Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra ekologie

LENKA ČERVENKOVÁ

Fytoplankton vysokohorských jezer:
faktory ovlivňující
druhové složení a biomasu
Bakalářská práce

Praha, květen 2007

Vedoucí práce: Mgr. Linda Nedbalová

OBSAH
1.

ÚVOD …………………………………………………………………………………2

2.

FYTOPLANKTON VYSOKOHORSKÝCH JEZER …….………….3
2.1.

C H A R A K T E R I S T I K A ……………………………………………...……..3
S L O Ž E N Í ………………………………..………………..3

2.1.1.

TAXONOMICKÉ

2.1.2.

DISTRIBUCE

2.1.3.

P E R I O D I C I T A ……………………………………………..…………………5

2.2.

B I O M A S Y …………………………………..………………..3

F A K T O R Y O V L I V Ň U J Í C Í D R U H O V É S L O Ž E N Í A B I O M A S U .....6

2.2.1.

NADMOŘSKÁ

2.2.2.

TYP

2.2.3.

M O R F O M E T R I E …………………………………………………….………..9

2.2.4.

KLIMATICKÉ

VÝŠKA A CHARAKTER POVODÍ

P O D L O Ž Í ……………………………………………………….……….8

PODMÍNKY, POČASÍ

A SNĚHOVÁ POKRÝVKA

………………………………………..……..….12

2.2.5.

S V Ě T L O . … … … … …………………...………………………………..…...14

2.2.6.

pH………………………………………………………..…………………... 1 7

2.2.7.

Ž I V I N Y ……………………………………………………………..……...…23

2.2.8.

BIOTICKÉ

2.3.

3.

……………….……….6

INTERAKCE……………………………………………...29

J E Z E R A V E V Y S O K Ý C H T A T R Á C H ……………………………………31

2.3.1.

C H A R A K T E R I S T I K A ……………………………………………………......31

2.3.2.

PRŮBĚH

A C I D I F I K A C E …………………………………………….………3 3

MATERIÁL A METODY ……………………………………………..………..36
3.1.

P O P I S L O K A L I T ……………………………………………………………… 3 6

3.2.

ODBĚR A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ……………….……………..…37

4.

VÝSLEDKY ……………………………………………………………………….....38

5.

DISKUSE ………………………………………………………………………….......41

6.

ZÁVĚR ………………………………………………………………………………….42

7.

P ŘEHLED LITERATURY …………..…………………………………….……44

1.

ÚVOD

Vysokohorská jezera představují unikátní ekosystémy obecně charakterizované
dlouhým obdobím se sněhovou a ledovou pokrývkou, která mění jejich hydrologii často
najednou a stochasticky, extrémním teplotním režimem, silnou intenzitou dopadajícího záření,
oligotrofním charakterem a zpravidla ledovcovým původem. Jejich odlehlá poloha byla
v minulosti hlavní překážkou jejich intenzivního limnologického výzkumu a zároveň vedla
k mylné domněnce, že tvoří dostatečnou ochranu před působením antropogenních vlivů.
Studium horských jezer je významné, neboť tyto ekosystémy představují extrémně
citlivé indikátory acidifikace, dálkového transportu toxických a radioaktivních látek a změn
úrovně UV záření. Také se předpokládá, že klimatické změny budou mít největší vliv právě
na alpinské regiony. Horské oblasti jsou důležitými dočasnými zásobárnami vody ve formě
sněhu a ledu pro velkou část obyvatel Země. Díky extrémním podmínkám mají tato jezera
jednodušší potravní síť, a tak reagují mnohem rychleji a mnohem citlivěji na změny životního
prostředí. Studium kvality vody jezer může tedy poskytnout důležité informace o stupni
znečištění na pozadí, tato jezera mohou sloužit jako raný varovný systém upozorňující na stav
životního prostředí.
Ve své bakalářské práci se zaměřím na abiotické a biotické faktory prostředí, které
ovlivňují fytoplankton. Podmínky ve vysokohorských jezerech jsou extrémní, a proto
organismy zde žijící musí být na tyto podmínky adaptovány. Protože jsou planktonní řasy
a sinice jako primární producenti klíčovou složkou těchto ekosystémů, může studium
ekologie fytoplanktonu poskytnout cenné informace o jejich fungování.
Cílem praktické části mé práce je porovnat biomasu a druhové složení fytoplanktonu
tří kontrastních jezer ve Vysokých Tatrách na Slovensku (Starolesnianske pleso a Ľadové
pleso ve Velké Studené dolině a Vyšné Wahlenbergovo pleso ve Furkotské dolině). Tato
jezera se liší nadmořskou výškou, morfometrií, charakterem povodí a také acidifikačním
statutem, proto bude zajímavé zjistit, zda se probíhající ústup acidifikace nějak odrazil
ve změnách taxonomické struktury a biomasy fytoplanktonu postižených jezer.
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2.

FYTOPLANKTON VYSOKOHORSKÝCH JEZER

2.1. CHARAKTERISTIKA
2.1.1. TAXONOMICKÉ SLOŽENÍ
Druhové složení fytoplanktonu vysokohorských jezer se zásadně neliší od níže
položených jezer. Druhy obývající tyto ekosystémy žijí často i v jezerech v nižších
nadmořských výškách (ROTT 1988).
Nejběžnější

druhy

fytoplanktonu

těchto

jezer

patří

do

skupin

bičíkovců:

Chrysophyceae, Dinophyceae a Cryptophyceae (ROTT 1988, PUGNETTI & BETTINETTI 1999,
SIMONA & al. 1999, TOLOTTI & al. 2003, TOLOTTI & al. 2006). Díky schopnosti migrace,
obvykle malé velikosti buněk a možnosti řady druhů doplňovat svou potřebu živin
mixotrofním způsobem výživy (PORTER 1988), jsou tyto řasy dobře adaptovány na extrémní
teploty, světelné podmínky a na nízkou koncentraci živin charakteristickou pro vysokohorská
jezera (TILZER & SCHWARZ 1976, DOKULIL 1988, JANSSON & al. 1996). Proto bičíkovci často
dominují v letním fytoplanktonu vysokohorských jezer a vyskytují se i pod ledem a sněhovou
pokrývkou v zimě (TILZER & SCHWARZ 1976, ROTT 1988). Nebičíkaté zelené řasy a centrické
rozsivky jsou méně početné ve fytoplanktonu než bičíkovci, vyskytují se v jezerech
charakterizovaných vyšším trofickém statutu a vyšší pufrační kapacitou (TOLOTTI & al.
2006).
2.1.2. DISTRIBUCE BIOMASY
Časové hledisko
Typickým obrazem průběhu biomasy fytoplanktonu během roku v alpinském jezeře je
jednoduchá křivka, jejíž maximum se nachází na konci léta a minimum krátce před roztátím
ledu na jezeře (FOTT & al. 1999). Nedostatek světla v průběhu zamrznutí jezera je
pravděpodobně nejdůležitějším limitujícím faktorem pro růst autotrofních organismů
(CATALAN & al. 2002). Biomasa fytoplanktonu oligotrofních vysokohorských jezer
(koncentrace celkového fosforu: TP < 10 µg.l–1) se tak obvykle vyznačuje jedním maximem
během období bez ledové pokrývky a bičíkovci dominují během celé vegetační sezóny (ROTT
1988). Jednu z výjimek představuje jezero Gossenkőllesee (Tyrolské Alpy), kde jsou na konci
léta a v průběhu podzimu hojné malé centrické rozsivky (ROTT 1988). Naproti tomu v mezo(TP 10–30 µg.l–1) a eutrofních (TP > 30 µg.l–1) jezerech ve středních nadmořských výškách
biomasa fytoplanktonu vykazovala během roku více než jen jedno maximum (ROTT 1988).
I v některých vysokohorských jezerech může fytoplankton vytvořit dvě maxima během
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vegetační sezóny, a to zpravidla v důsledku dlouhého trvání stratifikace, příkladem je jezero
Estany Redó v Pyrenejích, maxima biomasy jsou zde pozorována na začátku stratifikace
a v průběhu podzimní cirkulace (CATALAN & al. 2002).
Existují i jezera, u kterých je průběh jiný, například jezero Lago Paione Superiore
v italských Alpách: maximum biomasy fytoplanktonu se v tomto jezeře vytvoří uprostřed
zimy, minimum je zaznamenáno na konci léta (PUGNETTI & BETTINETTI 1999, MANCA &
COMOLI 1999). Maxima biomasy fytoplanktonu pod ledem naznačují pravděpodobně přechod
metabolismu fytoplanktonu na heterotrofii, potenciálně mixotrofní druh Dinobryon sertularia
byl nejpočetnější právě během tohoto období (PUGNETTI & BETTINETTI 1999). Další možnou
příčinou je relativní mělkost jezera, která je výhodná z hlediska menší limitace vodního
sloupce světlem pod ledem a nevýhodná kvůli vyšší světelné inhibici po oblevě a v létě.
Pokles fytoplanktonu během letní sezóny může být též způsoben přítomností efektivního
filtrátora druhu Daphnia longispina, který je schopen dosáhnout pro oligotrofní jezera
neobvykle vysokých hodnot početnosti. Na konci léta se tak vedle dříve významné „bottomup“ regulace fytoplanktonu začíná díky tomuto druhu zooplanktonu uplatňovat „top-down“
regulace. Obdobný průběh byl pozorován i v jezeře Las Yeguas ve Španělsku (CRUZ-PIZZARO
& al. 1994). Další odchylku od obecného schématu závislosti biomasy na období v roce
vykazovalo bezodtoké Ľadové pleso s maximem biomasy nejen na konci sezóny ale i krátce
po tání sněhu, což může být způsobeno nejen podstatným zvýšením dostupnosti světla ale i
rychlým uvolněním živin a částic organického materiálu z tajicího sněhu do vodního sloupce
(NEDBALOVÁ & al. 2006). Tyto látky se v ledu a sněhu akumulují po celou zimu a na jaře jsou
během krátké doby rychle uvolněny do jezera. Díky bezodtokosti tohoto jezera nedošlo
k odplavení živin a organického materiálu z jezera, a tak mohly být tyto látky využity
fytoplanktonem.
Prostorové hledisko
Během období bez ledové pokrývky se nejmenší množství biomasy nejčastěji nalézá
blízko hladiny jezera, zatímco maxima biomasy se nacházejí zpravidla v hlubších vrstvách
jezera, někdy i blízko dna, záleží na hloubce jezera (TILZER & SCHWARZ 1976, ROTT 1988,
DARGOCKÁ & al. 1997, SIMONA & al. 1999, STRAŠKRABOVÁ & al. 1999, CATALAN & al.
2002). Příčiny tohoto jevu mohou být rozličné. V hloubce je koncentrace iontů a živin často
zvýšená (JASMINE & al. 2005), organismy zde žijící jsou méně ovlivněny náhlými změnami
počasí (HINDER & al. 1999) a UV zářením. Ve vyšších nadmořských výškách se zvýšená
intenzita UV záření stává inhibujícím faktorem fotosyntézy v důsledku nízkého přínosu
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rozpuštěných organických látek (DOM) z povodí, které toto záření absorbují (LEAVITT & al.
2003). Distribuce biomasy může být ovlivněna i epizodickou acidifikací povrchových vrstev
jezera při při tání sněhu a ledu (NEDBALOVÁ & al. 2006).
Ačkoliv se maximum biomasy ve vodním sloupci nachází často v hlubších vrstvách
jezera, jeho přesná pozice se během roku mění

a odráží tak aktivní vertikální migraci

bičíkovců, která jim umožňuje nacházet optimální hloubku pro růst v měnících se
podmínkách dostupnosti světla a živin (NEDBALOVÁ & al. 2006). Maxima mohou být
zaznamenána i ve vrstvách blízko hladiny (Starolesnianske pleso ve Vysokých Tatrách), která
jsou tvořena buňkami adaptovanými na světlo se sníženým specifickým obsahem chlorofylu a
(TILZER & SCHWARZ 1976, FOTT & al. 1999).
Během zamrznutí jezera se maximum biomasy obvykle vyskytuje v mělkých vrstvách
pod ledem (DARGOCKÁ & al. 1997, FOTT & al. 1999, CATALAN & al. 2002) a v některých
případech i u dna (DARGOCKÁ & al. 1997), pokud světelný režim zamrzlého jezera umožňuje
rozvoj fytoplanktonu i v hlubších vrstvách.
2.1.3. PERIODICITA
V jezerech ve středních nadmořských výškách tvoří maximum fytoplanktonu na jaře
a na podzim zpravidla zástupci skupiny Chrysophyceae, v létě se více uplatňují zelené řasy,
zatímco skupiny Cryptophyceae a Dinophyceae se vyskytují nepravidelně během roku (ROTT
1988). Naproti tomu ve vysokohorských jezerech je sezónní variabilita fytoplanktonu, včetně
bičíkovců, limitována dlouhým trváním období zimy. Avšak i přes krátké období vegetační
sezóny může být v některých případech pozorována podobná periodicita fytoplanktonních
společenstev jako ve středních nadmořských výškách, pouze je doplněna přítomností větších
zástupců skupiny Dinophyceae v průběhu celého roku (ROTT 1988). V oligotrofním jezeře La
Caldera po období tání dominovaly bičíkovci Chromulina nevadensis (Chrysophyceae) a
Amphidinium sp. (Dinophyceae), kteří byly v polovině léta nahrazeni nekoloniálními jedinci
druhu Cyanarcus sp. (Cyanobacteria), na konci léta opět převažovali bičíkovci (MEDINASÁNCHEZ & al. 1999). Zvýšení teploty, dálkový transport fosfofu ze Sahary a zvýšená
efektivita promíchávání vodního sloupce díky malému objemu jezera v důsledku sucha byly
příčinou změny tohoto uspořádání, v létě pak dominoval druh Chlorella sp. (Chlorophyta)
(MEDINA-SÁNCHEZ & al. 1999). Dalším příkladem je sukcese fytoplanktonu v jezeře Ilchir na
Sibiři, kde přes zimu převažovaly skrytěnky (Cryptophyceae), na jaře a na podzim rozsivky a
přes léto sinice a zelené řasy (BONDARENKO & al. 2002).
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Naproti tomu v Starolesnianském, Nižném Terianském plesu a jezeře Dlugi Staw
ve Vysokých Tatrách (FOTT & al. 1999) a v jezerech Alzasca a Crosa ve Švýcarsku
(BARBIERI & al. 1999) nebyla pozorována žádná pravidelná sezónní periodicita složení
fytoplanktonu v průběhu víceletého pozorování, ačkoliv se dominance hlavních taxonů
tvořících fytoplankton během roku měnila. Příčinou může být to, že fytoplankton těchto jezer
je více ovlivněn vnějšími disturbancemi, které jsou každý rok jiné, než interakcemi uvnitř
společenstva (HINDER & al. 1999). Doba a délka tání sněhu na jezeře může velmi ovlivnit
vývoj druhů fytoplanktonu charakteristických pro období po roztátí ledu. Vyšší množství
srážek přes zimu mělo za následek pozdější tání soustavy jezer Jöri (Švýcarsko), což ovlivnilo
rozvoj fytoplanktonu, ačkoliv délka letní stratifikace zůstala přes opožděné tání nezměněna.
Skrytěnky, pro které je zde charakteristický růst v rané fázi vegetační sezóny, se nevyvinuly
(HINDER & al. 1999).

