lokalitách v raném stádiu sukcese odráží jak v nízké druhové diverzitě
organismů, tak i v celkově malém množství biomasy (Soucek et al. 2000). Pro fytoplankton
důlních jezer jsou typická Chrysophyta (Ochromonas), Chlorophyta (Chlamydomonas),
Cryptophyta, Dinophyta a Heliozoa. Ze zooplanktonu se vyskytují zejména Rotifera
(Cephalodella hoodi, Elosa woralii, Brachionus sericus), méně často se vyskytují zástupci
korýšů (Chydorus sphaericus, Diacyclops sp.). Dále jsou také běžné larvy čeledi
Chironomidae a larvy a dospělci čeledi Corixidae (Wollmann et al. 2000, Deneke 2000).
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Hlavní oblasti těžby nerostných surovin na našem území leží na Ostravsku (Ostravskokarvinská pánev, tj. jižní část Hornoslezské pánve, zasahující k nám z Polska),
kde se v hlubinných dolech těží černé uhlí, a v Podkrušnohoří, kde se v převážně
povrchových dolech těží hnědé uhlí. Kromě těchto oblastí, se u nás ale nalézá i řada lokalit,
na nichž byly v důsledku útlumu těžby začátkem 90. let minulého století doly uzavřeny. Asi
největší množství vod souvisejících s důlní činností, ať už se jedná o vybudované rekultivační
nádrže nebo o vodní plochy vzniklé samovolným přírodním zatopením důlních propadlin, se
nalézá právě v Podkrušnohoří. Příkladem dolů a lomů, které již byly zatopeny vodou, nebo u
nichž se hydrický způsob rekultivace teprve plánuje, jsou lomy Boden, Medard-Libík,
Michal, Jiří a Družba, Ležáky, Most atd.) (www.sdas.cz, www.suas.cz).

4.3. Eutrofní rybníky
Česká republika patří k těm zemím, v nichž má rybníkářství velmi dlouhou tradici a
kde jsou rybníky nejběžnějším typem stojatých vod. Na celém našem území je evidováno
na téměř 50 000 větších či menších rybníků, které pokrývají plochu o velikosti přibližně
52 000 ha. Za asi nejvýznamnější oblast, co do počtu a rozlohy rybníků, můžeme označit jižní
Čechy, respektive Třeboňsko. Zde se nalézá zhruba 7 000 rybníků o celkové rozloze okolo
25 000 ha (Myšiak et al 2004).
Téměř všechny naše rybníky mají průměrnou hloubku menší než 1,5 m a maximální
zpravidla menší než 3 až 5 m (nejhlubší rybník Staňkovský má maximální hloubku kolem
15 m), plošná velikost jednotlivých rybníků se pohybuje od méně jak 1 ha až po několik 100 h
(největší rybník Rožumberk má rozlohu asi 1 000 ha) (Myšiak et al. 2004, Hartman
et al. 2005).
Oproti minulosti, kdy měly naše rybníky oligotrofní či mezotrofní charakter,
je naprostá většina z nich v dnešní době eutrofních, často až hypertrofních. Zvýšená trofie je
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dána nadměrnou koncentrací dusíku (NO3-, NH4+), fosforu (PO43-) a organických látek
ve vodě. Tyto se do vody dostávají v důsledku intenzifikace hospodaření používáním hnojení
a krmení, ale také v důsledku zvýšených splachů, obsahujících minerální hnojiva,
ze zemědělského povodí. Dalším, i když spíše vzácným, zdrojem jsou nedostatečně čištěné
komunální odpadní vody obsahující fosfátové prací prášky a fekálie (Hally 2002).
Typickým znakem eutrofních rybníků je velmi nízká průhlednost (mezi 0,5 až 2 m,
u hypertrofních vod je menší než 0,5 m (OECD 1982), vysoká úživnost, přítomnost ryb
(= predátorů), anoxická vrstva u dna (Pokorný 2002), vyšší pH (až 8,0, Hally 2002), hustý
porost makrovegetace v litorální zóně.
Díky vysoké úživnosti je množství živočišné biomasy v našich rybnících značně
veliké a druhová pestrost je obvykle ovlivněna denzitou ryb. V rybnících, kde je nízká denzita
ryb, dominují velké druhy, např. Cladocera a Copepoda, menší význam mají i Rotifera.
Kdežto v rybnících s vysokou denzitou ryb dominují spíše menší druhy a hojně se vyskytují
Rotifera. V makrozoobentosu obecně převažují larvy Chironomidae a Oligocheta, zatímco
Nematoda, Hirudinea, Mollusca a Crustacea tvoří výrazně menší podíl (Kořínek et al. 1987).
Morfologická variabilita jednotlivých zástupců zooplanktonu, kteří se pohybují hlavně
v pelagiálu, je pak vyvolávána především přítomností predátorů nebo změnou teploty
(respektive viskozity) vody. Pozorované byly například různé typy cyklomorfóz nebo
tzv. inducible defences (Laforsch a Tollrian 2004, Lass 2003 aj.). Kdežto u organismů,
které jsou převážně litorální a v pelagiálu se vyskytují spíše zřídka, jako je třeba druh
Chydorus sphaericus, podobné tvarové změny zatím zaznamenány nebyly. Pro tyto
organismy je charakteristický odlišný způsob ochrany, který spočívá v jejich transparentnosti
, a tudíž menší viditelnosti pro predátory.
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5. Využití modelového organismu
Jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, okolní prostředí významně ovlivňuje
vodní organismy, které v něm žijí. Jedná se zejména o taková prostředí, která byla činností
člověka pozměněna, až narušena, a kde na organismy působí faktory v přírodním prostředí
nepřítomné, jako jsou vysoká zátěž těžkými kovy, nízké pH, zvýšené množství živin nebo
iontů. Byl prokázán vliv na organismy jak dočasný, kdy ke změnám chování, morfologie nebo
fyziologie dochází jen po dobu působení škodlivého vlivu, tak ovlivnění trvalého rázu,
kdy látky mohou působit na organismy mutagenně a vliv se tak přenáší do dalších generací.
Takové práce však zatím byly zaměřeny spíše na vodní larvy hmyzu, eventuelně ryby
či kraby (Meregalli et al. 2002, Martinez et al. 2002, Martinez et al. 2004, Bengtsson et al.
1985, Weis 1992, aj.), studie menších vodních bezobratlých organismů zatím chybí. Velká
odolnost a šíře podmínek prostředí, které některé z těchto taxonů obývají, ovšem umožňuje
použít tyto organismy jako vhodné modely pro studium vlivu prostředí. Jedním z takových
modelových organismů by mohl být druh Chydorus sphaericus, který, jak jsme si ukázali,
se vyskytuje ve všech typech stojatých vod, včetně těch narušených člověkem, v nichž často
dominuje (Fott et al. 1994, Sacherová et al. 2006, Hořická et al. 2006, Deneke 2000, Frey
1993 atd.). Bylo přitom zjištěno, že některé populace tohoto druhu jsou morfologicky odlišné,
a vzhledem k nejasnému taxonomickému postavení těchto forem je možné, že za některé
morfologické rozdíly jsou zodpovědné právě parametry prostředí. Prostředí na území České
republiky a v jejím nejbližším okolí zároveň navíc zahrnuje lokality s různým stupněm
narušení, ať už se jedná o acidifikovaná vysokohorská jezera, nádrže vznikající v souvislosti
s důlní činností, nebo eutrofní rybníky. Tato velká rozmanitost lokalit na relativně malém
území, tak vytváří vhodné podmínky pro sběr dat a pro vědecké studie.
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Výzkumu vlivu prostředí na druh Chydorus sphaericus se budu věnovat v navazující
diplomové práci. Na základě předložené literární rešerše byly vyhodnoceny dosavadní
poznatky a stanoveny následující hypotézy a způsob jejich testování:
1.

