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Abstrakt 

Jandová, Š.: Dlouhodobé zm ny ve spole enstvech suchozemských stejnonožc  lužního 

lesa (Isopoda: Oniscidea)

Povodn  jsou p irozeným faktorem ovliv ujícím a formujícím spole enstva p dních

bezobratlých v aluviálních ekosystémech. Rozsáhlé povodn  v roce 1997 postihly 

velkou ást st ední Evropy. V tvrdém luhu (Quecus-Ulmetum) v CHKO Litovelské 

Pomoraví. bylo po sedm let po povodni sledováno zotavování spole enstva 

suchozemských stejnonožc

Spole enstva byla studována pomocí formalínových zemních pastí (6 × 3) a 

tepelnou extrakcí z p dních vzork  (5 × 3 vzork , 1/16 m2) ve t ech r zn  starých 

lesích. Statistickou analýzou v programu CANOCO jsme hodnotili vliv jednotlivých 

environmentálních faktor  (teplota, úhrnné m sí ní srážky) na výskyt suchozemských 

stejnonožc  v letech 1998 - 2005. Pro vyhodnocení rychlosti popovod ové sukcese 

jsme jako referen ní spole enstvo použili data získaná na blízké lokalit  Záseky p ed

povodní Pižlem a Tajovským (1998a). K hodnocení podobnosti spole enstev p ed a po 

povodni byla použita Wardova metoda ve statistickém programu JMP. 

Celkem bylo získáno 14 430 jedinc  9 druh . Z environmentálních faktor

ovliv ujících po etnost jedinc  ve lužním lese se jako nejd ležit jší ukázaly být úhrnné 

m sí ní srážky. Srovnáním spole enstev v jednotlivých letech bylo zjišt no, že n které

druhy p ítomné p ed povodní a výrazn  zdecimované povodní, se na stanovišt  za aly

postupn  navracet. Tém  všechny druhy osídlily lokalitu již v prvním roce po povodni, 

zm ny v dominancích však byly pozvoln jší. Nár st po etnosti typických dominant 

tvrdého luhu (Trichoniscus pusillus, Trachelipus rathkii) byl doprovázen úbytkem 

druh  spíše pionýrských (Ligidium hypnorum). Endogeická ást spole enstva se 

zotavila 5 let po povodni, epigeická ást spole enstva se zotavila 7 let po povodni. 

Klí ová slova: povode , záplavy, sukcese, p dní fauna, edafon, lužní les, Litovelské 

Pomoraví, Oniscidea 



Abstract

Jandová, Š.: Long-term changes in community structure of terrestrial isopods in 

floodplain forest (Isopoda: Oniscidea) 

Floods are a common factor affecting and shaping the assemblages of soil invertebrates 

in alluvial areas. The flood affected in summer 1997 a big part of central Europe. 

Recovery of community of terrestrial isopods was studied during next seven years in 

hardwood forest (Quecus-Ulmetum) in PLA Litovelské Pomoraví. 

The communities were sampled by pitfall traps (6 × 3) and by heat extraction 

from soil samples. As referential community was used data from Tajovský a Pižl 

(1998a) gained on a near locality. We used  the statistic program CANOCO to analyse 

an influence of environmental factors (temperature, rainfall) on occurrence of  species 

in the community in years 1998 - 2005. For analysis of dissimilarity of communities 

was used Ward`s statistic method in program JMP.

We gained 14 430 individuals of 9 species. The rainfall seems to bee the most 

important environmental factor affecting activity of isopods. The comparing of the 

communities in each years showed, that some species presented before the flood, were 

coming slowly back to the locality. Almost all species came back to the locality in the 

first year after the flood, but changes in dominance were slower. Rising numbers of 

typical dominant species of floodplain forest (Trachelipus rathkii, Trichoniscus 

pusillus) was accompanied by decrease of invasive species inhabiting the locality in 

first years after the flood (Ligidium hypnorum). Endogeic part of the community came 

back to the preflood state in five years after the flood and epigeic part of the community 

recovered seven years after the flood. 

Key words: flood, recovery, succession, soil invertebrates, floodplain forest, Litovelské 

Pomoraví, Oniscidea 
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1. Úvod 

1.1. Charakteristika suchozemských stejnonožc

Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) hrají významnou roli ve v tšin

suchozemských ekosystém . Tedy i v ekosystémech aluviálních, ke kterým pat í lužní 

lesy a zaplavované louky, které jsou závislé na pravidelných záplavách. Stejnonožci 

jsou omnivorní živo ichové živící se detritem (Gere 1956), houbami, živými i 

odum elými ástmi rostlin i mrtvými živo ichy (Parison a Sikora 1967, Edeny et al. 

1974, Nair 1976). Vyskytují se ve svrchních vrstvách p dy a v opadance, nalézáme je 

ale také pod kameny, pod v tvemi a padlými kmeny, asto také pod k rou, v mechu a 

v podobném prost edí. Významnou mírou se podílejí na rozkladných a p dotvorných

procesech. Zvyšují ú innost dekompozice, protože mrtvou organickou hmotu, kterou 

pojídají, p i konzumaci a trávení rozm l ují, ímž zvyšují její povrch, který pak 

kolonizují mikroorganismy a houby (Hassal a Sutton 1984). 