2.2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DRUHOVÉ SLOŽENÍ A BIOMASU
2.2.1. NADMOŘSKÁ VÝŠKA A CHARAKTER POVODÍ
Nadmořská výška je určujícím parametrem pro teplotní režim jezera a zároveň
společně s expozicí údolí či lokálními teplotními poměry ovlivňuje vegetační pokryv a půdní
poměry v povodí.
Načasování tání ledové a sněhové pokrývky jezera je závislé na nadmořské výšce
jezera, např. ve Vysokých Tatrách je na 100 m výšky tání jezer v průměru o 9,1 dne opožděno
(ŠPORKA & al. 2006). Též byla prokázána závislost délky trvání ledu na nadmořské výšce,
tato doba vzrůstá o 10,2 dne na 100 m výšky (ŠPORKA & al. 2006). Vysoká variabilita tvorby
ledu je podmíněna nejen umístěním jezer ve výškovém gradientu, který má vliv na expozici
jezera vůči záření a větru, ale navíc i odlišnostmi v morfometrií jezer a v charakteru přítoků.
Západovýchodní orientace Vysokých Tater se významně uplatnila v období vzniku jezer
a působí i dnes prostřednictvím klimatických faktorů. Jezera na jižních svazích jsou menší,
mělčí, leží ve vyšší nadmořské výšce a dostávají více srážek ve srovnání s jezery na svahu
severním (STUCHLÍK 2003). Většina jezer Vysokých Tater se nachází na jižních svazích
pohoří (STUCHLÍK & al. 1985).
Ve Vysokých Tatrách bylo zjištěno, že počet druhů řas klesá s nadmořskou výškou a
vzrůstá s vyšším pH, což znamená, že nejmenší počet druhů tvořících fytoplankton je
v takovém jezeře, které se nachází ve vysoké nadmořské výšce a má nízkou hodnotu pH
(LUKAVSKÝ 1994).
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Polohou v určité nadmořské výšce je prostřednictvím klimatických podmínek z velké
části determinován charakter povodí (kleč, louka, skála), který má největší vliv na koncentraci
DOM (LAURION & al. 2000) a koncentraci forem dusíku a fosforu, které mohou být dále
modifikovány stupněm acidifikace jezer (KOPÁČEK & STUCHLÍK 1994, KOPÁČEK & al. 1995,
KOPÁČEK & al. 1996, KOPÁČEK & al. 2000). Dálkový transport polutantů může v místě spadu
výrazně ovlivnit poměr dusíku a fosforu. U vysoko položených jezer, kde je koncentrace
fosforu nejnižší, může přísun anorganického dusíku z atmosféry zapříčinit extrémně vysoké
hodnoty tohoto poměru a tak paradoxně působit oligotrofizačně (KOPÁČEK & al. 1995).
Charakter povodí ovlivňuje rychlost chemického odpovědi jezera za změnou rychlosti
tvorby emisí. Je-li tato odpověď opožděna, nazývá se hysterezí. Ve skalnatých alpinských
povodích na rozdíl od skalnato- lučních a lučních nedochází k sorpci SO42– a tím k hysterezi
SO42– v jezerní vodě, která zpomaluje biologické zotavení jezera. Koncentrace síranů
alpinských jezera ve skalnatých povodích proto vykazují rychlejší pokles za poklesem tvorby
splodin než jezera s vyšším zastoupením půd v povodí (KOPÁČEK & al. 2002).
Typ vegetace má zásadní vliv na koncentraci živin v jezeře: V alpinských jezerech
Vysokých Tater koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového fosforu
(TP) a celkového organického dusíku (TON) klesá se snižujícím se zastoupením vegetace a
půdního pokryvu, zatímco koncentrace NO3– a poměr vápníku ku hořčíku vzrůstá podél
tohoto gradientu (KOPÁČEK & al. 2000, STUCHLÍK & al. 2006). Koncentrace vápenatých,
hořečnatých iontů byla v průměru 3x vyšší, respektive 2x nižší ve skalnatých než lesních
jezerech Vysokých Tater (STUCHLÍK & al. 2006). Hlavním zdrojem vápenatých iontů pro
alpinská jezera je zvětrávání podloží, zatímco hlavním zdrojem hořečnatých iontů pro lesní
jezera je uvolňování z půdy díky rozkládajícím se zbytkům vegetace.
Koncentrace NO3– v jezerní vodě je vyšší ve skalnatých povodích než v lučních a
lesních, protože skalnatá povodí jsou rychleji saturována dusíkem. Retenční kapacita dusíku
v povodí vzrůstá se zvyšujícím se zastoupením a hloubkou půd v povodí a hustotou vegetace.
K saturaci povodí dusíkem dochází, když zásoba dusíku překoná biologickou potřebu dusíku
rostlinami a půdními mikroby (STODDARD 1994, podle KOPÁČEK 2003).
Fytoplankton v jezerech ve Vysokých Tatrách je limitován fosforem (KOPÁČEK & al.
2006), proto vyšší přísun fosforu v jezerech s lesy či loukami vůči jezerům se skálami
v povodí umožňuje dosáhnutí vyšší vnitřní produkce organického materiálu a vyšší
asimilativní redukce, kterou vzniká anorganická forma živin. Vyšší primární produkce
zvyšuje koncentraci DOC a TON a snižuje NO3–. Avšak vysoká koncentrace DOC v jezerech
není způsobena pouze vyšší primární produkcí ale též uvolňováním DOC z půdy (KOPÁČEK
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& al. 2004a). Vyšší úroveň terestrického uvolňování DOC je spojena s vyším exportem
fosforu a TON z půdy. Z povodí, ve kterých jsou více vyvinuty půdy, je uvolňována vyšší
koncentrace DOC a TON do jezera, kde se koncentrace těchto látek dále primární produkcí
poměrně zvyšují s koncentrací fosforu. Jako důsledek toho koncentrace TP, DOC, TON a
chlorofylu a (chl a) byly silně pozitivně korelovány a vykazovaly negativní závislost
s koncentrací NO3– (KOPÁČEK & al. 2006).
2.2.2. TYP PODLOŽÍ
TOLOTTI & al. (2003) ve své studii zjistila, že výskyt bičíkatých řas sleduje gradient
geologického podloží v povodí a nadmořské výšky jezera. Tyto dva faktory maji dopad na
další důležité charakteristiky prostředí, např. stupeň mineralizace a koncentraci živin v jezeře.
Měrná vodivost (konduktivita) se používá jako měřítko množství rozpuštěných látek
disociovaných v ionty. Výraznou proměnlivost vykazuje konduktivita povrchových vod
v závislosti na typu podloží: nízká je u žuly (většinou < 60 µS.cm–1), střední
u sedimentovaných (60–120 µS.cm–1) a vysoká u bazických metamorfovaných hornin a
vápenců (> 120 µS.cm–1) (FUKUSHIMA & al. 2000). Vyšší hodnota konduktivity naznačuje
nižší odolnost podloží na povětrnostní podmínky v povodí.
Konduktivita

dobře

koreluje

s kyselinovou

neutralizační

kapacitou

(KNK)

v neutrálních vodách, což znamená že rozpouštění bazických kationtů (např. Ca2+ a Mg2+ )
v horninách tvořících minerály by mělo být primárně realizováno kyselinou uhličitou a proto
disociovaný bikarbonátový iont přispívá velkou částí k celkové koncentraci aniontů. Vysoká
hodnota konduktivity je předpokladem nikoliv však dostatečnou podmínkou pro vysokou
hodnotu KNK. Vodivost vody odpovídá koncentraci látek v roztoku, ale nic neříká o původu
a druhu látek (LELLÁK & KUBÍČEK 1991). KNK může nabývat záporných hodnot pro kyselé
toky, například. mající za podloží sulfidy bohaté vulkanické horniny, zatímco hodnota
konduktivity bude vysoká. Negativní hodnota KNK znamená nadbytek silných kyselých
aniontů (např. F–, Cl–, S042– a NO3–), které musí být vyrovnávány kationty jinými než
bazickými, např. H+, což ale vede ke snížení pH.
Vyluhovacím experimentem ukázali FUKUSHIMA & al. 2000, že žula uvolňuje o jeden řád
méně vápenatých kationtů než vápenec, zatímco obě tyto horniny uvolňují obdobné množství
kationtů hořčíku. Protože hodnota KNK odpovídá sumě kationtů Ca2+ a Mg2+, tak jezero,
jehož povodí je vápencové, bude mít vyšší KNK a tedy vyšší pufrační kapacitu než jezero
s žulovým podložím (HENRIKSEN 1980). Příkladem může být vliv spadu síry a dusíku na
území Vysokých Tater, kde acidifikace postihla vody prakticky ve všech dolinách žulové
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části pohoří, acidifikací zůstaly nedotčené pouze doliny tvořené vápencem (STUCHLÍK & al.
1985).
TOLOTTI & al. (2006) ve své studii jezer v Alpách zjistili, že největší množství druhů
fytoplanktonu se vyskytovalo v jezerech na křemičitém podkladu s nejvyším zastoupením
vegetace v povodí, nejvíce živinami, nejvyšší teplotou a nejnižší koncentrací NO3–. Vedle
zlativek se významně uplatňovali zástupci třídy Conjugatophyceae, následováni obrněnkami,
kokálními zelenými řasami, rozsivkami a skrytěnkami. Rozsivky se podobně okrajově
vyskytovaly ještě v hlubších jezerech nezasažených acidifikací se středním zastoupením
vegetace v křemičitanových povodích a v jezerech s vyšším pH a nižším vegetačním
pokryvem ve vápencových povodích.
2.2.3. MORFOMETRIE
Morfometrie jezera je jedním z faktorů, které určují zastoupení jednotlivých skupin
fytoplanktonu, a to zejména prostřednictvím ovlivnění charakteru stratifikace vodních mas
jezera. Rozdíly v hydrologii jezer též přispívají k odlišnostem v přísunu živin z terestrických
zdrojů a jejich osudu v jezeře, avšak tyto faktory spíše ovlivňují chemickou variabilitu
v rámci každé skupiny (lesni, luční, skalnatá jezera) než v obecném pohledu na vztah povodí jezero (KOPÁČEK & al. 2000).
Velikost povodí
V některých případech nemůže být velikost plochy povodí přesně vymezena, například
pokud je jezero zásobováno podpovrchovým přítokem vody z tání ledovců (HINDER & al.
1999).
Velikost povodí spolu s jeho geologickým podložím determinují koncentraci vápenatých a
hořečnatých kationtů v jezeře, které převážně určují citlivost jezera k okyselení a stupeň
dopadu okyselení (FOTT & al. 1992, KOPÁČEK & al. 2000a). Relativní plocha povodí vůči
jezeře z velké části určuje relativní významnost procesů generace KNK probíhajících
v povodí a v jezeře (PSENNER 1988). V průměru nízký poměr ploch povodí:jezero
a následkem toho i nejmenší přísun alkalinity z terestrických zdrojů mají v rámci téže
geologické oblasti Vysokých Tater jezera nejvíce postižená acidifikací (KOPÁČEK & al.
2004b, STUCHLÍK & al. 2006).
Procentuální zastoupení půd v povodí korelovalo pozitivně s pH a koncentrací TP
a negativně s nitrátem (KOPÁČEK & al. 2000, KALCHEV & al. 2004). Větší oligotrofní jezera
s relativně malou rozlohou povodí v oblastech nedotčených člověkem by měly mít nižší
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poměr N:P než malá jezera s relativně velkou rozlohou povodí stejného charakteru (DOWNING
& MCCAULEY 1992), protože atmosférické srážky jsou větším zdrojem fosforu než odtok
vody z povodí (MORALES-BAQUERO & al. 1999) a poměr N:P ve srážkách je nižší než v
přinášené vodě z povodí (DOWNING & MCCAULEY 1992). V jezerech v pohoří Sierra Nevada
ve Španělsku zjistili MORALES-BAQUERO & al. (1999) průkaznou pozitivní závislost mezi
poměrem koncentrací rozpuštěného anorganického dusíku (DIN) a rozpuštěného reaktivního
fosforu (SRP) a velikostí povodí. Důsledkem toho malá jezera v relativně velkém povodí mají
vyšší pravděpodobnost limitace fosforem než velká jezera v relativně malém povodí
(MORALES-BAQUERO & al. 1999). Jiná situace je však u jezer ovlivněných dálkovým
transportem polutantů, kde přísun fosforu z povodí je vyšší než ze srážek, protože ve srážkách
výrazně dominuje NO3– (KOPÁČEK & al. 1995).
Hloubka
Morfometrie jezera spolu s meteorologickými jevy během vegetační sezóny určují
hloubku a načasování vzniku termokliny při letní stratifikaci. Relativní rozsah eufotické zóny
(zeu) a epilimnia (zmix) determinuje světelné podmínky ve vodním sloupci. Je-li hodnota
poměru zeu/zmix nízká, světlo dopadá pouze do malé části míchaného vodního sloupce,
potenciál pro růst fytoplanktonu je nižší díky omezenému rozsahu eufotické zóny a vysokému
podílu času, který buňky stráví mimo eufotickou zónu v důsledku velké hloubky míchání
(JONES & al. 1996).
Mělká jezera mohou být po dobu vegetační sezóny isotermní (HINDER & al. 1999,
FOTT & al. 1999) a relativně teplejší než větší jezera (CURRIE 1990). Menší hloubka jezera je
pro produkci fytoplanktonu celkově výhodná z hlediska menší limitace světlem pod ledem a
nevýhodná kvůli větší roli světelné inhibice po roztátí zimní pokrývky (FOTT & al. 1999).
Příčinou ultraoligitrofního charakteru acidifikovaného jezera Dlugi Staw v polské části
Vysokých Tater byla kombinace dvou faktorů: nízké dostupnosti fosforu (hodnota pH mezi 5
a 6 je pro dostupnost fosforu kritická) a mělkosti jezera (uplatnila se světelná inhibice). Tyto
podmínky se odrážely ve vysokém poměru cyst vůči aktivním buňkám v tomto jezeře
(FOTT & al. 1999).
V hlubokých jezerech dochází v průběhu cirkulace vodního sloupce k poklesu
produktivity, protože se fytoplankton adaptuje na průměrné světelné intenzity, které jsou díky
hlubokému promíchávání nižší než v období stratifikace (TILZER & GOLDMAN 1978, JONES &
al. 1996).

10

Pro zamrznutí jezera na podzim je na rozdíl od tání ledu a sněhu více než nadmořská
výška významnější expozice vůči záření a větru, rychlost přítoků, hloubka objem jezera
a akumulované teplo, jak uvádí ŠPORKA & al. 2006. Tyto faktory ovlivňují hloubku míchání
na podzim a na počátku zimy, když se prohlubuje epilimnion. Jezera o větším objemu, díky
svému většímu obsahu tepelné energie, zamrzají později než malá a mělká jezera, v důsledku
toho vegetační sezóna končí později.
Na studiu jezer ve Vysokých Tatrách se ukázalo, že hloubka a plocha jezera spolu
s charakterem povodí mohou do určité míry vedle geologického podloží ovlivňovat citlivost
jezera vůči okyselení: neacidifikovaná jezera patří mezi nejhlubší jezera v této oblasti (medián
15 m) a jsou rozmístěna podél celého výškového gradientu (Hořická & al. 2006). Velikost
acidifikovaných a neacidifikovaných jezer je obdobná (~2 ha), avšak prvně jmenovaná jezera
se vyskytují

ve vyšších nadmořských výškách (patří k nejvýše položeným jezerům ve

Vysokých Tatrách; Hořická & al. 2006), jsou mělčí (medián 10 m) a mají vyšší zastoupení
skal a kamení v povodí než neacidifikovaná jezera (Sacherová & al. 2006). Jezera nejvíce
postižená okyslením patří v průměru mezi nejmělčí (< 4 m) a nejmenší (< 0,1 ha) jezera této
oblasti a vykazují rovnoměrné rozložení podél výškového gradientu (KOPÁČEK & al. 2000,
HOŘICKÁ & al. 2006).
Doba zdržení
Hydrologie vysokohorských jezer je silně ovlivněna dlouhou periodou ledové a sněhové
pokrývky, otevřená hladina u intenzivně zkoumaných jezer zahrnutých do projektu MOuntain
LAke Research je pouze od června do října (THE MOLAR

WATER CHEMISTRY GROUP

1999).

