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Tato  práce  je   součástí  projektu  „Monitoring  zvláště  chráněných  druhů rostlin,
živočichů a typů přírodních stanovišť významných z hlediska ES“ (VAV610/4/01)
řešeného v letech 2001 – 2005 na AOPK ČR.

Cílem  celého  projektu  je  zpracování  zásad  monitoringu  chráněných druhů  a  typů
přírodních stanovišť,  významných z  hlediska právních norem ES, podle požadavků
článku 11 směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin, s vazbou na další povinnosti vyplývající z této
směrnice (článek 17 a další), dále pak ověření metodických postupů pro výše uvedený
monitoring v praxi.

Monitoring aluviálních ekosystémů je zaměřen na travinné a mokřadní nelesní biotopy
v aluviích středních a dolních toků řek. Přeloženo do řeči biotopů ve smyslu Katalogu
biotopů se jedná zejména o následující biotopy: M1.1 až M1.8, M4.1 až M4.3, M6,
M7, T1.4, T1.6, T1.7, T1.8.

Předkládaná metodika vychází z anotace schválené AOPK ČR před zadáním práce, viz
příloha 3 a byla upravena na základě poznatků získaných při provádění monitoringu na
pilotních lokalitách.

DAPHNE ČR – Institut aplikovane ekologie
Husova 45/622, České Budějovice, 37005
daphne@daphne.cz, www.daphne.cz 
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           Část A – Metodika založení monitorovacího systému

ást A – Metodika založení monitorovacího systémuČ

A1 Lokalita

Vzhledem k zadání: „monitoring aluviálních ekosystémů v České republice“, je při
výběru  lokalit  pro  založení  monitorovacího  systému  třeba  respektovat  geografické
rozložení  typických  aluviálních  biotopů  v  rámci  ČR  a  zároveň  získat  od  všech
hlavních typů těchto ekosystémů reprezentativní vzorek pro trvalé sledování.

Co by měla splňovat lokalita vhodná pro monitoring:

• dostatečně  vyvinutý  nivní  fenomén -  neregulované  koryto,  plochá  část  nivy
minimálně 50 metrů v průměru, meandrující tok, stará zazemňující se ramena atd.

• funkční záplavový režim – nutno zjistit od místních úřadů, obyvatel

• minimální rozlohu – umožňující instalaci alespoň 6 pokusných ploch 10 m od sebe
navzájem vzdálených a položení minimálně dvou počtu transektů (odhad minima: 5
ha)

• přítomnost  spektra  sledovaných biotopů –  lokality by jako celek  měly podat
informaci o aluviálních ekosystémech v celé ČR

• souhlas  majitele – klíčovou otázkou je oslovení majitele či  nájemce s návrhem
monitorovacího systému a získání jeho souhlasu s prováděním monitoringu. Stejně
tak je samozdřejmostí projednání záměru se SOP v případě, jeli území předmětem
ochrany.

Co zohlednit při výběru lokalit:

• lokalita navržená do národního seznamu Evropsky významných území by měla
dostat přednost vzhledem k  povinnosti reportingu o jejich stavu k EK

• komplexnější lokalita má přednost před drobnou
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           A2 Uspořádání do transektů

A2 Uspo ádání do transektř ů

V ekosystému jakým jsou aluviální polohy podél řek je praktické uspořádat sledované
plochy  do  transektů.  Správnou  polohou  transektu  se  na  rozdíl  od   náhodného
uspořádání sníží počet ploch potřebný k sledování cílových biotopů. Určitou orientací
transektu je možno získat charakteristiky gradientových faktorů jako je vzdálenost od
toku řeky, případně průběh reliéfu (jde-li o plynulý svah) a pod.

Veškerá  měření  a  pozorování  budou  realizována  na  liniových  transektech  nivou.
Transektem se rozumí linie vymezená koncovými body, vegetace na transektu pás pět
metrů na každou stranu od této linie, čili desetimetrový pás.

• minimálně 2 biotopy – Transekty v rámci lokality je třeba pokládat tak, aby jejich
průběh umožnil sledování alespoň dvou biotopů. Toho lze dosáhnout manipulací s
polohou, délkou a počtem transektů.

• minimum 3 snímky na  biotop –  Na transekty v  rámci  jedné  lokality je  třeba
umístit minimálně tři snímky pro každý sledovaný biotop. To je třeba zohlednit už
při  vytyčování  transektů,  jelikož  je  nutné  dodržet  minimální  vzdálenost  snímků
určených  ke  sledování  jednoho  biotopu  10  m.  Zadavatel  monitoringu  může
požadovat větší počet snímků, zvláště je to vhodné, jeli jeho úmyslem zodpovědět
zároveň  některé  ekologické  otázky  v  rámci  konkrétní  lokality.  Konečný  počet
snímků je třeba sjednat definitivně při zadání monitoringu.