 Suchozemští stejnonožci pat í ke kosmopolitním organizm m. Klimatické a 

edafické faktory nejvýznamn ji ovliv ují jejich distribuci v suchozemských 

ekosystémech (Wartburg et al. 1984). Nejhojn jší jsou v p irozených lesních 

ekosystémech, ale astí jsou i v ekosystémech lu ních, skalnatých, bažinných i

jeskynních. P íhodné stanovištní podmínky a dostupnost potravních zdroj  jsou také 

d ležité (Sutton 1972). Suchozemští stejnonožci se jako všichni kryptozoi tí

živo ichové vyhýbají sv tlu a v tšina z nich vyžaduje vyšší vlhkost (Warburg 1964, 

1965). Spole enstva stejnonožc  v zaplavovaných územích jsou relativn  bohatá a pro 

daná území specifická, v rámci st ední Evropy známe složení spole enstev takovýchto 

ekosystém  z Ma arska (Farkas 1998a, 1998b), Polska (Dominiak 1962, 1964), 

N mecka (Zerm 1997, 1999, Haferkorn 1996), Rakouska (Zulka 1992, 1999), 

Slovenska (Guli ka 1957, 1960, Krumpál 1973) i eské republiky (Tajovský 1996, Tuf 

1997, 2002). 

V tšina prací v nujících se p dním bezobratlým živo ich m (konkrétn

stejnonožc m, stonožkám a mnohonožkám) žijícím v zaplavovaných území naší 

republiky, byla p evážn  faunistická, respektive faunisticko-ekologická. První práce se 

týkala povodí Podyjí (Folkmanová et al. 1955). Cenologické studie stonožek, 

mnohonožek a stejnonožc  r zných lokalit v aluviu Dyje a Moravy nov ji provád l
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Tajovský (1995a, 1995b, 1996, Tajovský a Pižl 1997, 1998). Velmi chudá spole enstva

zmín ných skupin popsal ze zaplavované louky u K ivého jezera v CHKO Moravský 

kras epera (1995). V povodí eky Dunaje v r zných lužních lesích zkoumal tato 

spole enstva Guli ka (1957). Po etnost p dních bezobratlých v etn  stejnonožc

v lužních lesích dolního toku eky Moravy popsal Drdúl (1996), na st edním toku téže 

eky (v CHKO Litovelské Pomoraví) se t mito živo ichy zabýval Tajovský (Pižl a 

Tajovský 1998) a Tuf (1997, 2002). Údaje o suchozemských stejnonožcích z území 

CHKO Pood í publikoval Tajovský (Tajovský 1999a, Pižl a Tajovský 1999a, 1999b, 

Tajovský a Pižl 2000 Tajovský a Pižl (1998a) provedli zhodnocení bezprost edního

vlivu letních záplav na Pomoraví. Tajovský (2000) provedl rovn ž srovnání 

 spole enstev stejnonožc  CHKO Pood í a CHKO Litovelské Pomoraví. 

Inventariza ním pr zkumem provedeným Pižlem a Tajovským (1998b) v  CHKO 

Litovelské Pomoraví bylo zaznamenáno 12 druh  suchozemských stejnonožc .

Flasarová (1998) d íve zaznamenala 11 druh  v lesích tvrdého luhu a Tuf (1997) 7 

druh  v lesích m kkého luhu.

1.2. Záplavy 

Záplavy jsou ekologickýcm faktorem, který m že mít na ekosystémy jak katastrofální 

tak p íznivé d sledky. Na záplavách je závislá celá ada ekosystém , které regulací tok

a výstavbou p ehrad z v tšiny našeho území zcela vymizely. Organismy osídlující 

zaplavovaná území ale vyvinuly celou škálu ekofyziologických strategií, jak záplavám 

elit a jak záplavami poškozené ekosystémy znovu osídlovat. Na základ  studií, které 

provedl Adis (1992) a Adis a Junk (2002)  bylo popsáno u terestrických bezobratlých 7 

strategií umož ující t mto živo ich m p ežívat dlouhodobé záplavy: 

1. horizontální migrace, p edstavující ústup p ed postupující hladinou vody (nap .

drab íci rodu Lathrobium nebo málošt tinatec rodu Tairona

2. vertikální migrace na kmeny a v tve strom  (štírci rodu Thyrannochthonius,

n kte í seká i, pavouci, mnohonožky, stonoženky, mravenci, všekazi a brouci) 

3. odlet do výše položených les  (st evlík Polyderis nympha)

4. dormance pod vodní hladinou v p irozených úkrytech (stonoženka Ribautiella 

Amazonina p e kávající v ko enech strom )

5. dormance pod vodní hladinou ve vytvá ených obalech (vidli natka Parajapyx

adici si vytvá í kokon, n které cikády si vytvá ejí voskové obaly)  
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6. dormace pod vodní hladinou ve form  vají ka (n kte í rozto i, chvostoskoci a 

stonožka Lamyctes adici)

7. p ežívání pod hladinou v aktivním stavu (rozto Rostozetes foveolatus a 

mnohonožka Myrmecodesmus adisi)

Stejnonožci využívají nejvíce strategii vertikální migrace a p ežívání pod hladinou 

v aktivním stavu. 