Tyto sezónní změny ovlivňují dobu zdržení a roční odtok.
Doba zdržení může mít spolu s charakterem povodí vliv na hodnotu pH jezerní vody:
čím nižší je doba zdržení a čím vyšší je podíl skal v povodí, tím spíše lze očekávat nižší
hodnotu pH jezera ve srovnání s jezery ve stejné oblasti na stejném geologickém podkladě.
Následkem toho byla například biomasa fytoplanktonu jezera Tomeo ve sledované oblasti
v Alpách

ve

Švýcarsku

nejnižší

a

převažovaly

zástupci

skupiny

Dinophyceae

(BARBIERI & 1999).
Vliv tohoto faktoru se uplatňuje i v rychlosti zootavení fytoplanktonu z acidifikace:
acidifikovaná jezera se i přes stejnou hodnotu pH mohou výrazně lišit v koncentraci chl a
v důsledku většího průtoku vody při nízké koncentraci fosforu, kratší doba zdržení zřejmě
neumožňuje větší rozvoj fytoplanktonu ve srovnání s jezery s delší dobou zdržení
(STUCHLÍK 2003).
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Přítoky, odtoky
Přítoky přinášejí do jezera živiny, organické látky, ale také hliník. Mezi přítoky a
jezerem může vzniknout gradient pH, který způsobuje přeměnu iontové formy hliníku na
koloidní. Srážením hliníku s ortofosfáty a s organickými látkami dochází k jejich vyvazování
z vodné fáze. Významně se tak snižuje množství dostupného fosforu (KOPÁČEK & al. 2001) a
důsledkem je tak negativní vliv na růst fytoplanktonu.
Bezodtokost jezera významně ovlivňuje osud tajícího sněhu a ledu v jarním období.
Protože živiny a organický materiál, které se nashromáždily přes období zimy v ledu a sněhu,
nemohou opustit jezero odtoky, mohou být využity fytoplanktonem jezera a spolu se
zvýšením dostupnosti světla na jaře vyústí v rychlý růst fytoplanktonu (NEDBALOVÁ & al.
2006). Tání sněhu a ledu se u těchto jezer může projevit ve formě epizodické acidifikace
povrchových vrstev (DARGOCKÁ & 1997).
Naproti tomu u jezer s odtoky může dojít k rychlé výměně vody v jezeře: voda vzniklá
táním ledu a sněhu je lehčí než voda v jezeře, a proto neklesne ke dnu, ale odteče po povrchu
jezera během několika dní (HINDER & al. 1999).
2.2.4. KLIMATICKÉ PODMÍNKY, POČASÍ A SNĚHOVÁ POKRÝVKA
Klimatické podmínky a počasí
Organismy vysokohorských jezer jsou vystaveny extrémním a náhle se měnícím
životním podmínkám, náhlé změny počasí jsou ve vysokých nadmořských výškách běžným
jevem. Například studená fronta v létě způsobila ochlazení povrchových vrstev jezera Jőri III
(švýcarské Alpy), v důsledku toho se zvětšila hloubka epilimnia a snížila koncentrace chl a
(HINDER & al. 1999).
Délka i načasování vegetační sezóny a zámrazu se mohou velmi výrazně měnit.
Stratifikace vodního sloupce u tohoto typu jezer trvá průměrně pouze 1–3 měsíce, což
výrazně ovlivňuje biomasu a strukturu společenstva planktonu. Pro velikost produkce
biomasy fytoplanktonu je délka vegetační sezóny méně významná než podmínky během této
sezóny. Vyšší teploty a stabilnější povětrnostní podmínky byly příčinou vyšší biomasy
fytoplanktonu jezera Jőri ve srovnání s rokem s kratší dobou zámrazu (HINDER & al. 1999).
Avšak načasování tání ledu na jezeře může velmi ovlivnit vývoj druhů řas, které jsou typické
pro ranou sezónu. Kratší trvání vegetační sezóny v jezeře Jőri nedovolilo rozvoj druhu
Plagioselmis lacustris (Cryptophyceae) a bylo pravděpodobně důvodem hojného výskytu cyst
zlativek (Chrysophyceae). Výjimkou byl druh Dinobryon cylindricum, který zaznamenal větší
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rozvoj spolu se zástupci skupiny Chlorophyceae (HINDER & al. 1999). Stratifikaci jezera
může kromě sněhové a ledové pokrývky ovlivňovat i množství a načasování srážek během
vegetační sezóny. Vysoké srážky totiž mohou způsobit rychlé promíchávání celého vodního
sloupce a oddálit tak nástup stratifikace, díky tomu je populace fytoplanktonu rozložena
rovnoměrně ve vertikálním profilu jezera (SIMONA & al. 1999).
Klimatické podmínky nutné pro zamrznutí jezera jsou sice odlišné pro každé jezero, ale
vždy mezi nimi se uplatňují tři faktory: teplota vzduchu, vítr a průměrná teplota vody v jezeře
(GU & STEFAN 1990, podle HINDER & al. 1999). Vztah mezi tloušťkou ledu a rychlostí větru
není lineární, mocnost ledové vrstvy na jezeře vzrůstá exponenciálně s klesající rychlostí
větru (CAMARERO & al. 1999).
Sněhová pokrývka
Chemické složení sněhových a dešťových srážek se liší - koncentrace rozpuštěných
látek ve sněhu je obecně nižší (například na stanici Robiei ve švýcarských Alpách 3x).
Příčinou je vyšší stabilita atmosféry v zimě, která limituje vertikální promíchávání vzduchu a
tedy i transport iontů z nížin (kde se nachází většina zdrojů NH3, SO2 a NOx) a od moře (Cl,
Na) (THE MOLAR WATER CHEMISTRY GROUP 1999).
Tání až několik metrů silné ledové a sněhové pokrývky jezera a jeho povodí má výrazný
vliv na chemismus jezera (PUGNETTI & BETTINETTI 1999). Během zimy se většina látek
z ovzduší dostává na zem spolu se sněhovými srážkami a během tání jsou tyto látky
v relativně krátkém časovém úseku uvolněny. Tento rychlý proces vede zpravidla k více či
méně výraznému poklesu KNK, pH, koncentrací vápenatých a většiny dalších iontů (THE
MOLAR WATER CHEMISTRY GROUP 1999, CATALAN & al. 2002) a ke zvýšení koncentrace TP
(DARGOCKÁ & al. 1997). Tání sněhu ovlivňuje nejen chemické složení jezera ale i jeho
objem. Hodnota pH v povrchové vrstvě vody může poklesnout o celou jednu jednotku během
několika dnů (DARGOCKÁ & al. 1997, THE MOLAR

WATER CHEMISTRY GROUP

1999). Tento

efekt je mnohem výraznější v bezodtokých jezerech, která dostávají většinu vody ve formě
srážek (STUCHLÍK & al. 1985), například epizodická acidifikace Ľadového plesa ve Vysokých
Tatrách vedla k poklesu biomasy fytoplanktonu. Pokud jde o druhové složení, početnosti
druhů

Cryptomonas

erosa

(Cryptophyceae)

a

Ochromonas

sp.

(Chrysophyceae)

v povrchových vrstvách se snížily, opačnou reakci vykazovaly druhy Koliella longiseta
(Trebouxiophyceae) a Ankistrodesmus sp. (Chlorophyceae) (DARGOCKÁ & al. 1997).
Za extrémně chladných podmínek led a sníh na jezeře nemusí roztát zcela, například
jezero Hagalseewli ve švýcarských Alpách je pokryté ledem i během léta, pouze podél břehu
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se místy nachází otevřená hladina (CATALAN & al. 2002). To má za následek potlačení
rozvoje fytoplanktonu, zatímco organismy perifytonu jsou upřednostněny (DOUGLAS & SMOL
1999, podle CATALAN & al. 2002).
Období po tání sněhu je většinou charakteristické značným zvýšením biomasy
fytoplanktonu (NEDBALOVÁ & al. 2006). Děje se tak díky zlepšení fyzikálních (zvýšení
intenzity slunečního záření) i chemických podmínek (živiny nashromážděné ve sněhu
v průběhu zimy jsou najednou dostupné).
2.2.5. SVĚTLO
Vysoká průhlednost většiny oligotrofních vysokohorských jezer (SIMONA & al. 1999,
SOMMARUGA & al. 1999) umožňuje pronikání záření do velkých hloubek, což zajišťuje
dostatek světla pro průběh fotosyntézy i v těchto vrstvách. Naopak blízko hladiny je průběh
fotosyntézy vysokou intenzitou světla často inhibován (SIMONA & al. 1999), tento jev je
obzvláště významný u mělkých jezer, u kterých může inhibice postihnout fytoplankton ve
velké části objemu jezera(FOTT & al. 1999). Vysokohorská jezera jsou unikátním systémem
pro studium biologie a ekologie fytoplanktonu v extrémních podmínkách teploty a světla
(TILZER 1976). Organismy zde žijící mají vyvinuté adaptační mechanismy, které jim
umožňují přežít období zimy a maximálně využít krátké období vegetační sezóny. Otevřená
hladina je u většiny evropských vysokohorských jezer zahrnutých do projektu MOLAR pouze
od června do října (THE MOLAR WATER CHEMISTRY GROUP 1999).
Stratifikace a cirkulace
Dva nejdůležitější faktory řídící růst fytoplanktonu, světelné klima a dostupnost živin,
jsou ovlivněny vedle jiných faktorů i stratifikací a cirkulací jezera. Nízká intenzita světla
zpravidla určuje primární produktivitu během zimního období, zatímco živiny jsou
významnějším limitujícím faktorem během letní sezóny.
Během letní stratifikace populace fytoplanktonu zůstává v určitých hloubkách vodního
sloupce dostatečně dlouho, aby se mohla adaptovat na okolní intenzity světla. Fytoplankton
blízko hladiny dostává více záření během dne než fytoplankton ve spodní části trofogenní
zóny pod termoklinou. Velikost inhibiční a optimální světelné intenzity, stejně tak i intenzity
světelné saturace klesá u řas s rostoucí hloubkou vodního sloupce, což znamená, že
fytoplankton blízko hladiny je adaptován na světlo, zatímco v hlubších vrstvách na stín (k
saturaci a inhibici fotosyntézy světlem dochází při nižších intenzitách). Během stratifikace je
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světelná inhibice v důsledku adaptací minimalizována a organismy dokáží účinně využít
světelné záření (TILZER & GOLDMAN 1978).
Faktory ovlivňující převážně hloubku termokliny letní stratifikace jsou: morfometrie
jezera, u mělkých je termoklina zpravidla uložena blíže hladiny než u hlubokých (KING & al.
1999), teplota během sezóny, teplejší sezóna způsobí mělčí uložení než při chladné sezóně
(KING & al. 1999), a reliéf okolní krajiny, okolní kopce mohou mírnit vanoucí vítr a
způsobovat tak opět méně hlubší uložení termokliny (BIRD & KALFF 1987). Na stabilitě
stratifikace se podílí kromě výše uvedených faktorů ještě srážkové poměry během sezóny
(SIMONA & al. 1999), větší přísun deště může promíchat vodní mas a oddálit nástup
stratifikace, a transparence jezera, například přítok vody z tajících ledovců v jezeře Jőri III
v Alpách ve Švýcarsku je příčinou výrazného poklesu průhlednosti (HINDER & al. 1999), díky
tomu může být jezero stratifikováno po delší část roku než kdyby se přítok z ledovců
neuplatňoval.
V průběhu jarní a podzimní cirkulace jezera, kdy je celý promíchávaný sloupec
vystaven statisticky stejnému množství záření, se řasy adaptují na průměrné intenzity světla.
TILZER (1973) zjistil, že během míchání je fytoplankton vystaven větším světelným
intenzitám než v období stratifikace. To však neplatí u hlubokých jezer, ve kterých je
v průběhu cirkulace vodního sloupce fytoplankton vystaven nižším hladinám záření, a proto
dochází k poklesu produktivity fytoplanktonu. V důsledku toho světelné intenzity využívané
fytoplanktonem v hlubokých jezerech klesají, ačkoliv v období léta se světelné intenzity
zvětšují. Rychlost fotosyntézy je proto relativně vyšší během stratifikace než v období
cirkulace. Střídání cirkulace a stratifikace jezera má větší efekt na průměrný přísun světelného
záření pro fytoplankton než sezónní variabilita světelného záření.
Po zamrznutí jezera může fotosyntéza probíhat v povrchových vrstvách vody pod ledem
díky absenci světelné inhibice. V průběhu zimy však sněhová pokrývka roste a díky vysoké
odrazivosti a absorbci sněhové a ledové pokrývky dále klesá intenzita pronikajícího záření.
V jezeře Lago Paione Superiore v italských Alpách byla pod ledem zjištěna redukce záření na
0,1 % původní intenzity (PUGNETTI & BETTINETTI 1999). Příčinou poklesu biomasy
fytoplanktonu během zimy je pravděpodobně právě nedostatek světla. Alternativní způsob
získávání uhlíkatých sloučenin vedle fotosyntézy představuje mixotrofie, proto mohou být
zaznamenány zvýšené hodnoty biomasy některých taxonů fytoplanktonu i přes zimu
(PUGNETTI & BETTINETTI 1999).
Roční cyklus jezera lze rozdělit na převážně produktivní období během vegetační
sezóny a na období převažující respirace bez dostatku aerace jezera v zimě: CATALAN & al.
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(2002) zjistili během sezóny v metalimniu a horní části hypolimnia přesycení kyslíkem,
naopak během zimy detekovali vyčerpání kyslíku (anoxii) u dna. Anoxie má vliv na změnu
redoxního potenciálu, která umožní uvolnění fosforečnanů z komplexů železa ze sedimentů
díky redukci Fe3+ na rozpustnou formu Fe2+. Transport molekul difuzí je velmi pomalý,
naproti tomu cirkulace vodního sloupce na jaře zpřístupní živiny povrchovým vrstvám jezera
a díky tomu biomasa fytoplanktonu naroste. V průběhu letní stratifikace jsou živiny postupně
fytoplanktonem z vodního sloupce vyčerpávány.
Adaptace
Důležitým mechanismem adaptace fytoplanktonu na intenzitu záření jsou změny
specifického obsahu chlorofylu a. Buňky rostoucí v prostředí s menší intenzitou záření mají
relativně vyšší obsah pigmentů (a tedy zvýšenou absorbci světla) ve srovnání s organismy
žijícími v prostředí s vyšší intenzitou záření. TILZER & SCHWARZ (1976) v jezeře Finstertaler
See v rakouských Alpách naměřili během zimy vysoký obsah chlorofylu a na buňku v celém
vodním sloupci jezera a během vegetační sezóny pouze v hypolimniu. Naproti tomu
v Ľadovém plese ve Vysokých Tatrách nebyl pozorován nárůst specifického obsahu
chlorofylu a se vzrůstající hloubkou během letní stratifikace (NEDBALOVÁ & al. 2006),
absence tohoto jevu může být vysvětlena odlišnou taxonomickou skladbou fytoplanktonu ve
vertikálním profilu, případně relativně nízkou hloubkou tohoto jezera ve srovnání s jezerem
Finstertaler See. Specifický obsah chlorofylu a v buňce je odlišný mezi taxonomickými
skupinami, liší se i mezi jednotlivými druhy a odráží tak jejich variabilitu buněčných velikostí
a fyziologickou adaptaci. V tatranských jezerech nalezli FOTT & al. (1999) nejvyšší hodnoty u
zelených řas a nejnižší u rozsivek a sinic.
Další způsob adaptace na určitou intenzitu světla představuje migrace ve vodním sloupci.
Aktivně se pohybují bičíkovci a pasivně některé sinice, které mění svou hustotu pomocí
plynných vakuol. TILZER (1973) zaznamenal v jezeře Finstertaler See diurnální migraci druhů
Cryptomonas ovata, Mallomonas sp., Gymnodinium uberrimum, Peridinium aciculiferum,
Synura petersenii a Glenodinium sp., vykonané vzdálenosti byly v řádech metrů. Negativní
fototaxí unikají organismy světelné inhibici během poledne a pozitivní fototaxí světla může
během nízkých intenzit světlomilně adaptovaný fytoplankton zvýšit efektivitu fotosyntézy.
Pouze v období cirkulace byli bičíkatí zástupci fytoplanktonu rovnoměrně rozloženi ve
vodním sloupci.
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Taxony a jejich citlivost na světlo
Tolerance vůči nízkým intenzitám světla je charakteristikým znakem skupiny
Cryptophyceae (DOKULIL 1988, TOLOTTI & al. 2003, NEDBALOVÁ & al. 2006). Ve
vysokohorských jezerech vykazuje druh Gymnodinium uberrimum (Dinophyceae) negativní
fototaxi, v období po tání migruje do hlubších vrstev, zatímco v jezerech ve středních
nadmořských výškách vykazuje pozitivní fototaxi a zpravidla se nachází ve vrstvách blízko
hladiny (ROTT 1988). Díky své toleranci nízkých světelných intenzit a teplot jsou
Cryptophyceae více zastoupeny v hlubokých jezerech (TOLOTTI & al. 2003). Biomasa sinic a
rozsivek je negativně závislá na poměru zeu/zmix, což znamená, že tyto skupiny více prosperují
za nižších intenzit světla, naproti tomu zelené řasy vykazovaly pozitivní závislost na poměru
zeu/zmix, tj. tato skupina upřednostňuje relativně mělkou epilimnetickou vrstvu (HUSZAR &
CARACO 1998).
2.2.6. pH
Acidifikace
Acidifikace sladkých vod může být připodobněna titraci uhličitanového roztoku silnými
minerálními kyselinami. Zvětráváním podloží v povodí jezer se uvolňují uhličitany, zatímco
atmosférickým suchým spadem a deštem jsou do jezera dodávány kyseliny. Hladina pH jezer
je funkcí preacidifikační KNK a kyselosti srážek dopadajících do povodí. Na základě studia
chemismu jezer v jižním Norsku sestavil HENRIKSEN (1980) nomogram, pomocí kterého lze
dle těchto dvou proměnných předpovídat pH jezera.
Kvantitativně může být acidifikace definována jako úbytek kyselinové neutralizační
kapacity, tj. rozdíl mezi preacidifikační KNK a současnou KNK. V přirozeně oligotrofních
povrchových vodách je suma vápenatých a hořečnatých kationtů nemořského původu
přibližně rovna koncentraci uhličitanů. Lze proto odhadnout hodnotu preacidifikační
alkalinity na základě znalosti současné sumy koncentrací nemořského vápníku a hořčíku,
případně pouze vápníku. To je umožněno díky tomu, že koncentrace těchto iontů v jezerní
vodě se s acidifikací zpravidla nemění, zatímco koncentrace uhličitanů v důsledku kyselých
deštů klesá.
Výjimku představují vody obsahující vysoké koncentrace organických kyselin, v těchto
jezerech je analyticky stanovená suma iontů Ca2+ + Mg2+ nadhodnocena, protože velká část
vápníku a hořčíku je vázána na organickou hmotu a tedy není v iontovém stavu. Tato jezera
neodpovídají predikci pH dle Henriksenova nomogramu.
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V prvním stádiu okyselení dochází k poklesu alkalinity, uhličitanový systém však stále
pufruje přísun kyselin (H2SO4, HNO3) a hodnota pH klesá velmi pomalu, rybí populace
nejsou zatím snížením pH poškozeny. Druhé stadium acidifikace je charakterizováno
vyčerpáním pufrační kapacity jezera, hodnota pH prudce kolísá, což má za následek stres,
omezení rozmnožování a epizodický úhyn ryb. V posledním stadiu acidifikace klesá pH
jezerní vody pod hodnotu 5, koncentrace kovů se zvýšuje. V těchto jezerech se obecně již
ryby nevyskytují. S dalším přísunem vodíkových iontů se pH snižuje pomaleji, protože
v rozmezí pH 4–5 jsou tyto ionty neutralizovány zvýšenou koncentrací hliníku. Na základě
průběhu acidifikace byla jezera rozdělena na tři kategorie – uhličitanová (pH > 5,3),
přechodná (pH 4,7 – 5,3) a silně acidifikovaná (pH < 4,7) (HENRIKSEN 1980).
Příčinou, proč některá jezera se dopadem kyselých srážek stanou kyselými a jiná
nebudou ovlivněna, je hodnota preacidifikační KNK, která je závislá na geologickém podloží
povodí jezera a též na ploše tohoto povodí (FOTT & al. 1992). Malá a mělká jezera jsou snáze
ovlivnitelná tajícím sněhem a kyselými dešti než větši jezera s delší dobou zdržení a velkým
povodím (KOPÁČEK & STUCHLÍK 1994).
Kromě síranů a nitrátů se na snižování pH jezerní vody podílí i vysoké koncentrace
amonných kationtů vůči vodíkovým, protože oxidace amoniakálního dusíku na nitrát je
dalším zdrojem acidity (2NH4+ +3O2 → 2NO2 + 4H+ + 2H2O) (FOTT & al. 1992, THE MOLAR
WATER CHEMISTRY GROUP