• viditelné označení - Transekty budou v terénu viditelně označeny a jejich označení
podrobně popsáno (tak, aby značku identifikoval kdokoliv další pouze za pomocí
onoho popisu)  v dokumentaci  k lokalitě.  K označení  je  možno využít  vlastních
značek nebo výrazných krajinných prvků s předpokládanou dlouhodobou existencí.
Ideálem je  kombinace  jako v  následujícím příkladu:  „transekt  XXX začíná  pod
třetím řopíkem (betonový bunkr) zleva u značky popsané YYY“.

• zaměření transektu GPS – koncové body transektu budou zaměřeny pomocí GPS
a jejich souřadnice zaznamenány pro usnadnění dalšího dohledávání
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           A3 Trvalé plochy

A3 Trvalé plochy

Opakovaným sledováním porostu  na jednom přesně  definovaném místě  lze  velmi  detailně
popsat změny probíhající ve společenstvu. Monitoring trvalých ploch je standardní metodou
užívanou při sledování změn vegetace.

4 x 4 m - tato rozloha fytocenologických snímků v nelesní vegetaci umožní srovnání s
klasickými studiemi a předchozími záznamy na lokalitách

• orientace – jedna úhlopříčka leží na transektu

• značky  – trvalé plochy je nutno pečlivě vyznačit,  nejlépe trubičkou (plast +kov,
pouze kov) zapuštěnou z většiny v zemi, v bezzásahových vegetačních typech tak
aby byly dohledatelné (počítat se stařinou), v ostatních tak, aby bylo možno provést
management bez poškození  trvalých značek.  Alespoň minimální  část  značek by
měla  obsahovat  kovový  díl.  To  umožní  obtížně  dohledatelné  plochy  najít
detektorem kovu.

• Minimum 3 snímky od každého biotopu, optimum 5.

• záznam trvalých charakteristik – sklon, orientace, pedologie aj.

• zaměření snímku GPS – roh čtverce nejblíže k vrtu bude zaměřen pomocí GPS a
jeho souřadnice zaznamenány pro usnadnění příštího dohledávání
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           A4 Vrty

A4 Vrty

Důležitým faktorem ovlivňujícím vegetaci je spodní voda, jak výška její hladiny, tak
její  kvalita  (pH,  obsah  živin,...),  tyto  charakteristiky jsou  základním  kamenem při
hledání příčin změn společenstev.

Ke každé trvalé ploše bude vyhlouben vrt. 

Vně  každého  snímku  bude  v  jeho  bezprostřední  blízkosti  vyhloubena  sonda  a
instalováno vybavení pro měření hladiny spodní vody a k odběru jejích vzorků.

• doba  instalace –  optimální  je  instalace  zařízení  v  nejsušší  periodě  roku
(červenec,srpen).  Pokud z  organizačních  důvodů bude práce  prováděna  v jiném
období  je  třeba  počítat  s  poklesem  hladiny  i  o  více  než  metr  v  porovnání  se
bohatšími měsíci.

• hloubka – dle hladiny spodní vody, pro odběr vzorku je třeba sloupec alespoň 20
cm  vody.  Nepropustná  jílová  vrstva  by  v  případě  jejího  výskytu  měla  zůstat
neporušená (neprovrtaná).

• odběrové  zařízení –  spočívá  v  perforované  plastové  trubce  o  průměru  4  cm
obalené  tkaninovým  materiálem  jako  ochranou  proti  zanášení.  Dolní  konec  je
uzavřen (hladina se udržuje prostupem perforací), horní konec je opatřen uzávěrem
proti znečistění.
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           Část B – Sledování monitorovacího systému

ást B – Sledování monitorovacího systémuČ

B1 Sledování na transektu

Průzkum vegetace na pásu podél transektu zvyšuje pravděpodobnost zachycení lokální
změny, jakou může být změna reliéfu po povodni, deponie zemědělských odpadů či
uchycení invazního druhu. Dotýká se také více biotopů než je možno sledovat detailně
a  podává  informaci  o  vegetačním  kontextu  v  okolí  snímků.  Spolu  s  opakovaným
mapováním vegetace (předmět plošného monitoringu Evropsky významných lokalit)
podává  informaci  o  vývoji  systému nivy,  který je  nutno  nahlížet  rovněž  z  tohoto,
řekněme subkrajinného měřítka.