Jak vyplynulo z pozorování, pravidelné záplavy by bylo možné popsat jako 

deterministický faktor, protože se objevovaly po tisíce let (Adis a Junk 2002) a také 

jako stochastický faktor, protože jejich odlišnost v jednotlivých letech up ednost uje

v každém roce jiné druhy (Junk 1997). Vliv jarních záplav na spole enstva stejnonožc ,

stonožek a mnohonožek  byl Tajovským (1999b) v jihomoravských lužních lesích 

prokázán jako negativní. Vyšší po et druh  stonožek, mnohonožek i suchozemních 

stejnonožc  byly zaznamenány v lesích bez p ítomnosti pravidelných záplav. Svým 

p sobením se však výrazn  liší letní záplavy od záplav v chladn jším ro ním období. 

Letní záplavy p sobí na p dní živo ichy i jiné ásti ekosystém  (v etn  rostlinného 

krytu) p evážn  negativn .

1.3. Letní povode  1997 

Extrémní srážky v ervenci 1997 zasáhly p edevším severní Moravu, dále pak 

Krkonoše, severní ást eskomoravské vrchoviny a Orlické hory. Nejvyšší hodnoty 

nam ených srážek se vyskytly na h ebenech  horských oblastí. Nejvyšší m sí ní úhrn 

byl nam en na Lysé ho e (812 mm, tj. 412 % normálu). Zcela mimo ádný byl velký 

plošný a asový rozsah extrémních srážek na severní Morav . Od 3. 7. do 8. 7. 1997 zde 

spadlo 2,3 km3 vody na plochu 10 000 km2. P i hodnocení extremity kulmina ních 

pr tok ervencové povodn  1997 byly v posuzovaných stanicích nov  odvozeny 

hodnoty N-letých pr tok  z celých ad pozorování v etn  maximálních pr tok  z 

ervence 1997. Doby opakování kulmina ních pr tok  proto sm rem po toku 

všeobecn  klesají. Nap íklad pro Moravu v Raškov  byla doba opakování kulmina ního 

pr toku odhadnuta na 800 let, v Olomouci 500 let, v Krom íži 300 let a ve Strážnici 

jen 100 let. Velmi nep íznivá hydrologická situace na st edním toku Moravy byla dána 

zcela výjime ným soub hem povod ových vln T eb vky a Moravské Sázavy.
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K velikosti povod ové vlny také p isp la velmi nízká reten ní schopnost krajiny. 

V p evážn  odlesn ném a zorn ném horním povodí Moravy s absencí luk v niv , s 

regulovanými koryty vodních tok  a odvod ovacími meliora ními soustavami na 

pozemcích došlo k rychlému odvedení vody do níže položených oblastí (Machar 1998). 

Špatný byl i stav protipovod ových hrází a jejich absence v n kterých úsecích kolem 

zasaženého území. Katastrofální letní povode  tak zasáhla rozsáhlé oblasti Moravy. 

Rozlitá voda z stala stát v lese n kolik týdn . P ímý negativní dopad letních záplav na 

spole enstva p dní fauny v Litovelském Pomoraví po záplavách byl zdokumentován 

Pižlem a Tajovský (1998), kte í uvád jí, že povodní došlo k výraznému ochuzení 

druhového spektra a na n kterých lokalitách došlo až k úplné eliminaci druh .

Ve st ední Evrop  jsou rozeznávány dva typy záplav, tj. pravidelné jarní 

záplavy, a nepravidelné záplavy. Haferkorn (1996) zjistil, že po nepravidelných

záplavách dochází k poklesu hustoty suchozemských stejnonožc ..

Cíle práce:

1. Popsat zm ny denzity, druhového spektra a dominancí v epigeické i 

endogeické ásti spole enstva suchozemských stejnonožc  v pr b hu let 

1998 - 2005. 

2. Testovat vliv základních ekologických faktor  na po etnost a aktivitu 

stejnonožc .

3. Zjistit za jak dlouho dojde k obnovení postiženého spole enstva. 
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2. Charakteristika sledovaného území 

Chrán ná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 96 

km2 v údolní niv eky Moravy severn  od Olomouce. Geomorfologicky zabírá ást 

Hornomoravského úvalu a Olomoucko – Litovelské sníženiny. Území je vypln no

í ními sedimenty kvartérního p vodu. V severní ásti ( Mohelnické brázd ) je 

základem sediment  terciérní jezerní sedimentace. Ob ásti jsou odd leny T esínským 

prahem. Nadmo ská výška se pohybuje v rozmezí 213 až 345 m n. m. 

Z geologického hledisky leží lokality v oblasti kaolinických jíl , písk  a št rk .

P dním typem je v této oblasti glejová fluvizem - nivní bezkarbonátový sediment 

(Novák 1991). Celý tzv. Litovelský bioregion leží p evážn  v mezofytiku, áste n

v termofytiku (Culek 1996). Klimaticky náleží území do mírn  teplé oblasti MT 10 a 

teplé oblasti T 2 (hranici mezi nimi tvo í T esínský práh). Vlastní zkoumané lokality se 

nacházejí v teplé oblasti T, kterou charakterizují tyto údaje (Quitt 1970). 

Po et letních dn       50 - 60 

Po et dn  s pr m rnou teplotou 10°C a více  160 - 170 

Po et mrazových dn       120 - 130 

Po et ledových dn       30 - 40 

Pr m rný po et dn  se srážkami 1 mm a více  90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegeta ním období   350 - 400 mm/rok 

Srážkový úhrn v zimním období    220 - 300 mm/rok 

Po et dn  se sn hovou pokrývkou    50 - 80 

Po et dn  zamra ených     120 - 140 

Po et dn  jasných      40 - 50 

Pr m rné m sí ní teploty vzduchu a m sí ní úhrny srážek za sledované období byly 

získány na stránkách eského hydrometeorologického ústavu a znázorn ny v p íloze 1. 