1999). Hlavním zdrojem NO3– a SO42– jsou zpravidla amonné soli

NO3(NH4) a SO4(NH4)2, amonný aerosol slouží jako kondensační jádro a proto je efektivně
odstraňován z ovzduší srážkami (THE MOLAR

WATER CHEMISTRY GROUP).

Důsledkem

acidifikace je to, že v jezerní vodě z aniontů výrazně převládá SO42– a NO3– (THE MOLAR
WATER CHEMISTRY GROUP).

Jezera nad horní hranicí lesa ve Vysokých Tatrách byla s ohledem na stupeň acidifikace
rozdělena do tří skupin (Tab. 1) (Stuchlík & al. 1985, FOTT & al. 1992, FOTT & al. 1994). K
největším změnám zooplanktonních společenstev došlo pravděpodobně mezi lety 1975–1978
(FOTT & al. 1994). V pelagiálu acidifikovaných jezerech korýši vymřeli, v silně
acidifikovaných jezerech přežily pouze aciditolerantní původně litorální druhy Chydorus
sphaericus, Acanthocyclops vernalis a Eucyclops serrulatus (HOŘICKÁ & al. 2006).
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Tab. 1 – Klasifikace jezer na území Vysokých Tater v období vrcholící acidifikace (80. léta
20. století, Stuchlík & al. 1985)
KNK [µeq.l–1]
Stupeň acidifikace jezera
pH
I. neacidifikovaná
> 6,2
> 25
II. acidifikovaná
5,2 – 6,2
0 – 25
III. silně acidifikovaná
< 5,2
<0

Ca2+ [µeq.l–1]
>100
50 –100
<0

Acidifikace jezer ve Vysokých Tatrách ovlivnila strukturu společenstva fyto- a
zooplanktonu nejen působením nízké hodnoty pH, ale zejména prostřednictvím změn
v dostupnosti živin a toxického působení hliníku. Okyselení vedlo k vymizení původních
druhů zooplanktonu a v mnoha jezerech i k téměř úplné eliminaci fytoplanktonu. Studiu
těchto procesů se věnovaly práce (STUCHLÍK & al. 1985, FOTT & al. 1992, FOTT & al. 1994,
VYHNÁLEK & al. 1994, KOPÁČEK & al. 2000a). Acidifikace byla doprovázena také zvýšením
průhlednosti jezer (STUCHLÍK 2003). V neacidifikovaných jezerech odrážela koncentrace chl a
(0,1–2,2 µg.l–1) a průhlednosti (2–10 m) oligotrofní charakter horských jezer (HOŘICKÁ & al.
2006).
Acidifikací indukovaný proces oligotrofizace a toxicity hliníku se projevuje snížením
koncentrace fosforu, vysokou fosfatázovou aktivitou a relativně nižším poměrem chl a : TP
(JANSSON & al. 1986). Acidifikovaná jezera Vysokých Tater se v období vrcholící acidifikace
vyznačovala nejnižší koncentrací chl a (< 0,2 µg.l–1 v povrchové vrstvě) (VYHNÁLEK & al.
1994, KOPÁČEK & al. 1996, KOPÁČEK & al. 2000a) a vysokou průhledností (>10 m). Vysoké
hodnoty průhlednosti vody nemusí být jen důsledkem malého množství fytoplanktonu, ale i
vysrážení huminových látek (při nízkém pH a za přítomnosti železa nebo hliníku) (DICKSON
1980, podle STUCHLÍK & al. 1985). Zooplankton těchto jezer vymizel spíše z důvodu
nedostatku potravy než kvůli nízkým hodnotám pH (FOTT & al. 1994, FOTT & al. 1999),
protože druhy obývající horská jezera jsou na nízké hodnoty pH adaptovány a spíše
odpovídají na obsah živin než na měnící se pH (STUCHLÍK & al. 1985, FOTT & al. 1994,
HOŘICKÁ & al. 2006). Počet druhů zooplanktonu nekoreluje s hodnotou pH vody v jezeře, ale
se zastoupením vegetace a půdního pokryvu v povodí, tyto faktory determinují produktivitu
jezer. Dokladem toho je, že v některých acidifikovaných jezerech se efekt oligotrofizace
neprojevil, tato jezera měla zvýšenou zásobu živin (Nižné Furkotské a Tiché pleso - malá
jezera, která jsou napajedly a koupališti jelenů a kamzíků; HOŘICKÁ & al. 2006) nebo přísun
kryosestonu ze sněhových polí v povodí (Okrúhle pleso; STUCHLÍK 2003). Též vyšší vysoký
přísun fosforu z povodí s vyším zastoupením vegetace zmírňuje efekt oligotrofizace
(KOPÁČEK & al. 2000a).
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Vedle srážení fosforu s hliníkem může být dalším mechanismem, který činí fosfor
nedostupným pro fytoplankton, tvorba částic organického materiálu s navázaným fosforem
(VYHNÁLEK & al. 1994). Acidifikovaná alpinská jezera Vysokých Tater byla oligotrofní a
limitovaná fosforem ještě před začátkem acidifikace, proto snížení dostupnosti fosforu by
mělo být spíše nazýváno ultraoligotrofizací. VYHNÁLEK & al. 1994 dále pozorovali, že poměr
TP:chl a ve vysokotatranských jezerech dosahoval výrazně vyšších hodnot u acidifikovaných
než silně acidifikovaných a neacidifkovaných jezer. Oligotrofizace jezer je tedy patrně
spojena spíše s biologickou nedostupností fosforu než s ovlivněním celkových koncentrací
fosforu v jezerech. Efekt oligotrofizace byl pozorován i ve Švédsku (JANSSON & al. 1986).
Acidifikací vyvolaná eutrofizace se ve Vysokých Tatrách projevila v silně acidifikovaných
jezerech vysokými koncentracemi chl. a a snížením průhlednosti (< 2 m) (STUCHLÍK 2003,
HOŘICKÁ & al. 2006).
Hodnota pH sama o sobě má vliv na taxonomické složení fytoplanktonu, zatímco
koncentrace chl a se mění převážně podél gradientu živin (HAVENS & al. 1998). Obdobně
i LAFRANCOIS & al. (2004) zaznamenali, že změny koncentrace chl a dány zvýšením
koncentrace limitující živiny bez ohledu na pH, zatímco změny druhového složení
fytoplanktonu byly ovlivněny jak podmínkami dostupnosti živin, tak i aciditou jezerní vody.
V acidifikovaných jezerech je často pozorována dominance skupiny Dinophyceae,
ubývají rozsivky a sinice (HAVENS & al. 1998, HUSZAR & CARACO 1998, BARBIERI & al.
1999, LAFRANCOIS & al. 2004). Zástupci tříd Cryptophyceae a Chrysophyceae jsou
pravděpodobně schopné adaptace na široké spektrum hodnot pH (BARBIERI & al. 1999).
Reakce jednotlivých druhů v rámci taxonomických skupin je však často odlišná. S acidifikací
jezerní vody obecně klesá počet druhů tvořících fytoplankton (HÖRNSTRÖM & al. 1984,
LUKAVSKÝ 1994, HAVENS & al. 1998, FINDLAY & al. 1999). V některých případech je však
vymizení jednoho druhu kompenzováno výskytem jiného druhu, příkladem je nahrazení
druhu Gymnodinium palustre acidotolerantním druhem Peridinium inconspicuum (HAVENS &
al. 1998). K výměně druhů ve společenstvu fytoplantonu v důsledku změn pH může docházet
i v rámci jednoho rodu - HÖRNSTRÖM & al. 1993 pozorovali zvyšujícím se pH ústup
acidotolerantního druhu Dinobryon crenulatum, který byl nahrazen druhem D. divergens.
Vliv hliníku
Fosfor je limitující živinou růstu fytoplanktonu ve většině oligotrofních ekosystémů.
Vnitřní cyklus fosforu může být narušen acidifikací, protože v důsledku acidifikace zvýšená
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koncentrace hliníku ovlivňuje dostupnost fosforu a jeho využití planktonem (KOPÁČEK & al.
2000b).
Vliv hliníku na strukturu planktonu a dynamiku jezerních ekosystémů se tak projevuje
minimálně ve třech aspektech:
(1) přímou toxicitou pro vodní biotu (HENRIKSEN 1980),
(2) při pH < 5 iontová forma hliníku (Ali) kompetičně inhibuje extracelulární fosfatázy
(BITTL & al. 2001),
(3) srážení fosforu (KOPÁČEK & al. 2001a)
Toxicita hliníku byla pro fytoplankton jezer ve Švédsku maximální v rozmezí pH 5–6
(HÖRNSTRÖM & al. 1984). Ke zpomalení růstu fytoplanktonu došlo při koncentraci hliníku
100 µg l–1. Různé druhy jsou různě citlivé na koncentraci hliníku v jezerní vodě. Růst
krásivek (Desmidiales) a rozsivek byl zcela inhibován při koncentraci hliníku 200 µg l–1. I
některé acidotolerantní druhy vymizely z acidifikovaných vod, pokud v nich koncentrace
hliníku překročila tuto hranici. Kromě omezeného růsty byly zaznamenány i různé deformace
buněk (Monoraphifdium griffithii). Naopak jiné druhy, například Chrysococcus sp.
(Chrysophyceae) a Monoraphidium dybowskii (Chlorophyceae), při této koncentraci hliníku
nebyly zasaženy (HÖRNSTRÖM & al. 1984).
Enzymatická hydrolýza organického fosfátu (Porg) extracelulárními fosfatázami je
důležitým mechanismem regenerace ortofosfátů v prostředí, které je limitováno fosforem,
avšak při pH < 5 jsou tyto fosfatázy inhibovány iontovou formou hliníku (VRBA & al. 2006).
Bylo experimentálně zjištěno, že inhibiční efekt hliníku není striktně vázán pouze na toto pH.
Platí, že čím je vyšší koncentrace Ali v prostředí, tím i vyšší je rozmezí pH, v kterých může
Ali inhibičně působit (JANSSON & al. 1986, BITTL & al. 2001). Zvýšená aktivita kyselých
fosfatáz v acidifikovaných vodách odráží sníženou dostupnost fosforu díky kompetici s Ali o
substrát, (VRBA & al. 2006, Aktivita extracelulárních fosfatáz byla detekována
v acidifikovaných jezerech na Šumavě u některých druhů řas, například u druhů Koliella
corcontica (Trebouxiophyceae), Chlorogonium fusiforme (Chlorophyceae), Peridinium
umbonatum a Gymnodinium uberrimum (Dinophyceae). Na druhou stranu jiné řasy, například
rodu Dinobryon (Chrysophyceae) a Cryptomonas (Cryptophyceae) nevykazovaly tuto
aktivitu.
Alhydr má několik potenciálních efektů na dostupnost fosforu (KOPÁČEK & al. 2000b):
(1) vzrůstající obsah Alhydr ve svrchních vrstvách sedimentů zvyšuje sorpční kapacitu fosforu
a zabraňuje uvolňování fosforu ze sedimentů i při nízkých hladinách redoxního potenciálu
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(2) zvýšená koncentrace Alhydr nad sedimenty váže ortofosfát uvolňovaný ze sedimentujícího
sestonu a zadržuje ho v sedimentu,
(3) formování Alhydr v epilimniu (při ústění kyselejších přítoků do jezera se přinášená iontová
forma hliníku hydrolyzuje na hydratovanou) snižuje dostupnost fosforu pro fytoplankton
(KOPÁČEK & al. 2000b).
Alhydr vzniká hydrolyzací Ali za vyššího pH (KOPÁČEK & al. 2001a, VRBA & al. 2006)
a fotodegradací Alorg (KOPÁČEK & al. 2005, podle VRBA & al. 2006), tyto formy se hliníku se
do jezerní vody dostávají z acidifikovaných půd v povodí prostřednictvím kyselých přítoků.
Klíčovým faktorem ovlivňujícím chemismus hliníku je gradient pH mezi jezerem a přítoky
(KOPÁČEK & al. 2001a). Neutralizace kyselé na hliník bohaté vody se odehrává za podobných