H0 = Parametry prostředí mají vliv na morfologii jedinců druhu Chydorus sphaericus
řešení: odebrat vzorky z různých typů lokalit a zároveň měřit jejich parametry (pH,
množství rozpuštěného kyslíku, vodivost, průhlednost apod.), dále porovnat
morfologii jedinců druhu Ch. sphaericus (celkový tvar, tloušťka schránek, obsah
melaninu ve schránkách a další detailní morfologické znaky) a statisticky testovat
významnost morfologického rozdílu a vztah parametrů prostředí a morfologie

2.

H0

=

Morfologické

změny

lze

indukovat

v laboratorních

podmínkách

řešení: testy životaschopnosti a reprodukceschopnosti jedinců v jiném než původním
prostředí, indukce tvorby melaninu apod.
3.

H0 = Všechny kulovité populace rodu Chydorus na sledovaném území patří do druhu
Chydorus sphaericus
řešení: všechny odebrané populace budou testovány molekulárně genetickými
metodami pro zjištění jejich taxonomického postavení

6. Závěr
Předkládaná bakalářská práce je literární rešerší, jejímž hlavním cílem je přehledné
shrnutí nejdůležitějších poznatků, které doposud přinesl výzkum problematiky týkající se
vlivu narušeného přírodního prostředí na vodní organismy. Zároveň tato rešerše tvoří základ
pro moji budoucí diplomovou práci, v níž bych se chtěla zaměřit konkrétně na vliv
narušeného přírodního prostředí na morfologickou variabilitu druhu Chydorus sphaericus,
který by, jak se podle uváděných informací dá předpokládat, mohl být vhodným modelovým
organismem pro testování našich hypotéz (viz předchozí kapitola). Vzhledem k tomu,
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že Chydorus sphaericus hraje poměrně důležitou roli jakožto součást potravních sítí, může
být aplikování získaných poznatků týkající se tohoto druhu na ostatní vodní společenstva
velmi užitečné.
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