Údaje pocházejí z m ící stanice Olomouc (pr m rné m sí ní teploty vzduchu a 

m sí ní úhrny srážek). Údaje byly použity pro statistickou analýzu vliv  na druhy a 

jsou znázorn ny v obrázku 1. Lesy Litovelského Pomoraví jsou p i zvýšených pr tocích 

v ece Morav  vždy zaplavovány a povod ová vlna se každoro n  rozlije po lužním 

lese systémem periodických ramen a kanál  a místy plošn  zaplavuje les (Machar 

1998).
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2.1. Studované lokality 

Pro výzkum byly vybrány t i r zn  staré lesní porosty ve vzdálenosti asi 2 km severn

od Horky nad Moravou, p i východním okraji CHKO Litovelské Pomoraví (49° 65 s. š., 

17° 20  v. d.), ve fauvistickém tverci 6369 A. Nadmo ská výška všech t í lokalit je cca 

210 m n. m. Lokality byly vybrány pro sou snadnou dostupnost z m sta Olomouce a 

výhodnou vzájemnou polohu. Lesní porosty jsou r zná sukcesní stádia asociace 

Quercus – Ulmetum (Issler 1926), které spolu vzájemn  sousedí a bylo u nich tedy 

možné p epokládat srovnatelné p dní klimatické pom ry i rozsah a trvání povod ové 

vlny.

Obr. 1: Plánek 
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Lokalita 1 

První z lokalit je lesní školka s výsadbou dubu (Quercus robur) o rozloze asi 0,4 ha 

(výsadba v roce 1995) a pom rn  hustým podrostem kop ivy dvoudomé (Urtica dioica)

a š ovíku tupolistého (Rumex obtusifolius). V dob e vyvinutém mechovém pat e

dominují ba atka obecná (Bachythecium rutabulum) a trn nka odstálá (Erhynchium

hians). P da je jílovito-hlinitá, s pevnými agregáty, mírn  ulehlá až ulehlá (Je ábková 

1999). Vybrané chemické vlastnosti, zrnitostní složení p dy a skladba opadu na této 

lokalit  jsou uvedeny v tabulce 1  a na obrázcích 5 a 6. 

Lokalita 2

Další studijní plocha byla zvolena ve 40letém lesním porostu (stá í v roce 2006) 

s dominantním jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Ke ové patro je tvo eno

p evážn  lípou malolistou (Tilia cordata), bylinné patro charakterizují druhy hrachor 

jarní (Lathyrus vernum), plicník léka ský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní 

(Anemone nemorsa), violka Rivinova (Viola rivina), koko ík mnohokv tý

(Polygonatum multiflorum), koko ík p eslenitý (P. verticillatum), pstro ek dvoulistý 

(Maianthemum bifolium), pom nka lesní (Myosotis sylvatica), popenec b e anovitý

(Glechoma hederacea), pta inec velkokv tý (Stalaria holostea), svízel lesní (Galium 

silvaticum). Stejn  jako na p edchozí lokalit  se zde v mechovém pat e vyskytuje 

Obr. 2: lokalita ( v roce 2005)
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trn nka odstálá, dále pak druhy bezvláska vlnatá (Atrichum undulatum) a m ík

vlkovaný (Plagiomnium undulatum). P da je zde hlinito-pís itá až hlinitá, s hrub

drobtovitou strukturou, má málo pevných agregát, je velmi kyprá až kyprá (Je ábková

1999). Vybrané chemické vlastnosti p dy, zrnitostní složení p dy a skladba opadu na 

této lokalit  jsou uvedeny v obrázcích 5 a 6.

Obr. 3: lokalita 2 (foto 2005). 

Lokalita 3 

Jako nejstarší studovaný porost byl zvolen 90letý (stá í v roce 2006) tvrdý luh 

s dominantním dubem letním a habrem obecným (Carpinus betulus) a vtroušeným 

javorem polním (Acer campestre). Na rozdíl od p edchozí lokality zde tém  není 

vyvinuto ke ové patro a mechové patro je pom rn ídké. Také bylinné patro je druhov

chudší než na lokalit  2, ale bohatší než v dubové školce. Lužní les je typický st ídáním

r zných fází bylinné vegetace b hem roku. Jarní aspekt za íná rozkv tem sasanky hajní 

a bledule jarní (Leucojum vernum), dále zde kvete koko ík mnohokv tý, orsej cibulkatý 

(Ficaria bulbifera), sasanka prysky níkovitá (Anemone rannunculoides), popenec 

b e anovitý, zapalice žlu uchovitá (Isopyrum thalictroides), bršlice kozí noha 

(Aegopodium podagraria). Ojedin le vraní oko (Paria quadrifolia), hrachor jarní, 
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plicník léka ský, vioka Rivinova. Pro letní aspekt je typická p edevším bršlice kozí 

noha. Mechové patro zde tvo í zejména trn nka odstálá, krondlovka tisolistá (Fissidens

taxifolius) a lesklec (Plagiothecium sp.). Na této lokalit  je p da pís ito-hlinitá, jemn

drobtovitá, kyprá až velmi kyprá (Je ábková 1999). Vybrané p dní chemické 

charakteristiky (tab. 1), skladba opadu na této lokalit  jsou uvedeny v obr. 5, zrnitostní 

složení p dy v obr. 6. 