podmínek tvorby hydratovaného hliníku a následné inaktivace fosforu ve všech typech vod,
nicméně důležité neutralizační mechanismy se v různě acidifikovaných vodách odlišují:
(1) u jezer v prvním stadiu acidifikace (pH v jezeře neutrální, epizodické acidifikace) se pH
gradient tvoří díky promíchávání acidifikovaných a neacidifikovaných přítoků a
neutralizací dočasně acidifikovaných toků v neacidifikovaném jezeře,
(2) u jezer v druhém stupni okyselení (nízká KNK, ale nevyčerpaný pufrační systém,
periodicky kyselé přítoky) se gradient tvoří horizontálně (když více acidifikovaný
epilimnion díky jarním kyselým přítokům je neutralizován v létě přítoky o vyšším pH) a
vertikálně (díky biochemické redukci nitrátů a síranů v afotické zóně a sedimentech;
PSENNER 1988, KOPÁČEK & al. 2000b),
(3) u jezer v posledním stadiu acidifikace (vyčerpán pufrační systém, trvale kyselé přítoky) se
tvoří vertikální gradient pH obdobně jako u (2).
Horizontální gradient pH vzniklý v důsledku heterogenity povodí (míchání různě
kyselých přítoků) byl například pozorován v acidifikovaném alpinském jezeře Zadní Staw
v polské části Vysokých Tater (KOPÁČEK & al. 2001a). Tento gradient pH zapříčinil
významné zadržení hliníku v jezeře: iontová forma hliníku přicházející kyselejším přítokem
do jezera o pH < 5 byla přeměňována na Alhydr. Hydratovaný hliník má velký specifický
povrch a schopnost adsorbovat ortofosfáty a organické látky (KOPÁČEK & al. 2001a, VRBA &
al. 2006) a vyvazovat se z vody ve formě pevné sraženiny, která byla pozorována u dna
potoka, který vytéká z jezera Zadní Staw (STUCHLÍK 2003).
Disimilační redoxní procesy (dekompozice a desimilativní redukce nitrátů a síranů)
probíhají za sníženého redoxního potenciálu v hypolimiu, tyto procesy vedou ke snížení
koncentrace NO3– a SO42– a přeměně trojmocné formy železa na dvojmocnou, která je ve
vodě rozpustná. Koncentrace rozpuštěného reaktivního fosforu se v neacidifikovaných vodách
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zvyšuje díky uvolňování ortofosfátů z železitých oxyhydroxidů, avšak v acidifikovaných
vodách se koncentrace rozpuštěného reaktivního fosforu (DRP) v hypolimniu během anoxie
nezvyšuje, ale zvyšuje se koncentrace TP (vůči epilimnetické koncentraci), který je z velké
části přítomen v částicové podobě (KOPÁČEK & al. 2001a), což naznačuje existenci
mechanismu vázání hliníku, který je na redoxním potenciálu nezávislý. V neacidifikovaných
jezerech pH nade dnem během anoxie díky desimilačním procesům zpravidla klesá, naproti
tomu v jezerech s vyčerpaným uhličitanovám systémem pH vzrůstá (DARGOCKÁ & al. 1997,
KOPÁČEK & al. 2001a), protože biochemická redukce NO3– a SO42– průkazně přispívá ke
generaci KNK v jezerech se zvýšenou koncentrací těchto látek (PSENNER 1988).
Koncentrace DRP se v acidifikovaných vodách během anoxie nezvyšuje, protože
v prostředí zvýšené koncentrace hliníku je pouze velmi nízké procento ortofosfátů vázáno na
železité oxyhydroxidy (KOPÁČEK & al. 2001a). Na rozdíl od železitých oxyhydroxidů nejsou
komplexy Alhydr citlivé ke změnám redoxního potenciálu a zůstávají stabilní i za anoxických
podmínek. Tudíž navázání Pi na Alhydr představuje účinný mechanismus imobilizace fosforu
v acidifikovaných jezerech (KOPÁČEK & al. 2000b).
Imobilizace fosforečnanů hliníkem je příkladem samovolného přírodního pochodu,
který je využíván při regeneraci eutrofizovanách vodních nádrží (RYDIN & al. 2000).
2.2.7. ŽIVINY
Množství živin je ve vysokohorských podmínkách určené především složením podloží,
rychlosti jeho zvětrávání a velikostí a charakterem povodí v návaznosti na morfometrii jezera.
Dusík
K limitaci dusíkem dochází v jezerech, kde poměr TN:TP je nižší než 14, zejména
dosahuje-li

koncentrace

celkového

fosforu

více

než

30 µg.l–1

(DOWNING & MCCAULEY 1992). Limitaci růstu fytoplanktonu dusíkem pozorovali například
JANNSON & al. (1996), LEVINE & WHALEN (2001) a BERGSTRÖM & al. (2005). Zvýšení
koncentrace dusíku i fosforu často způsobí větší růst fytoplanktonu než jen obohacení jezera o
fosfor (JANNSON & al. 1996). Zvýšený spad dusíku může způsobit eutrofizaci. Avšak při
přesáhnutí určité hodnoty depozice (500 kg.km–2) byl další růst fytoplanktonu ve švédských
jezerech limitován fosforem (BERGSTRÖM & al. 2005).
Relativní složení celkového dusíku a jeho koncentrace jsou závislé na typu povodí:
nejnižší koncentrace ve Vysokých Tatrách jsou v jezerech s porostem kleče v povodí a
nejvyšší v acidifikovaných jezerech se skalnatými povodími. Nejvýznamnější složku
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celkového dusíku představuje v jezerech nad hranicí lesa NO3– a v lesních jezerech organický
dusík (Norg) (KOPÁČEK & al. 1995, KOPÁČEK & al. 1996, KOPÁČEK & al. 2000a). Koncentrace
NH4+ je nejvyšší v lesních a nejnižší ve skalnatých jezerech. (KOPÁČEK & al. 2000a). Podíl
nitritu (NO2–) na celkovém dusíku je malý (< 1 %) a je podobný v jezerech všech typů povodí
(KOPÁČEK & al. 1996).
Odlišný vztah hlavních složek celkového dusíku jezerní vody na charakteru povodí ve
Vysokých Tatrách je dán odlišnými zdroji NO3– a Norg. Koncentrace celkového organického
dusíku je závislá na množství vegetace a půd v povodí a koncentraci celkového fosforu
v jezeře. Naproti tomu hlavním zdrojem anorganického dusíku je atmosférická depozice.
Rozsah příjmu dusíku rostlinami a půdními organismy v povodí převážně ovlivňuje retence
vody v půdě, která je determinována charakteristikou terénu (jeho sklonem, nadmořskou
výškou, typem a mocností půd), zastoupením vegetace v povodí a množstvím srážek
(KOPÁČEK & al. 2000a).

Příčiny vysokého relativního zastoupení NO3– na celkové koncentraci dusíku
v alpinských jezerech jsou dvě:
(1) Jezera ve vyšších nadmořských výškách jsou vystavena vyšší atmosférické depozici,
protože srážky vzrůstají s nadmořskou výškou (STUCHLÍK 2003) a koncentrace dusíku ve
srážkách není závislá na nadmořské výšce (MOLDAN & al. 1987, podle KOPÁČEK & al.
1996). Vztah mezi nadmořskou výškou a koncentrací NO3– v tatranských jezerech však
není těsný, vysoké koncentrace NO3– byly nalézány v průměru ve výškách nad 1400 m. n.
m. (KOPÁČEK & al. 2000a).
(2) Tenký půdní pokryv, malé množství vegetace a krátká doba zdržení vody ve skalnatých
povodích snižují retenční kapacitu dusíku v těchto povodích. V důsledku toho zvýšený
přísun dusíku překračuje jeho příjem vegetací a půdními mikroby v povodí a dochází
k saturaci povodí dusíkem (STODDARD 1994, podle KOPÁČEK & 1996). Saturace povodí
dusíkem a primární produkce představují dominantní procesy, které řídí koncentraci NO3–
v jezeře a jejich příspěvek k acidifikaci (KOPÁČEK & al. 2000a). Na druhou stranu nízká
koncentrace NO3– ve vysokotatranských jezerech se zalesněným povodím napovídá, že
retenční kapacita povodí nebyla překročena (KOPÁČEK & al. 1995). Pro středoa severoevropské lesy je kritickou zátěží množství dusíku dlouhodobě převyšující
~10 kg.ha–1.rok–1, které vede k saturaci povodí a k uvolňování dusíku do povrchových vod
(DISC & WRIGHT 1995).
Během období bez ledové pokrývky koncentrace NH4+ a celkového fosforu klesá,
zatímco koncentrace NO3– vzrůstá v období od tání sněhu a ledu po zamrzutí jezera
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(KOPÁČEK & al. 1996). Tání sněhu představuje významný zdroj NH4+ pro alpinská jezera,
zvýšená koncentrace na jaře však rychle poklesne z důvodu nitrifikace a asimilace. Příčiny
vzrůstu koncentrace NO3– jsou tyto:
(1) jarní nízká koncentrace NO3– v jezeře je způsobena snížením obsahu této látky ve sněhu
v důsledku relativně častých oblev v průběhu zimního období,
(2) zvýšená koncentrace v létě odráží vyšší přísun srážek, během léta spadne téměř polovina
ročních srážek ve Vysokých Tatrách,
(3) na konci vegetační sezóny klesá spotřeba dusíku organismy,
(4) proces nitrifikace suchého a vlhkého spadu v povodí výrazně zvyšuje hladinu NO3–
v horských jezerech.
Koncentrace NO3– v jezerní vodě je důležitým faktorem, který ovlivňuje distribuci
a abundanci druhů fytoplanktonu. Byla pozorována pozitivní závislost růstu druhu Dinobryon
sociale (Chrysophyceae) na jeho koncentraci v jezerní vodě, Campylomonas sp.
(Cryptophyceae) vykazoval opačný vztah, stejně tak i Gymnodinium uberrimum
(Dinophyceae) (TARDIO & al. 2003). Výskyt skupiny Chrysophyceae je silně podmíněn
koncentrací živin v jezeře - vyskytují se převážně v oligotrofních jezerech až mezotrofních
jezerech (TOLOTTI & al. 2003). Zelené řasy upřednostňují vody s vyšším obsahem dusíku,
obohacení experimentálně acidifikovaného jezera v Kanadě vyústilo ve vzrůst abundance
zástupců této skupiny (FINDLAY & al. 1999). Na kombinované přidání dusíku, fosforu spojené
se snížením pH reagovalo společenstvo fytoplanktonu jezera Loch ve Skalistých horách
v USA změnou složení ve prospěch skupiny Chlorophyceae a obrněnek i některých nových
druhů z třídy Chrysophyceae (Dinobryon sp.), ubyly sinice, skrytěnky a rozsivky
(LAFRANCOIS & al. 2004).
Fosfor
Produktivitu sladkovodních jezer většinou limituje dostupnost fosforu (SCHINDLER
1977). Hlavním zdrojem fosforu jezer v horských oblastech je jeho přirozený odnos z povodí
(podloží a půdy) a atmosférický spad (NEWMAN 1995). Koncentrace celkového fosforu (TP)
vzrůstá s vyšším zastoupením půd a vegetace v povodí (KALCHEV & al. 2004): vysoké
koncentrace TP byly pozorovány v jezerech se zalesněnými povodími a nejnižší v jezerech se
skalnatými povodími (KOPÁČEK & al. 1996). S koncentrací TP byly na výškovém gradientu
korelovány koncentrace chl a, Norg a početnost bakterií, naopak koncentrace NO3– vykazovala
opačnou závislost (KOPÁČEK & al. 2000a). Lesní jezera s více rozvinutými půdami a vegetací
v povodí dostávají vyšší přísun fosforu, který umožňuje vyšší primární produkci
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a pravděpodobně i vyšší asimilaci NO3–. Naopak alpinská jezera, v jejichž povodí převažují
louky nebo skály, dostávají nižší přísun fosforu, společenstvo řas nemá dostatek limitující
živiny, aby zvýšilo svou biomasu a asimilovalo přebytečný dusík. Výrazně nižší koncentrace
fosforu a organického uhlíku (Corg) v alpinských jezerech odrážejí nedostatek zdrojů těchto
látek v povodí, zatímco lesní jezera jsou zásobována převážně Corg alochtonního původu
(MCKNIGHT & al. 1997).
Vliv typu povodí na koncentraci TP může být významně modifikován acidifikačním
statutem jezera (VYHNÁLEK & al. 1994). Koncentrace TP v jezeře může být v některých
oblastech zvýšena v důsledku spadu prachu ze Sahary (MEDINA-SÁNCHEZ & al. 1999)
Zvýšení přísunu fosforu do povodí může souviset s meteorologickými a hydrologickými
podmínkami, vyšší koncentrace fosforu v jezeře často následuje po období dešťů a tání ledu
a sněhu (JANNSON & al. 1986).
Nízký přísun či dostupnost fosforu a DOC mohou zvyšovat zastoupení heterotrofů
v planktonní biomase (VRBA & al. 2003), protože bakterioplankton má ve srovnání
s fytoplanktonem vyšší afinitu k fosforu (BIRD & KALFF 1984). V biomase fytoplanktonu jsou
pak významní mixotrofní bičíkovci (VRBA & al. 2003). Naproti tomu vyšší přísun fosforu do
jezera může podpořit růst některých nepohyblivých druhů řas, zvýšení dostupnosti fosforu
vedlo například v jezeře La Caldera k rozvoji druhu Chlorella sp. (Chlorophyta) na úkor
zástupců skupiny Chrysophyceae (MEDINA-SÁNCHEZ & al. 1999).
TN:TP
Na rozdíl od širokého rozpětí koncentrací dusíku a fosforu v jezerech a zdrojích živin je
poměr N:P v tělech vodních organismů poměrně stálý. Nesoulad mezi úzkým požadavkem
poměru N:P vodních organismů a širokým rozmezím N:P ve zdrojích živin pro jezero je
příčinou významného vlivu tohoto poměru na produkci a biomasu řas a sinic.
Tab. 2 - Klasifikace jezer podle poměru TN:TP (WETZEL 2001).
TN:TP