Sledování  na  transektu  by mělo  proběhnout  v  rozběhnuté  vegetační  sezóně  tj.  od
června do srpna. Při průchodu podél transektu budou zaznamenány následující údaje:

a) sled biotopů  – Transekt bude rozdělen na úseky dle biotopů, kterými prochází.
Hraniční  bylo nesrozumitelné body (v případě pozvolného přechodu biotopů se
stanoví jako střed úseku ve kterém nelze jednoznačně určit jediný biotop) budou
zaznamenány jako délka od počátku transektu. V případě biotopu, který je uvnitř
desetimetrového pásu ale neprotíná jeho podélnou osu, je učiněna poznámka k
úseku biotopu, ke kterému je prováděn aktuální záznam. 

b) pro každý úsek bude expertem zaznamenán odhad pokryvnosti resp. početnost
indikačních druhů:

• Druhy indikující vysokou hladinu živin: Urtica dioica, Rumex obtusifolius,
Deschampsia cespitosa  a další.

• Druhy  indikující  dostatečný  záplavový  režim:  Phalaris  arundinacea,
Lychnis  flos-cuculi,  Carex  vulpina,  Carex  nigra,  Eleocharis  spp.,  Carex
gracilis  a další.

• Druhy  indikující  nedostatečné  kosení:  Phalaris  arundinacea,  Cirsium
arvense, Arctium spp.,  Calamagrostis  epigejos, C. canescens, Phragmites
australis a nálet dřevin a křovin a další.

• Invazní druhy: Impatiens glandulifera, Reynoutria spp. a další.

c) budou vytyčeny trvalé plochy pro snímkování, viz A3 a B2

d) budou změřeny charakteristiky spodní vody, viz B3
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           B2 Sledování na trvalých plochách

B2 Sledování na trvalých plochách

Pro  sledování  na  trvalých  plochách  se  používá  metoda  opakovaného  záznamu
pokryvnosti a abundance druhů. K tomuto účelu bylo v minulosti sestaveno několik
semikvantitativních  stupnic.  Přikláníme  se  k  řešení  používat  přímo  vyjádření  v
procentech s doplněním o stupně abundance pro druhy s pokryvností pod 1%. Tento
přístup  eliminuje  rozdíly  v  interpretaci  stupnic  mezi  jednotlivými  odborníky  a  je
vhodný i pro statistické zpracování údajů.

Vhodné je v případě kosených luk označit plochy v terénu již bezprostředně po seči (k
trvalým značkám se připojí dočasná větší), čímž se předejde problémům při hledání
snímků ve vzrostlé vegetaci (čas, poškození plochy opakovanými průchody).

• odhad  pokryvnosti  a  abundance v  procentech  –  vzhledem  k  následnému
převádění  stupnic  na  procenta  pro  potřeby  statistických  programů  je  vhodné
pokryvnost  zaznamenávat  přímo  v  procentech:  u  vysokých  pokryvností  po
desítkách, pak 20, 15, 10, 5, 3, 1 a v případě sporého výskytu použít nejnižší stupně
Brown-Blanqetovy stupnice „+“- pro výskyt pod 1 procento a „r“ - pro ojedinělý
výskyt.

• charakteristiky snímku – celková pokryvnost, pokryvnost E0, pokryvnost stařiny,
orientace, sklon svahu, souřadnice, půdní typ.

B3 Sledování chatrakteristik spodní vody

Dostupnost  vody pro  kořeny rostlin  je  určujícím  faktorem pro  složení  rostlinného
společenstva (luční, mokřadní, prameništní...). K odpovědné interpretaci vlivu výšky
hladiny spodní vody na vegetaci je třeba znát její dynamiku v průběhu sezóny a hlavně
v několika předchozích sezónách.

Kvalitativní  charakteristiky  spodní  vody  rovněž  ovlivňují  složení  rostlinných
společenstev.  Výraznější  odchylky  od  neutrálního  pH  diferencují  společenstva  na
acidofilní  a  bazifilní,  kdy při  trvalé  změně  pH dochází  k  výměně druhů a  často  i
dominant.  Obsah  živin  a  rozpuštěných minerálů  je  určujícím faktorem pro  výskyt
nitrofilních  či  salikolních  druhů  a  je  indikátorem  jistého  znečistění  vody.  Pokud
neprovádíme analýzu vzorků na jednotlivé živiny a ionty, poslouží nám k celkovému
obrazu hodnota konduktivity, která je přímo úměrná obsahu rozpuštěných látek a lze ji
velmi snadno a rychle měřit v terénu.Pro každý vrt při měření bude sledováno:

• výška hladiny – měřeno vzhledem k úrovni povrchu půdy

• vzorky – peristaltickou pumpou je získán objem vody potřebný pro měření (několik
decilitrů), přímo v terénu se měří pH a konduktivita, případně lze vzorky uschovat
pro laboratorní analýzu, je-li zjištěna nějaká anomálie.
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           Část C – Založení monitorovacího systému na pilotních lokalitách

ást C – Založení monitorovacího systému na pilotních lokalitáchČ

Podle výše uvedené metodiky byly vybrány a zpracovány následující tři pilotní lokality. Jejich
výběr byl proveden při přípravě anotace (viz příloha 3) a konzultován s pracovníky  AOPK
ČR. 