Obr.4: lokalita 3. 

Tab. 1: P ehled vybraných chemických vlastností p d a stavu opadu na studovaných 

lokalitách (sestaveno podle Je ábkové 1999). 

m ené hodnoty lokalita 1 lokalita 2 lokalita 3 

C org (%) 3,1 3,6 2,5 

humus (%) 5,4 6,3 4,4 

N org (mg/kg p dy) 3903 4342 3642 

P (mg P2O5/kg p dy) 73,6 66,9 76,9 

pH 4,8 5,2 5,0 

množství opadu (III/1998) (g sušiny/m2) 175 417 480 

množství opadu (XI/1998) (g sušiny/m2) 184 487 622 
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Obr. 5: Skladba rostlinného opadu (v g sušiny/m2) na jednotlivých lokalitách (7. XI. 1998). 
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Obr. 6: Zrnitostí rozbor p dy na jednotlivých lokalitách (podzim 1999). 
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3. Metodika 

Výzkum spole enstev stejnonožc  probíhal od b ezna 1998 do b ezna 2006. Pro zjišt ní

kvalititativních a kvantitativních parametru byla použita metoda padacích zemních pastí 

a metoda p dních vzork  s následnou tepelnou extrakcí živo ich .

Pro zachycení epigeicky aktivní ásti spole enstva stejnonožc  bylo na každé 

lokalit  instalováno 6 padacích zemních pastí (obr. 7), umíst ných vždy v linii ve sponu 

8 m. Každá z pastí se skládala z jedné zava ovací sklenice (objem 0,7 l, vn jší pr m r

hrdla 75 mm) zapušt né po horní okraj do zem . Pro lepší manipulovatelnost a rychlejší 

odb r byla do každé sklenice umíst na plastová nádobka o objemu 0,25 l a pr m ru 

hrdla 69 mm, která do sklenice dokonale zapadla. Proti dešti a opadu byly pasti kryty 

plechovými st íškami ve výšce 2 cm nad horním okrajem pasti. Nápl  pastí tvo il 4% 

vodný roztok formaldehydu (cca 1,5 dl v každé pasti). Pro snížení povrchového nap tí

tohoto fixa ního média bylo do n j p idáno vždy n kolik kapek detergentu (saponátu). 

Pasti byly vybírány ve 14-denních intervalech, v n kterých letech ve 28-denních 

intervalech. Obsah všech šesti pastí odebraných na každé lokalit  byl vždy slit 

dohromady, p enesen do laborato e a zachycení živo ichové následn  vyt íd ni a 

konzervováni v 70% etanolu. 

Obr. 7: Zemní past pro získávání epigeické ásti spole enstva. 
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P dní vzorky byly odebírány kruhovým odb rákem o ploše 1/16 m2 v m sí ních

intervalech od b ezna 1998 do b ezna 2003 na lokalitách 1 a 2, na lokalit  3 do b ezna 

2005. Vždy bylo odebráno 5 p dních vzork  na každé lokalit .

Pro usnadn ní tepelné extrakce (pro zmenšení objemu vzorku) byl každý vzorek 

následn  na igelitové placht  rozd len lopatkou na dv ásti- svrchní ást vzorku (0-5 

cm od povrchu p dy) a spodní ást vzorku (z hloubky 5-10 cm) - a p enesen do 

laborato e. Odebrané vzorky byly poté po dobu 14 dn  extrahovány v modifikovaných 

Tullgrenových extraktorech (obr. 8). Za ízení umož uje vypuzovat p dní živo ichy ze 

vzorku umíst ného na drát ném pletivu o velikosti ok 5 mm na principu teplotního a 

vlhkostního gradientu. Pro zvýšení možnosti úniku v tších živo ich  je pletivo opat eno

n kolika otvory v tších rozm r . Po skon ení extrak ního cyklu byli vypuzení 

živo ichové následn  vyt íd ni a fixováni v 70% etanolu. Vyt íd ný materiál, v etn

suchozemských stejnonožc  je uložen ve sbírce I.H. Tufa na Kated e ekologie a ŽP 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

Pro determinaci získaného materiálu byla použita práce Frankenbergerova 

(1959), systematické za azení je v souladu s pojetím Schmalfusovým (2003).  

Obr.8: Tullgren v extraktor pro získávání endogeické ásti spole enstva z p dních

vzork  (upraveno dle Tuf 1998). 
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Hodnocení:

P i hodnocení spole enstev stejnonožc  byly použity následující charakteristiky. 

Pro srovnání materiálu stejnonožc  ulovených do zemní pastí byl po ítán pro jednotlivé 

roky pr m rný m sí ní úlovek (PMU) podle vzorce: 

PMU= RU/t x 4 (ind.) 

Kde RU je celkový po et jedinc  ulovených v daném roce, t je po et týdn .

Pro grafické vyjád ení pr b hu epigeické aktivity byly použity hodnoty 

m sí ních úlovk , tj. po et jedinc  ulovených do 6 pastí za 28 dní. Abundance, tj. po et 

jedinc  z p dních vzork  p epo tená na plochu 1 m2. Z abundanci v jednotlivých 

odb rech byla vypo ítána pr m rná ro ní abundance (PRA) podle vzorce 

PRA= RE/60 x 16 (ind./m2)

Kde RE je po et jedinc  stejnonožc  vyextrahovaných ze všech p ti

odebíraných vzork  na každé lokalit  za celý rok. Obdobn  byla stanovena celková 

pr m rná abundance jedinc  stejnonožc  za celé zkoumané období. 