Statut jezera

21–240

oligotrofní

17–96

mesotrofní

4–71

eutrofní

0,5–9

hypereutrofní

DOWNING & MCCAULEY (1992) nalezli pozitivní korelaci mezi logaritmem celkové
koncentrace dusíku (TN) a logaritmem TP pro jezera odlišných trofických úrovní a zjistili, že
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poměr TN:TP je nízký v eutrofních a vysoký v oligotrofních jezerech (Tab. 2). Vysoký poměr
je důsledkem nejen změny trofického statutu jezera, ale může se též vyskytnout, jestliže
koncentrace dusíku v jezeře vzrůstá nepoměrně více než koncentrace fosforu, např.
v souvislosti se vzrůstající koncentrací anorganického dusíku ve srážkách.
Ve vysokohorských jezerech, kde je hladina TP přirozeně nízká, má jakákoliv malá
změna TP velký dopad na poměr TN:TP. Poměr TN:TP alpinských jezer neodráží pouze
přísun dusíku ale i změny pH jezerní vody. Acidifikovaná jezera Vysokých Tater měla
vysoký poměr TN:TP díky nízké koncentraci fosforu a vysoké koncentraci nitrátu (KOPÁČEK
& al. 1995). V jezerech s vyšší koncentrací TP (například v lesních subalpinských jezerech) je
efekt změny pH na poměr TN:TP menší a vyúsťuje v neprůkaznou závislost poměru TN:TP
na pH (KOPÁČEK & al. 1995).
Ve Vysokých Tatrách poměr TN:TP v jezerech se zalesněnými povodími nepřekročil
hodnotu 50, zatímco v jezerech obklopenými loukami tato hodnota kolísala v rozmezí 100 až
250 a v jezerech se skalnatými povodími překročila hodnotu 250. Vyšší poměr TN:TP na
podzim odráží vzrůst nitrátů a pokles hladiny TP během léta (KOPÁČEK & al. 1996). Protože
poměr dusíku a fosforu v jezerní vodě je vyšší než než 7, je růst fytoplanktonu v těchto
jezerech limitován fosforem (KOPÁČEK & al. 1996, KOPÁČEK & al. 2000a).
Koncentrace chl a při dané koncentraci TP je citlivá na změnu poměru N:P (SMITH
1982). Vliv tohoto poměru na biomasu fytoplanktonu je výsledkem rozdílné fyziologie
různých druhů. Se změnou poměru TN:TP se tedy mění i složení společenstva fytoplanktonu.
Experimentální dodání živin o vyšším poměru TN:TP (> 14) do jezera vyústilo v převahu
zelených řas rodu Scenedesmus (SCHINDLER 1977), spolu se zelenými řasami ve
fytoplanktonu dominovali také zástupci skupiny Cryptophyceae a Chrysophyceae a sinice
z rodu Pseudoanabaena (LEVINE & al. 1999). Naproti tomu přidání na fosfor bohatého
hnojiva s nízkým poměrem TN:TP (< 5) mělo za následek převahu sinic z rodů Anabaena
a Aphanizomenon, které dusík mohou získat atmosférickou fixací (SCHINDLER 1977). Nízký
poměr TN:TP nezvýhodňuje sinice bez heterocyst (LEVINE & al. 1999).
Mixotrofie
Převaha potenciálně mixotrofních druhů ve fytoplanktonu představuje optimální adaptivní
strategii v prostředí s nízkými koncentracemi anorganického uhlíku a fosforu (JANSSON & al.
1996). NYGAARD & TOBIESEN (1993) nalezli úzkou souvislost mezi stupněm limitace
fosforem a bakterivorií, která tak umožňuje významný růst bičíkovců i v podmínkách velmi
nízkých koncentrací živin.
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Z literatury jsou známy jako potenciálně mixotrofní druhy, vykazující fakultativní
bakterivorii: Dinobryon sertularia (BIRD & KALFF 1987, PUGNETTI & BETTINETTI 1999),
Dinobryon sociale (JANSSON & al. 1996) a někteří další zástupci třídy Chrysophyceae
(Chromulina, Ochromonas) (BIRD & KALFF 1987, PORTER 1988, CARON & al. 1990,
NYGAARD & TOBIESEN 1993, MEDINA-SÁNCHEZ & al. 1999), dále některé druhy rodu
Gymnodinium a Peridinium (PORTER 1988, JANSSON & al. 1996) a pravděpodobně i někteří
zástupci třídy Cryptophyceae (JANSSON & al. 1996, PORTER 1988).
Mixotrofní bičíkovci jsou schopni přecházet ve své výživě mezi fagotrofií a autotrofií a
to během několika hodin změnou obsahu chlorofylu a v závislosti na hustotě kořisti (CARON
& al. 1990), případně na intenzitě světla (PORTER 1988). Některé mixotrofní řasy vykazují
vyšší rychlost bakteriovorie ve tmě (PORTER 1988), jiné jsou na světle nezávislé a rychlost
příjmu bakterií těchto organismů spíše podléhá vlivu teploty jezerní vody (BIRD & KALFF
1987, CARON & al. 1990). Nezávislost fototrofního organismu na světle ukazuje na nižší
význam fotosyntézy ve srovnání se získáváním uhlíku heterotrofní výživou. Dalším
parametrem, který ovlivňuje příjem bakterií, je jejich velikost (BIRD & KALFF 1987, WILLE &
al. 1999).
Přes zimu ve fytoplanktonu jezera Lago Paione Superiore v italských Alpách
převažovali mixotrofní bičíkovci (CALLIERI & BERTONI 1999). Pod ledem přežívali, dokud
nedošlo k nahromadění sněhu, který zcela zastínil vodní sloupec. Zjevně led nemá silný
negativní účinek na přítomnost fytoplanktonu v povrchové vrstvě vody, vzhledem k tomu, že
např. zástupci rodu Dinobryon, dosáhnou v tomto jezeře maxima své biomasy v zimě. Tyto
organismy mohou žít za podmínek velmi nízkých světelných intenzit. Světlo je však faktorem
regulujícím fagotrofii, značná redukce světla dopadajícího do vodního sloupce, která je
způsobena nahromaděním sněhu na zamrzlém povrchu jezera, vysvětluje pokles biomasy
mixotrofních organismů (CALLIERI & al. 1999).
Během letní teplotní stratifikace jsou fagotrofní řasy často nejpočetnější v metalimniu,
protože v této části vodního sloupce jsou díky diskontinuitě termokliny zadržovány bakterie,
řasy a detritus (BIRD & KALFF 1987).
Bakterieriální buňky jsou bohaté na fosfor (vykazují nižší poměr N:P, C:N a C:P než
fytoplankton; FAGERBAKKE & al. 1996), může být velká část požadavku řas na fosfor pokryta
bakteriálním fosforem prostřednictvím bakterivorie. I malý přídavek fosforu v prostředí o
jeho nízké koncentraci může umožnit prudký nárust biomasy (GROVER 1989, ROTHHAUPT
1992).
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Bakteriovorie fytoplanktonu může tvořit významný podíl predace bakterií (NYGAARD &
TOBIESEN 1993, BIRD & KALFF 1987, PORTER 1988, MEDINA-SÁNCHEZ & al. 1999). Díky
nižšímu poměru N:P v bakteriích může příjem bakterií vyvolat relativní nedostatek dusíku
u mixotrofních druhů, což pozoroval JANSSON & al. (1996) v dystrofním jezeře Örträsket
(Švédsko). Tok energie a živin od heterotrofního bakterioplanktonu k potenciálně autotrofním
organismům (mixotrofům) může díky dodávání limitujících živin zvýšit primární produkci
fytoplanktonu (JANSSON & al. 1996).
2.2.8. BIOTICKÉ INTERAKCE
Fytoplankton - bakterioplankton
Bakterie zpravidla představují největší část biomasy mikrobiální smyčky, která je dále
tvořena heterotrofními bičíkovci, nálevníky a fytoplanktonem (CALLIERI & BERTONI 1999,
CALLIERI & al. 1999, WILLE & al. 1999).
Biomasa bakterií v oligotrofních horských jezerech může převyšovat biomasu
fytoplanktonu, například v italském jezeře Lago Paione Superiore v Alpách bakterioplankton
tvořil více než 50 % uhlíku mikrobiální potravní sítě (CALLIERI & al. 1999). Nízká hodnota
poměru biomasy autotrofních a heterotrofních organismů byla též zaznamenána v jezeře Las
Yeguas v pohoří Sierra Nevada ve Španělsku (CRUZ-PIZZARO & al. 1994). Příčinou může být
vedle účinnějšího využívání dostupného fosforu bakteriemi (CURRIE & KALFF 1984) i
inhibice růstu řas vysokou intenzitou fotosynteticky aktivního záření (CALLIERI & al. 1999).
Vztah mezi bakteriemi a řasami se mění podél gradientu trofie V podmínkách velmi
nízkých koncentrací živin se obecně více než řasy uplatňují bakterie, protože specifická
rychlost příjmu ortofosfátů bakteriálními buňkami je při nízkých koncentracích fosfátu
mnohem vyšší (CURRIE & KALFF 1984), avšak při koncentraci TP > 5–7 µg.l–1 již početnost
řas vzrůstá rychleji než bakterií (CURRIE 1990).
Ačkoliv jsou v oligotrofních podmínkách bakterie úspěšnějšími konkurenty o fosfor,
mohou být autotrofní organismy konkurenčně vyloučeny z prostředí pouze v případě, pokud
mají bakterie k dispozici zdroj uhlíku, který není vázaný na fosforem limitovaný
fytoplankton. V případě, že bakterie získávají uhlík od rozsivek, které jsou limitovány více
křemíkem, může dojít k vymizení fosforem limitovaných řas. Pokud zdroj uhlíku pro bakterie
je však spjat s fosforem limitovanými řasami, je pokles biomasy těchto řas následován
poklesem biomasy bakterií (ROTHHAUPT 1992). V takovém systému bakterie nemohou
konkurenčně vyloučit řasy, protože je závislá na přísunu jejich uhlíku.
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Vztah mezi bakteriemi a fytoplanktonem nemusí být pouze konkurenční, jak naznačuje
například pozitivní korelace mezi biomasou bakterií a koncentrací chl a v kanadských
jezerech (CURRIE 1990). Extracelulární produkce organického uhlíku fytoplanktonem může
být významným zdrojem substrátu pro bakterioplankton (RECHE & al. 1996, podle CURRIE
1990). Naopak bakterie přeměňováním části TP na biologicky dostupnou formu mohou
prospívat fytoplanktonu (NEWHOOK & BRIAND 1987).
Mixotrofie může modifikovat vztah mezi bakterioplanktonem a fytoplanktonem,
například v jezeře La Caldera ve Španělsku byl zaznamenán vzrůst biomasy fytoplanktonu
doprovázený poklesem biomasy bakterií (MEDINA-SÁNCHEZ 1999).
Fytoplankton - zooplankton
„Top down“ efekt se může uplatňovat i ve vysokohorských oligotrofních jezerech,
ačkoliv v ultraoligotrofních jezerech může být v důsledku extrémní limitace populace
herbivorů potravou jeho vliv omezen (ELSER & al. 1990). Biomasu fytoplanktonu například
významně snížila populace perlooček Daphnia pulicaria v jezeře Las Yeguas (CRUZ-PIZZARO
& al. 2004), populace druhu Daphnia longispina v jezeře Lago Paione Superiore v Itálii
(CALLIERI & al. 1999, PUGNETTI & BETTINETTI 1999, MANCA & COMOLI 1999).
V bulharských jezerech v pohoří Rila spásání fytoplanktonu druhem Daphnia rosea vedlo
spolu s limitací živinami k prudkému zvýšení průhlednosti jezerní vody (KALCHEV & al.
2004), top-down efekt se uplatnil i ve španělském jezeře La Caldera (MEDINA-SÁNCHEZ
1999).
Kromě fytoplanktonu mohou být další složkou potravy pro planktonní korýše i
nálevníci, bakterie a vířníci. V oligotrofním jezeře může strava, která obsahuje prvoky,
poskytnout perloočkám větší šanci pro přežití, protože nálevníci jsou důležitým zdrojem
sterolů (CALLIERI & al. 1999).
Ačkoliv pro alpinská jezera jsou charakteristické extrémní podmínky, nemohou být
jednoznačně označovány pouze jako oligotrofní. TOLOTTI & al. (2006) studovali i poměrně
vysoce produktivní jezerní ekosystémy v Alpách, pro které je charakteristické vyšší
zastoupení vegetace v povodí. V těchto jezerech byl zooplankton tvořen převážně vířníky,
zpravidla se vyskytovaly i ryby, což mělo za následek snížení top-down efektu větších
zástupců zooplanktonu na růst fytoplanktonu.
Vliv zooplanktonu na fytoplankton může být regulován nejen v rámci trofické kaskády
(predace rybami), ale též velikostí buněk přítomného fytoplanktonu (ELSER & al. 1990,
TOLOTTI & al. 2006) a bakterioplanktonu (WILLE & al. 1999). Vztah mezi zooplanktonem
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a fytoplanktonem může být silně ovlivněn i hodnotou pH: v acidifikovaných jezerech
Vysokých Tater byla koncentrace fytoplanktonu v důsledku oligotrofizace nízká a
zooplankton vymizel, v silně acidifikovaných byl rozvoj zooplanktonu limitován toxicitou
hliníku (STUCHLÍK 2003).
Zooplankton může spásáním fytoplanktonu a bakterioplanktonu zvyšovat dostupnost
limitujících živin (PEDUZZI & HERNDL 1992, STERNER & al. 1995). Vedle exkrementů
i uvolňování úlomků potravy makrozooplanktonu během pastvy byly pravděpodobně příčinou
nárustu fytoplanktonu na konci vegetační sezóny v jezeře Lago Paione Superiore v Itálii
(CALLIERI & BERTONI 1999).