C1 Horní Lužnice – katastr obce Halámky

Horní část toku Lužnice (řeka za normálního stavu do 10 m šířky) meandrující v úseku
16 kilometrů mezi Novou Vsí a Suchdolem nad Lužnicí ve 200 až 300 m široké nivě.

Okraje  se terasovitě zvedají nad úroveň vlastní nivy. Lokalita se nachází na území
CHKO Třeboňsko a tento úsek nivy je chráněn jako přírodní rezervace Horní Lužnice.

Obr.1 Niva lužnice s vyznačením realizovaných transektů.

Pro sledování byly na této lokalitě vybrány následující tři biotopy T1.4 - aluviální
psárkové louky, M1.4 - říční rákosiny a M1.7 - vegetace vysokých ostřic.

Jak je patrno z obr.1 byly  vytyčeny tři transekty. Na transektu č.1 se nachází tři
snímky, na transektu č.2 pět snímků a poslední transekt č.3 byl vytyčen pro jediný
snímek.

Povolení  ke  vstupu  a  výzkumné  činnosti  bylo  dojednáno  na  Správě  CHKO
Třeboňsko.
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           C2 Soutok Moravy a Dyje – Košarské louky

C2 Soutok Moravy a Dyje – Košarské louky

Lokalita se nachází na soutoku Moravy a Dyje na území obory Soutok ve správě Lesů
České republiky. Jedinečná luční společenstva národního významu vybraná pro pilotní
monitoring se nacházejí v jižní části obory. Niva zde dosahuje kilometrové šířky a tak
pro monitoring byla zvolena část dosud obdělávaných luk právě na území obory.

Obr.2 Košarské louky s vyznačením realizovaných transektů.

Na lokalitě se nachází řada cílových biotopů, pro sledování byly vybrány následující
tři T1.7 – kontinentální zaplavované louky, M1.7 – vegetace vysokých ostřic a T3.5
– acidfilní suché trávníky. T3.5 není typický biotop říčních niv, tím jsou košarské
louky jedinečnou lokalitou (respektive niva Dyje před soutokem s Moravou). Tzv.
hrúdy  jsou  vyvýšená  místa  v  ploché  nivě  tvořená  písčitým  materiálem,  silně
vysychavá v letním období a proto osídlena vegetací acidofilních suchých trávníků.

Jak je patrno z obr. 2 byly vytyčeny dva transekty. Na transektu č.1 se nachází šest
snímků, na transektu č. 2 tři snímky.

Na lokalitu  je  třeba získat  povolení  k  výzkumné činnosti  a k vjezdu  vozem od
Lesního závodu Židlochovice, Polesí Soutok se sídlem v Lanžhotě. 
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           C3 Orlice u Třebechovic

C3 Orlice u T ebechovicř

Niva Orlice mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi nedaleko obce Štěňkov.
Niva zde dosahuje šíře kolem 500 m.  Meandrující tok se zbytky mrtvých ramen,
břehovými porosty a rozptýlenou zelení, částečně lemován výsadbou topolů.

Obr.3 Niva Orlice s vyznačením realizovaných transektů.

Pro sledování  byl na této  lokalitě  zvoleny stejné  tři  biotopy jako na lokalitě na
Lužnici T1.4 - aluviální psárkové louky, M1.4 - říční rákosiny a M1.7 - vegetace
vysokých ostřic.

Jak je patrno z obr.3 byly vytyčeny dva transekty. Na transektu č.1 se nachází pět
snímků, na transektu č.2 čtyry snímky.
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           Část D – Výsledky pilotního monitoringu

ást D – Výsledky pilotního monitoringuČ

D1 Souhrn výsledků

Sledování proběhlo od června do září 2004.

Celkem bylo instalováno 27 trvalých ploch se sondami pro sledování charakteristik
podzemní vody (na každé lokalitě 9).

Pro podrobné sledování bylo zahrnuto pět  biotopů: T1.4, T1.7, T3.5, M1.4 a M1.7. 

Dohromady je na sedmi transektech  sledováno celkem 11 přírodních a polopřírodních
biotopů:

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty 
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrát
M1.4  - Říční rákosiny 
M1.5  - Pobřežní vegetace potoků a bahnitých substrátů
M1.6  - Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic
T1.6 - Vlhká tužebníková lada
T1.7 - Kontinentální zaplavované louky
T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky
T3.5 - Acidfilní suché trávníky
V1F - Makrofytní vegetace stojatých vod 

D2 Seznam p ílohř

Příloha 1: Výsledky monitoringu.

Příloha 2: Fotodokumentace.

Příloha 3: Odborná anotace.

Příloha 4: CD s texty, tabulkami a přílohami v digitální podobě.
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