Dominanci jednotlivých druh  ve spole enstvu jsou po ítala podle vzorce: 

D= n/N x 100 

Kde D je vypo tená dominance v %, n je po et jedinc  daného druhu a N je 

po et všech jedinc  získaných p íslušnou metodou (Losos a kol. 1984)
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Pro vyjád ení dominance byla použita stupnice Tischlera a Heydemanna (Losos 

a kol. 1984): 

Eudominantní  > 10% 

Dominantní  5 - 10 % 

Subdominantní 2 - 4,99 % 

Recentní  1 - 1,99 % 

Subrecentní   < 1 % 

Zrnitostní rozbor (obr. 5) byl proveden na Masarykov  zem d lské a lesnické 

univerzit  v Brn .

K samotnému vypracování diplomové práce byly použity programy Microsoft 

Word 2000 (pro textové zpracování) a Microsoft Excel 2000 (pro zpracování graf .

Tabulek a výpo ty pr m r  a sm rodatných odchylek). 

Statistická analýza dat: 

Data byla analyzována metodami mnohorozm rných ordina ních technik Ordina ní 

techniky umož ují vizualizovat jinak skryté závislosti v datech a sou asn  umož ují

testovat hypotézy se vztahem k závislým prom nným a charakteristikám prom nných

prost edí. (metody p ímé gradientové analýzy). Ordina ní techniky umož ují

vizualizovat jinak skryté závislosti v datech a sou asn  umož ují testovat hypotézy se 

vztahem k závislým prom nným a charakteristikám prom nných prost edí. Pro zmín né

ordinace byl použit programový balík CANOCO for Windows 4.5 © (Ter Braak a 

Šmilauer 1998).  

Získané údaje týkající se druh  (abundance v daném m síci, po et jedinc

chycených za 4 týdny) a environmentálních faktor  (pr m rná m sí ní teplota vzduchu, 

úhrnné m sí ní srážky, datum, lokalita, vrstva p dního vzorku) byly shromážd ny a 

p ekódovány do tzv. indikátorových prom nných, aby mohly být zaneseny do programu 
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CANOCO (Lepš & Šmilauer 2000). Tudíž po ty (ind.), teploty (°C), srážky (mm/m síc) 

a datum (rok-m síc) z staly nezm n ny a kvalitativní data (lokalita – 1/2/3 a p dní

vrstva 0-5 cm/5-10 cm) byla p ekódována pomocí 0 nebo 1 podle pot eby.  

V tomto projektu byla zvolena kanonická koresponden ní metoda váženého 

pr m ru s odstran ním trendu – DCCA, tedy pro p ímou gradientovou analýzu (tj. 

s omezením). Potom byla použita volba odstran ní trendu po segmentech, což zahrnuje 

také Hillovo škálování ordina ních skóre. Po provedení analýzy byly získány hodnoty 

délky gradientu.  

Pokud byla nejdelší hodnota gradientu delší než 3 a data tudíž nebyla p íliš

homogenní, zvolili jsme metodu DCCA (detrended canonical correspondence analysis) 

p ípadn  unimodální CCA (canonical correspondence analysis),

V opa ném p ípad , pokud byla hodnota gradientu menší než, a data byla tudíž 

homogenní, byla použita lineární metoda RDA (Redundancy Analysis).

Umíst ní druh  k ordinálám v grafu znázor uje sílu vlivu faktoru na testované 

druh. Míra variability dat, kterou ten který graf vysv tluje, je vid t z délky ordinály 

(faktoru) a je ve výsledcích udávána v procentech. 

Sou ástí analýz byla také tvorba regresních model . Vzhledem k tomu, že nelze 

apriori o ekávat lineární odpov  po etnosti druhu na n které nezávislé prom nné jako 

je teplota, vrstva, srážky i datum, byla pro analýzu použity zobecn né aditivních 

model  (GAM – Generalized Additive Models). K testování významnosti vztah  mezi 

daty týkající se druh  a prediktory jejich po etnosti (environmentální faktory) byl 

použit Monte-Carlo permuta ní test o 5 000 permutacích. Graficky byly modely 

vykresleny rovn ž v softwaru CANOCO, konkrétn  v programu CanoDraw for 

Windows 4.0©. Modely vychází z Poissonovské distribuce. Byly analyzovány faktory: 

datum, úhrnné m sí ní srážky, pr m rná m sí ní teplota. Faktro vysv tluje na x ose 

grafu, síla odpov di druh  vystupuje na ose y grafu. Odpov  druhu byla v grafu 

znázorn na k ivkou, která ukazovala sílu odpov di v i faktoru. Signifikantní odpov

jsme v grafu znázorni k ivkou o v tší tlouš ce. Z graf  bylo možno vysledovat trendy, 

které n které druhy kopírovaly. 
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Ke srovnání spole enstev z jednotlivých let získaných na lokalit  3 (nejstarší 

porost) se spole enstvem z blízké lokality, vzorkovaném p ed povodní a p edstavujícím 

tak referen ní spole enstvo, byla použita Wardova metoda ve statistickém programu 

JMP (SAS Institute Inc. 1995). V grafu se znázornily jednotlivé roky a jejich vzájemné 

podobnosti. Roky u sebe nejblíže ležící je možno považovat za v dominancích druh

sob  nejpodobn jší. Naopak vzájemn  nejodlišn jší subspole enstva jsou v grafu 

vzájemn  nejvíce vzdálena. Velikost odlišnosti je navíc znázorn na v horní ásti grafu 

stupni od nuly do šestky. 
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Charakteristika nalezených druh

Celkem bylo nalezeno 9 druh  suchozemských stejnonožc . Všech dev t

nalezených druh  je známo z CHKO Litovelské Pomoraví (Tajovský 1998, et. al., 

1999).