2. 3. JEZERA VE VYSOKÝCH TATRÁCH
2. 3. 1. CHARAKTERISTIKA
Vysoké Tatry jsou jediným vysokohorským pohořím v celém více než 1 200 km
dlouhém oblouku Karpat. Rozkládají se na území 341 km2 , celková plocha Tatranského
národního parku (TANAP), který zahrnuje také ostatní části Tater je bez ochranného pásma
741 km2.
Území Tater se nachází na slovensko-polských hranicích a člení se na Západní a
Východní Tatry, přičemž hranici mezi nimi tvoří Liliové sedlo. Východní Tatry se dále dělí
na Vysoké (v centrální části) a Belianské Tatry. Nejvyšší vrchol - Gerlachovský štít (2654 m.
n. m.) - leží uprostřed vysokotatranského oblouku. Mají typicky vysokohorský charakter
a glaciální reliéf vymodelovaný ledovci (ostré vrcholy a hřebeny, trogy, kary, skalní stupně,
vodopády apod.). Zatímco Vysoké Tatry jsou z převážné části tvořené geologicky citlivým
podložím - žulou, místy se vyskytují ruly, v Západních Tatrách převládají krystalické břidlice
a v Belianských Tatrách dolomity a vápence.
Tatry jsou oblastí největšího výskytu jezer na Slovensku Jezera se nacházejí
v Západních (22 větších a 18 menších než 0,01 ha) a ve Vysokých Tatrách (116 větších
trvalého charakteru a 105 periodického charakteru menších než 0,01 ha). Jezera, která vznikla
ledovcovou činností, se nazývají plesa. Nejvýše položeným plesem ve Vysokých Tatrách je
Modré pleso v Malé Studené dolině (2189 m. n. m.) a nejníže Rakytovská plesa
(1037 m. n. m.). Jsou relativně malá jejich maximální hloubka dosahuje maximálně 79 m a
plocha povrchu jezera 35 ha (HOŘICKÁ & al. 2006). Jezera jsou převážně bez ryb, kromě
několika jezer v Západních (Cottus poecilopus obývá Vyšné Račkovo pleso, Veľké Bystré pleso) a
Vysokých Tatrách (Salvelinus fontinalis- v jezerech Czarny Staw Polski,Wielki Staw Polski,
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Przedni Staw Polski, Czarny Staw Gasienicowy a Zielony Staw Gasienicowy; Salmo trutta
obývá Veľké Hincovo pleso, Popradské pleso a Morskie Oko) (HOŘICKÁ & al. 2006,
STUCHLÍK & al. 2006). Ve Štrbském plese se nachází více druhů ryb. Původně byla jezera až
na výjimky bez ryb avšak mnoho z nich byla opakovaně osázena rybami během posledních
několika století.
Vysokohorská jezera se nacházejí nad horní hranicí lesa, která je v Tatrách ve výškách
mezi 1600–1800 m. n. m. (subalpinský stupeň v mírném pásmu). Les postupně přechází
v kosodřevinu, která nakonec převládá, dokud ji nevystřídají trávy a lišejníky. Přibližně 70 %
tatranských jezer se nachází v alpinské zóně (1800–2200 m. n. m.), jejichž povodí tvoří louky
(suchá tundra s druhy Festuca picturata, Luzula alpino-pilosa, Calamagrostis villosa a
Juncus trifidus) s ostrůvky zakrslé formy druhu Pinus mugo, s vyšší nadmořskou výškou
vzrůstá zastoupení skal (holé či pokryté lišejníky - běžně Rhizocarpon sp., Acarospora
oxytona a Dermatocarpon luridum) (KŘEČEK & al. 2006). Sněhová pokrývka obvykle trvá od
října do června v nadmořských výškách vyšších než 2000 m. n. m. Na 100 m výšky klesá
průměrná roční teplota vzduchu ve Vysokých Tatrách o 0,6 °C a průměrné roční srážky
vzrůstají o 50 mm (LAJCZAK 1996, podle KŘEČEK & al. 2006). Množství srážek je okolo 1000
mm.rok–1 v 1330 m. n. m. a 1600 mm.rok–1 v 2635 m n. m., ale v některých údolích spadne
srážek i více než 2000 mm.rok–1 (KOPÁČEK & al. 2006).
Tatry leží na poloviční vzdálenosti mezi Atlantickým oceánem a Černým mořem a
současně se strmě zvedají do vysokohorského stupně, téměř 2000 m nad okolní kotliny. Jejich
podnebí vnitrozemského rázu (dlouhé studené zimy, krátká teplá léta, nejvydatnější srážky
v letním období) je proto podmíněno oběma faktory. Chemismus jezer je celkově podobný charakteristické je oligotrofní charakter s malým množstvím anorganických i organických
látek, vyjímku tvoří Štrbské a Popradské pleso, která jsou postižena eutrofizací v důsledku
přísunu odpadních vod z rekreačních objektů (STUCHLÍK & al. 1985). Značný výškový rozsah
tohoto pohoří a velká členitost terénu podmiňují velké rozdíly v oblačnosti, srážkách, teplotě
vzduchu, slunečním svitu (nejvíc svitu mají vrcholy a jižní svahy, na nichž leží většina jezer,
naopak nejméně svitu dostávají doliny na severním úbočí). Jezera se dále mezi sebou liší
velikostí a hloubkou, průtočností, velikostí povodí, charakterem vegetace a délkou období
zámrazu, což přináší příležitost studia chemismu a oživení jezer v širokém spektru
mikroklimatických podmínek.
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2. 3. 2. PRŮBĚH ACIDIFIKACE
Systematické studie ledovcových jezer ve Vysokých Tatrách začaly v 80. letech
minulého století a byly primárně zaměřeny na zjištění vlivu kyselých srážek na tyto
ekosystémy. Ačkoliv pastva a jiné zemědělské aktivity byly zakázány po vyhlášení
Tatranského národního parku na konci 50. let 20. století (KŘEČEK & al. 2006) a rekreační
využití nemá až na výjimky významný vliv na chemismus jezer, byla jezera ovlivněna lidskou
činností prostřednictvím dálkového transportu acidifikačních polutantů pocházejících z
průmyslu a zemědělství.
Vysoké Tatry se nacházejí ve vzdálenosti ~200 km od tzv. černého trojúhelníku. Po
2. světové válce obnova německého průmyslu a jeho přesun do východního bloku vyústily
v rychlý nárust energetické spotřeby ve střední Evropě (spalování uhlí). Jeho důsledkem bylo
čtyřnásobné zvýšení hladiny emisí SO2 (z ~100 na ~385 mmol.m–3) a trojnásobné zvýšení
emisí dusíku (tj. NOX + NH3; z ~100 na ~275 mmol.m–3, přičemž ~70 % TIN tvořily oxidy
dusíku) mezi začátkem 50. let a polovinou 80. let 20. století na území Československa
(KOPÁČEK & al. 1998). V oblasti tzv. černého trojúhelníku byla na konci 80. let naměřena
vůbec nejvyšší úroveň emisí SO2 v Evropě (~800 mmol.m–2.rok–1) (BARRETT & al. 1995,
podle KOPÁČEK & al. 1998). Narůstající množství emisí SO2, NOx a NH3 mělo za následek
zvyšující se atmosférický spad SO42– a anorganického dusíku (NO3– a NH4+) který způsobil
atmosférickou acidifikaci jezer ve Vysokých Tatrách (KOPÁČEK & al. 2001b). Hodnota pH
srážek se pohybovala v letech 1980–1981 v rozmezí 4,2–4,3 (STUCHLÍK & al. 1985).
V 80. letech 20. století koncentrace NO3– a SO42– v jezerech dosáhla svého maxima a
většina jezer a menších stojatých vod ve slovenské části Tater (86 %) patřila v letech 1981–
1983 mezi vody acidifikací ohrožené (KNK < 100 µmol.l–1), polovina z tohoto počtu (42%)
byly vody acidifikované (KNK < 20 µmol.l–1) (STUCHLÍK & al. 1985). Na polské a slovenské
straně Tater tak byla acidifikována jedna třetina tatranských jezer (KOPÁČEK & al. 2004b).
V jezerní vodě byl nejvýznamnějším kationtem Ca2+ a aniontem SO42– (STUCHLÍK & al. 1985).
K největším změnám v koncentraci iontů došlo u HCO3–, jeho poměr vůči sumě vápníku a
hořčíku klesl z hodnoty ~1 v roce 1963 na ~0,3 v letech 1981–1982 (STUCHLÍK & al. 1985).
Zatímco podíl Ca2+ a Mg2+ v sumě kationtů se vůči roku 1963 nezměnil, v sumě aniontů došlo
ke snížení podílu HCO3– z více než 60 % na 42–0 %, zvýšení podílu SO42– z 9–24 % na 36–
60 % a podílu NO3– z 2–8 % na 15–35 % (STUCHLÍK & al. 1985).
Pokud jde o biomasu fytoplanktonu, acidifikovaná jezera ve Vysokých Tatrách byla
charakterizována extrémně nízkou koncentrací chlorofylu a, zatímco relativně vysoké
koncentrace byly nalezeny jak u neacidifikovaných, tak u silně acidifikovaných jezer
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(VYHNÁLEK & al. 1994). LUKAVSKÝ (1994) pozoroval pokles počtu druhů fytoplanktonu v
jezerech s nadmořskou výškou jezera a vzrůst počtu druhů s vyšším pH, tzn. nejmenší počet
druhů řas v jezeře byl v takovém jezeře, které se nacházelo ve vysoké nadmořské výšce a
současně mělo nízkou hodnotu pH. Acidifikací řízené změny v kvalitě vody jezer byly často
spojeny s drastickou redukcí biodiversity zooplanktonu (FOTT & al. 1994).
Zvýšený atmosférický spad acidifikačních polutantů ovlivnil i koncentraci živin
povrchových vod Vysokých Tater: koncentrace fosforu byla převážně odvozena od
acidifikačního statutu jezera (VYHNÁLEK & al. 1994) a koncentrace NO3– vzrostla v jezerech
situovaných v povodích saturovaných dusíkem (KOPÁČEK & al. 1995, KOPÁČEK & al. 2000a).
Odhadovaný průměrný pokles KNK (přibližně o 100 µeq.l–1) díky atmosférické acidifikaci
odpovídal průměrnému nárustu koncentrace SO42– (70 µeq.l–1) a NO3– (30 µeq.l–1) v období
mezi lety 1937 a 1989 (KOPÁČEK & STUCHLÍK 1994).
Koncentrace SO42– a NO3– v jezerní vodě začaly klesat od konce 80. let, respektive
začátku 90. let 20. století díky významné redukci emisí SO2, NOx a NH3 ve střední Evropě po
politických a ekonomických změnách v bývalých komunistických zemích (KOPÁČEK & al.
1998). Pokles emisí dusíku byl vůči poklesu emisí SO2 opožděn díky jeho relativně stabilní
emisní rychlosti ze západního Německa během 90. let (BARRETT & al. 1995, podle KOPÁČEK
& al. 1998). V roce 1997 byla rychlost tvorby emisí SO2 o 67 % a dusíku o 34 % nižší než
v období 1985–1989 (KOPÁČEK & al. 2002). Pokles koncentrace silných acidifikačních
aniontů v jezerní vodě kompenzoval převážně pokles bazických kationtů, H+ a vzrůst HCO3–
(KOPÁČEK & al. 1998), nicméně koncentrace SO42– a NO3– v jezerní vodě byla ještě v roce
2004 stále vyšší než v roce 1937 (KOPÁČEK & al. 2006).
Koncentrace NO3– v jezerní vodě byly těsněji korelovány s rychlostí emisí během
období jejich nárustu i poklesu, avšak v některých jezerech Vysokých Tater nebyl
zaznamenán signifikantní klesající trend v koncentraci NO3– po snížení tvorby emisí
(KOPÁČEK & al. 2002), důvody mohou být dva:
(1) koncentrace nitrátu byla nízká, protože v těchto jezerech nedošlo k saturaci povodí
dusíkem (Jamské a Slavkovské pleso),
(2) v jezerech s vyšší celkovou koncentrací fosforu, například ve Starolesnianském (KOPÁČEK
& 1996) a Popradském plesu (STUCHLÍK & al. 1985) je přísun nitrátů redukován
asimilačními a disimilačními procesy organismů ve větší míře.
Naproti tomu vztah mezi koncentrací SO42– v jezeře a emisemi SO2 byl odlišný během
období nárustu vůči období poklesu emisí. Emise SO2 dosáhly maxima v polovině 80. let
minulého století, ale nárust SO42– ve vodě pokračoval až do začátku 90. let, ačkoliv již emise
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síry začaly slabě klesat. Během 90. let emise síry prudce poklesly na úroveň obdobnou konci
30. let., zatímco jezerní koncentrace SO42– klesala podstatně nižší rychlostí a dosáhla hladiny
pozorované v polovině 80. let (KOPÁČEK & al. 2002). Opoždění chemické odpovědi jezera za
změnou emisní rychlosti splodin je nazýváno hysterezí. Hystereze byla pozorována například
u jezer Czarny Staw, Morskie Oko a Wielky Staw. Naproti tomu například ve Vyšném
Wahlenbergově plese klesla koncentrace SO42– rychle a byla těsně korelována s trendem
spadu. Rozdíl je způsoben dominantní úlohou půd v determinaci hystereze SO42–. Povodí
Vyšného Wahlenbergova plesa je převážně skalnaté s chudým pokrytím půd, zatímco povodí
jezer Czarny Staw, Morskie Oko a Wielky staw je skalnato-luční s více vyvinutými půdami,
které umožňují sorbci SO42–. Hystereze chemického zotavení zpomaluje i následné biologické
zotavení jezera (KOPÁČEK & al. 2002).
S nižším přísunem kyselých srážek docházelo k postupnému zotavování jezer. Výzkum
v letech 1993–1994 prokázal ranou periodu procesu zotavení se jezerní vody z acidifikace
(KOPÁČEK & al. 2004b). Procento acidifikovaných jezer kleslo od počátku 90. let minulého
století z 37 na 20 % (KOPÁČEK & al. 2006). Koncentrace chlorofylu a stoupla během
posledního desetiletí výrazně v celé jezerní oblasti (KOPÁČEK & al. 2006). Zastoupení jezer,
jejichž KNK > 150 µmol.l–1 (hladina KNK ve Vysokých Tatrách, která již představuje
průkaznou odolnost vůči acidifikaci), vzrostlo z 15 % na 21 %. Zastoupení jezer, jejichž
KNK< 20 µmol l–1 (acidifikovaná jezera), pokleslo z 37 % na 20 % (KOPÁČEK & al. 2006).
Lze však očekávat opětovný nárust emisí zejména amoniaku ze zemědělských zdrojů a oxidů
dusíku z dopravy v souvislosti s ekonomickým růstem.
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3.

MATERIÁL A METODY

3. 1. POPIS LOKALIT
Studovaná jezera se nacházejí ve Vysokých Tatrách, Starolesnianske pleso a Ľadové
pleso ve Velké Studené dolině a Vyšné Wahlenbergovo pleso ve Furkotské dolině. Tato
jezera se liší nadmořskou výškou, morfometrií, charakterem povodí i acidifikačním statutem
(Tab. 3).
Tab. 3 – Vybrané charakteristiky zkoumaných jezer (STUCHLÍK 2003).
Jezero
SP
VW
LP

Doba
Nadm.výška Sj zm
V
Sp Srážky Charakter
Přítoky odtoky zdržení 3 j 3
(m. n. m.) (ha) (m)
(10 m ) (ha) (mm) povodí
(r)
1986
0,7 4,1
0
ano 0,43
11 2,26 1275
louka
2145
5 21
0
ne
1,01 421 31,95 1346 louka-skála
2057
1,7 18,0 0
ne
0,74 114 12,93 1434
skála

Vysvětlivky: Sj – plocha jezera, zm –maximální hloubka jezera, Vj – objem jezera, Sp –
plocha povodí, charakter povodí: louka (> 70 % Sp tvoří louky), skála (> 70 % Sp
skály), louka-skála (30–70 % Sp skály či louky), SP – Starolesnianske pleso, VW –
Vyšné Wahlenbergovo pleso, LP – Ľadové pleso.
Starolesnianske pleso patřilo v období vrcholné acidifikace do kategorie silně
acidifikovaných jezer, hodnota pH poklesla začátkem 80. let 20. století na 4,5, uhličitanový
pufrační systém jezera byl vyčerpán (KNK –19 µmol.l–1 v roce 1984). Vyšné Wahlenbergovo
pleso patřilo mezi jezera acidifikovaná s hodnotou pH 5,6 (1981) a KNK 7 µmol.l–1 (1984)
(STUCHLÍK & al. 1985, STUCHLÍK & al. 2006). Naproti tomu Ľadové pleso se nacházelo na
rozmezí acidifikovaných a neacidifikovaných jezer, pod vlivem tání sněhu a ledu v jarním
období podléhalo epizodickým acidifikacím povrchových vrstev jezera (DARGOCKÁ & al.
1997), hodnota pH byla 6,0 (1981) a KNK dosahovala hodnoty 50 µmol.l–1 (1984) (STUCHLÍK
& al. 1985, STUCHLÍK & al. 2006).
V období let 1984–1994 se hodnoty pH ani KNK výrazně nezměnily (STUCHLÍK & al.
2006), data z roku 2004 však již ukazují na postupné zotavení vod z acidifikace. pH
Starolesnianského plesa se zvýšilo (5,1), pufrační uhličitanový systém ale zůstal stále
vyčerpán (KNK –3 µmol.l–1) a pleso se nyní řadí mezi jezera acidifikovaná. Vyšné
Wahlenbergovo pleso (pH 6,6, KNK 60 µmol.l–1) je v obdobné situaci jako Ľadové pleso
v 80. letech minulého století. Ľadového pleso s hodnotami pH 6,9 a KNK 87 µmol.l–1 zůstalo
v kategorii neacidifikovaných jezer (KOPÁČEK & al. 2006).
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3. 2.

ODBĚR A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ
Vzorky byly odebrány ve druhé polovině září 2004 z hloubky 0,5 m. Odběr vzorků se

provádějí na počátku podzimu, protože chemismus jezer je v tomto období stabilnější
a reprezentativnější ve srovnání s jarem a létem (KOPÁČEK & al. 1996). Vzorky fytoplanktonu
byly nafixovány Lugolovým roztokem a zkoncentrovány sedimentací v odměrných válcích
(5x). Determinace byla z důvodu studia fixovaných vzorků ve většině případů provedena na
úroveň rodu. Početnost jednotlivých taxonů jsem zjišťovala v sedimentačních komůrkách pod
inverzním mikroskopem. U hojných druhů bylo spočteno minimálně 300 jedinců. Ze
změřených rozměrů jednotlivých taxonů jsem na základě aproximace tvarů buněk ke známým
geometrickým tělesům vypočítala hodnotu objemové biomasy a vyjádřila ji v jednotkách
[mm3.l–1] (STRAŠKRABOVÁ & al. 1999).
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4.

VÝSLEDKY

Zjištěné abundance a objemové biomasy jednotlivých druhů a vyšších taxonomických
skupin jsou uvedeny v Tab. 4 a 5. Grafy ukazují relativní podíl jednotlivých skupin
fytoplanktonu na celkové početnosti (Obr. 1) a biomase (Obr. 2).
Ve studovaných jezerech zcela převažovali bičíkovci. Z hlediska abundance v Ľadovém
plesu dominovaly skrytěnky (Cryptophyceae) a zlativky (Chrysophyceae), ve Vyšném
Wahlenbergově a ve Starolesnianském plese zlativky. Významně byly zastoupeny mixotrofní
nebo

potenciálně

mixotrofní

druhy

fytoplanktonu

(Dinobryon

cf.

cylindricum,

Chromulina sp., Ochromonas sp.). Skupina Dinophyceae a Chrysophyceae byla zastoupena
ve všech třech jezerech.
Tab. 4 – Abundance taxonů tvořících fytoplankton ve zkoumaných jezerech,
září 2004 [n.ml–1].
(SP– Starolesnianske pleso, VW – Vyšné Wahlenbergovo pleso,
LP – Ľadové pleso, + – ojedinělý výskyt)
Cyanobacteria
Dinophyceae

Cryptophyceae

Chrysophyceae

Bacillariophyceae
Chlorophyceae

Trebouxiophyceae
Conjugatophyceae
neidentifikovaná cysta

Druh
Cyanobacteria g. sp.
Peridinium sp.
Gymnodinium uberrimum
Gymnodinium sp.(malé)
Katodinium sp.
Dinophyceae g. sp.
Cryptomonas sp. 1
Cryptomonas sp. 2
Plagioselmis lacustris
Bitrichia sp.
Dinobryon cf. cylindricum
Ochromonas sp.
Chromulina sp.
Mallomonas sp.
Bacillariophyceae g. sp.
Carteria sp.
Chlamydomonas sp.
Chlamydomas sp. - cysta
Chlorogonium sp.
Scenedesmus sp.
Koliella sp.
Staurastrum sp.
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SP
+
14
–
163
44
614
–
–
+
1271
–
–
2
80
9
9
2
+
2
22

VW
15
–
–
13
3
–
–
–
3
–
–
77
86
+
2
17
–
–
66
–
1
–
–

LP
+
1
134
7
–
–
62
24
247
–
+
49
166
64
5
–
–
–
–
+
–
–
–

Biomasa třídy Dinophyceae byla díky přítomnosti velkého druhu Gymnodinium
uberrimum relativně vůči ostatním skupinám nejvyšší v neacidifikovaném Ľadovém plese,
zatímco zástupců třídy Chrysophyceae v acidifikovaném Starolesnianském plesu. Zástupci
skupiny Cryptophyceae (Cryptomonas spp., Plagioselmis lacustris) se významněji podíleli na
celkové biomase pouze v Ľadovém plese. Zelené řasy a zlativky dominovaly ve Vyšném
Wahlenbergově plese (Obr. 2).
Tab. 5 – Objemová biomasa taxonů tvořících fytoplankton ve zkoumaných jezerech,
září 2004 [10–3 mm3.l–1]

Cyanobacteria
Dinophyceae

Cryptophyceae

Chrysophyceae

Bacillariophyceae
Chlorophyceae

Trebouxiophyceae
Conjugatophyceae
neznámá cysta

Druh
Cyanobacteria g. sp.
Peridinium sp.
Gymnodinium uberrimum
Gymnodinium sp. (malé)
Katodinium sp.
Dinophyceae g. sp.
Cryptomonas sp. 1
Cryptomonas sp. 2
Plagioselmis lacustris
Bitrichia sp.
Dinobryon cf. cylindricum
Ochromonas sp.
Chromulina sp.
Mallomonas sp.
Bacillariophyceae g. sp.
Carteria sp.
Chlamydomonas sp.
Chlamydomas sp. - cysta
Chlorogonium sp.
Scenedesmus sp.
Koliella sp.
Staurastrum sp.

SP
+
94
–
67
8
148
–
–
+
190
–
–
–
+
234
2
34
–
1
+
1
13

VW
+
–
–
3
+
–
–
+
–
–
31
5
+
+
35
–
–
6
+
–
–
–

LP
+
6
2578
2
–
–
84
10
29
–
+
15
6
6
+
–
–
–
–
–
+
–
–

Nejvyšší celkovou biomasu fytoplanktonu vykazovalo v září 2004 Ľadové pleso
(2,7 mm3.l–1), nižší Starolesnianske pleso (0,8 mm3.l–1) a nejnižší Vyšné Wahlenbergovo
pleso (0,1 mm3.l–1). Naproti tomu abundance fytoplanktonu (n.ml–1) byla nejvyšší ve
Starolesnianském plese (2232), nižší v Ľadovém (759) a nejnižší ve Vyšném Wahlenbergově
plese (283).
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Obr. 1 – Relativní podíl početnosti buněk
hlavních taxonomických skupin
fytoplanktonu ve studovaných jezerech.
(LP – Ľadové pleso, SP – Starolesnianske
pleso, VW – Vyšné Wahlenbergovo pleso)
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Obr. 2 – Relativní podíl objemové
biomasy hlavních taxonomických skupin
fytoplanktonu ve studovaných jezerech.
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5.

DISKUSE

Fytoplankton studovaných jezer je tvořen malým počtem převážně bičíkatých druhů, jak
je charakteristické pro oligotrofní vysokohorská jezera (LUKAVSKÝ 1994, PUGNETTI &
BETTINETTI 1999). U řady zastoupených rodů byla prokázána schopnost mixotrofní výživy
(BIRD & KALFF 1987, PORTER 1988). Aktivně pohyblivé druhy schopné fagotrofie představují
optimální adaptaci na extrémní podmínky světelného záření a nedostatku živin
vysokohorských jezer (JANSSON & al. 1996).
Zjištěná skladba fytoplanktonu se se značně lišila ve srovnání s předchozími
pozorováními. Ve Starolesnianském plese v roce 1991 výrazně z hlediska početnosti
dominovala Koliella longiseta a Peridinium sp. (DARGOCKÁ & al. 1997). FOTT & al. (1999)
zjistili ve druhé polovině 90. let převahu obrněnek, zelených bičíkovců a zlativek, Koliella
longiseta byla též hojně zastoupena, ale vzhledem k malému objemu buněk se nepodílela
významně na celkové biomase. V září 2004 byl tento druh pozorován pouze ojediněle, což by
mohlo být důsledkem zotavování se jezera z acidifikace. Ústup druhu Koliella longiseta byl
v návaznosti na zmenšování významu epizodické acidifikace pozorován také v Ľadovém
plese (NEDBALOVÁ & al. 2006). V období vrcholící acidifikace byl jeho výskyt v ‚Ladovém
plese úzce časově i prostorově vázán právě na období dočasného okyselení povrchových
vrstev jezera (DARGOCKÁ & al. 1997). Ve Starolesnianském plese byla dále nápadná
přítomnost druhu Dinobryon cf. cylindricum, který nebyl v předchozí studii pozorován. Podíl
hlavních skupin fytoplanktonu (Chlorophyceae, Chrysophyceae a Dinophyceae) na celkové
biomase však zůstal zhruba zachován.
Biomasa fytoplanktonu Starolesnianského jezera dosahovala vysokých hodnot,
uplatňoval se efekt acidifikací vyvolané eutrofizace, ústup acidifikace způsobil pokles
koncentrací chlorofylu a (STUCHLÍK 2003). Tomuto trendu odpovídala v roce 2004 poměrně
nízká hodnota objemové biomasy ve srovnání s předchozími údaji (FOTT & al. 1999).
V Ľadovém plese v letech 2000 a 2001 tvořil největší biomasu druh Plagioselmis
lacustris, Cryptomonas cf. erosa a Ochromonas sp. (NEDBALOVÁ & al. 2006). V září 2004
nejvyšší biomasu tvořilo Gymnodinium uberrimum, Cryptomonas sp. a Plagioselmis lacustris.
Byl také potvrzen ústup druhu Koliella longiseta. Dominance skupin Crytophyceae
a Chrysophyceae

tak

byla

v roce

2004

vystřídána

převahou

tříd

Dinophyceae

a Cryptophyceae. Pozorované vysoké hodnoty celkové objemové biomasy ve srovnání
s předchozími údaji jsou dány přítomností velkého druhu Gymnodinium uberrimum. V sezóně
2000–2001 se tyto hodnoty pohybovaly v rozmezí 0–0,9 mm3.l–1 (NEDBALOVÁ & al. 2006).
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Vyšné Wahlenbergovo pleso patřilo do kategorie acidifikovaných jezer a bylo tedy
výrazně postiženo oligotrofizací, která způsobila pokles koncentrace chlorofylu a k téměř
nulovým hodnotám a vyhynutí planktonních korýšů (STUCHLÍK 2003, HOŘICKÁ & al. 2006).
V 80. letech minulého století zde byly při výzkumu fytoplanktonu zjištěny pouze rozsivky
Fragilaria virescens a Tabellaria flocculosa (JURIŠ 1987). Výsledky z roku 2004, kdy se
v planktonu objevili zástupci řady taxonomických skupin potvrzuje nastoupený trend
vzestupu koncentrace chlorofylu a pozorovaný v tomto plese v posledním období (STUCHLÍK
2003)

6.

ZÁVĚR

Ve fytoplanktonu vysokohorských jezer zpravidla převažují bičíkovci. Třídy
Chrysophyceae, Dinophyceae a Cryptophyceae jsou nejčastějšími skupinami v těchto
jezerech. Výhodnou adaptací fytoplanktonu v podmínkách nedostatku dostupných živin
a světa pro fotosyntézu představuje mixotrofie. Aktivní migrace umožňuje bičíkovcům
vyhledávat optimální hloubku pro fotosyntézu a vyhnout se fotoinhibici.
Studium tří alpinských jezer z oblasti Vysokých Tater na Slovensku potvrdilo
převažující přítomnost bičíkovců a značné zastoupení potenciálně mixotrofních druhů.
Zvýšený spad acidifikačních polutantů vyústil ve Vysokých Tatrách v okyselení povrchových
vod, které vyvrcholilo v 80. letech minulého století. Studovaná jezera se lišila stupněm
acidifikace, což bylo dáno rozdíly v morfometrii, nadmořské výšce a charakteru povodí.
Starolesnianske pleso patřilo mezi silně acidifikovaná jezera s vyčerpaným uhličitanovým
pufračním systémem, nyní jeho pH a KNK odpovídá acidifikovaným jezerům.
Ve fytoplanktonu převažují zástupci skupin Dinophyceae, Chrysophyceae a Chlorophyceae.
Acidifikované Vyšné Wahlenbergovo pleso prodělalo období oligotrofizace, kdy množství
dostupného fosforu bylo drasticky sníženo a tomu odpovídala i velmi nízká hodota biomasy
fytoplanktonu.

V současnosti

je

toto

pleso

na

hranici

jezer

acidifikovaných

a neacidifikovaných, ve fytoplanktonu převažují zelené řasy. Ľadové pleso zaznamenává
epizodické acidifikace v důsledku tání sněhu, význam těchto sezónních okyselení klesá se
zvyšujícím se pH, fytoplankton tvoří zejména skupina Dinophyceae a Cryptophyceae.
Nejvýraznější změnou ve srovnání s dřívějšími výsledky je vzestup biomasy
fytoplanktonu Vyšného Wahlenbergova plesa a její pokles ve Starolesnianském plese, což je
v souladu s probíhajícími změnami v koncentraci chlorofylu a. To potvrzuje postupné
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zotavování těchto jezer z acidifikace. Pozorované změny ve druhovém složení bude nutné
vyhodnotit až po zpracování dalších vzorků.
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