Celkový p ehled druh

ád: Isopoda 

Pod ád: Oniscidea 

Sekce: Diplocheta 

ele : Ligiidae 

Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792)

Sekce: Synocheta

ele : Trichoniscidae 

Trichoniscus pusillus Brandt, 1833

Hyloniscus riparius (C. L. Koch, 1838)

Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844) 

Androniscus roseus (C. L. Koch, 1838) 

Sekce: Crinocheta 

ele : Trachelipodidae

Trachelipus rathkii (Brand, 1833) 

Porcellium conspersum (C. L. Koch, 1841) 

Porcellium collicola (Verhoeff, 1907) 

ele : Agnaridae 

Protracheoniscus politus (C. L. Koch, 1841) 

Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792) 

Druh je rozší en po celé st ední Evrop  (Frankenberger 1959). V Evrop  chybí ve 

St edomo í, na severu je jeho výskyt ohrani en jihem Švédska, na východ erným

mo em (Oliver a Meechan 1993). Tento hygrofilní druh preferuje stanovišt

s množstvím vlhkého humusu (Oliver a Meechan 1993), vyskytuje se na lokalitách 

v blízkosti vodních tok  a pod kameny a mechem (Frankenberger 1959). Je to

charakteristický zástupce tvrdého luhu v nížinných lesích. V Litovelském Pomoraví byl 
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hojn jší na lokalitách na okrajích les , než v hloubi lesa (Tuf 1997). Je dominantním

druhem prosv tlených olšových les  (Farkas et al. 1999, Guli ka 1960). Tajovský 

(1999) jej uvádí také v tvrdém lužním lese na jižní Morav . Celkem bylo získáno 4946

jedinc  (4394 jedinc  metodou zemních pastí a 552 jedinc  metodou p dních vzork ).

Nejvyšší pr m rný m sí ní úlovek byl zaznamenán v kv tnu 1998 a v ervnu 1999 na

lokalit  1. Nejvyšší pr m rné m sí ní úlovky byly tém  pravideln  zaznamenávány

v m síci ervnu. Nejnižší epigeická aktivita byla zaznamenávána od prosince do února,

kdy byla na lokalit  1 a 2 aktivita nulová. 

Nejvíce jedinc  bylo zaznamenáno na lokalit  3 v roce 2000 (77 metodou 

p dních vzork  a 735 metodou zemních pastí). Vysoký po et jedinc  byl zaznamenán i 

na lokalit  1 v roce 1998 (658 ind.). Do roku 2001 po et vyskytujících se jedinc  na

této lokalit  postupn  klesal. Extrakcí byla zjišt na nejvyšší pr m rná ro ní abundance

v roce 1998 na lokalit  1 (26,6 ind./m2). Jednou extrakcí bylo získáno nejvíce jedinc

(36) na lokalit  3 v listopadu 2000. 

Trachelipus rathkii (Brandt, 1833)

Druh je hojn  rozší ený ve východní a st ední Evrop , chybí od jižní Francie po 

Špan lsko (Oliver a Meechan 1993). Je schopný obsadit i extrémní biotopy (Gruner

1966, Frankenberger 1959). Vyskytuje se v kultivovaném prost edí, v lesích, k ovinách

i na suchých biotopech (Frankenberger 1959). Je charakteristickým druhem obývajícím 

zaplavované ekosystémy (Guli ka 1960, Dahl in Vandel 1960), nejvíce se vyskytuje na 

okrajích les  (Guli ka 1960). Druh obývá i lov kem vytvo ená stanovišt . Na um lých

stanovištích je nej ast ji nalézán v k ovinách, ídkých lesích, zídkách a lomech (Oliver

a Meechar 1993). Jako potravní zdroj ve st edoevropských lužních lesích up ednost uje

opad jasanu a jilmu (Tuf a Tufová 2004). 

Celkem bylo získáno 2021 jedinc  (1653 jedinc  metodou zemních pastí a 368 

jedinc  metodou p dních vzork ). Nejvyšší pr m rný m sí ní úlovek byl zaznamenán

na lokalit  2 v ervnu 1999 (64 ind./6 pastí/28 dní). Nejvyšší pr m rný ro ní úlovek byl 

zaznamenán v roce 1999 na stejné lokalit  (277 ind./6 pastí/28 dní). Nejnižší pr m rné

m sí ní úlovky byly zaznamenávány od ledna do b ezna. Nejvyšší pr m rná ro ní

abundance byla zjišt na na lokalit  2 v roce 1999 (22,4 ind./m2). Nejvyšší pr m rné

m sí ní úlovky byly zaznamenávány v m sících kv tnu a zá í, byla tedy zaznamenána

dvouvrcholová epigeická aktivita. Nejvíce jedinc  tohoto druhu bylo získáno za celé 

období na lokalit  2. 
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Porcellium conspersum (C.L. Koch, 1841)

Frankenberger (1959) uvádí tento druh jako velmi hygrofilní, vyskytující se na místech

trvale zamok ených. Nejhojn ji se objevuje v lesích jedlových, borových, bukových 

(Vandel 1960) a v olšinách (Frankenberger 1959). Preferuje prost edí bohaté na živiny, 

žije ve ztrouchniv lém d evu (Vandel 1960), mechu a listí (Frankenberger 1959). 

P vodní je ve st ední Evrop  (Frankenberger 1959, Vandel 1960), ale expanduje až do 

Dánska, Lotyšska a Rumunska, kde však kolem Dunaje chybí (Vandel 1960). Celkem

bylo získáno 2913 jedinc  (2874 metodou zemních pastí, 39 metodou p dních vzork ).

Nejvyšší pr m rný m sí ní úlovek byl zaznamenán v srpnu 2004 (23 ind./6 pastí/28 

dní). U tohoto druhu byl vypozorován jeden vrchol epigeické aktivity, a to v srpnu.

Extrakcí materiálu z p dních vzork  byla zjišt na nejvyšší pr m rná ro ní abundance 

na lokalit  2 v roce 2004 (2,1 ind./m2). Nejvíce jedinc  bylo získáno ob ma metodami

na lokalit  2. 

Porcellium collicola (Verhoeff, 1907)

Je to východoevropský druh (Flasarová 1958, Frankenberger 1959). Je suchomiln jší

(Frankenberger 1954, Guli ka 1960), vyskytuje se na rozli ných lokalitách (Guli ka

1957, Farkas 1998), hlavn  v sušších lesích (Zulka 1991), na okraji lesa, v k ovinách

(Frankenberger 1959), ale i na holých suchých stráních (Flasarová 1958). Frankenberger 

(1959) udává, že se druh z ídkakdy vyskytuje na stanovišti spole n  s P. conspersum.

Celkem bylo získáno 29 jedinc  tohoto druhu (26 jedinc  metodou zemních pastí, 3 

jedinci z p dních vzork ). Nejvíce jedinc  bylo získáno na lokalit  2 (20 ind). 

Protracheoniscus politus (C.L. Koch, 1841) 

Tento druh je udáván jako jihoevropský (Folkmanová et al. 1955) nebo st edoevropský

(Flasarová 1958, Frankenberger 1959). Obývá listnaté i smíšené lesy, vyskytuje se

v tlejícím listí, ve vlhkém humusu i pod k rou starých strom  (Flasarová 1958, 

Frankenberger 1959). Celkem bylo získáno 509 jedinc  (444 jedinc  získáno ze 

zemních pastí, 65 jedinc  získáno z p dních vzork ). Nejvyšší pr m rný m sí ní

úlovek ze zemních pastí byl zaznamenán na lokalit  3 v zá í 2003. Nejvyšší pr m rný

ro ní úlovek ze zemních pastí byl zjišt n na lokalit  3 v roce 2004. Byl vysledován 

jeden vrchol epigeické aktivity, a to v zá í. Extrakcí materiálu z p dních vzork  byla 
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zjišt na nejvyšší pr m rná ro ní abundance na lokalit  2 v roce 2002 (1,86 ind./m2).

Nejvíce jedinc  bylo pomocí obou metod získáno za celé období na lokalit  3. 

Trichoniscus pusillus Brandt, 1833 

T. pusillus je nalézán po celé Evrop , zasahuje od Sardinie do Finska a od Islandu do 

Polska (Oliver a Meechar 1993, Frankenberger 1959). Jedná se o st edoevropskou

formu, u nás je rozší ena její partenogenetická rasa (Flasarová 1958), tzn. že 

p evažovaly samice. Jde to typický dominantní druh nížinných les  st ední Evropy

(Tajovský 1998). Jedná se o vlhkomilný druh vyskytující se na vlhkých a stinných 

místech, v opadu, v mechu a pod kameny (Flasarová 1958, Frankenberger 1959). Dále 

ho m žeme nalézt také v lužních lesích (Farkas 1998), lu ních spole enstvech,

v pob ežní zón  (Oliver a Meechar 1993) a na synantropních stanovištích (Gruner

1966). V n kterých oblastech se nevyskytuje v prost edích, kde je vzduch zcela nasycen

vlhkostí, proto chybí na b ezích potok  a v n kterých hlubokých lesích (Dahl in Vandel 

1960). Druh nej ast ji zimuje pod kameny. Dále je v zim  nalézán v opadu a mrtvém

d evu. V lét  se ast ji vyskytuje v opadu a mrtvém d evu ast ji než-li pod kameny

(Brereton 1957). Celkem bylo získáno 3189 jedinc  (525 pomocí zemních pastí a 2664 

pomocí p dních vzork ). Nejvyšší pr m rný m sí ní úlovek byl zjišt n v zá í 1998 na 

lokalit  3 (82 ind./6 pastí/28 dní). Nejvyšší ro ní úlovek byl zaznamenán na lokalit  2 

v roce 1998. V pr b hu epigeické aktivity byly zaznamenány dva vrcholy, a to v ervnu

a v zá í. Extrakcí p dních vzork  byla zjišt na nejvyšší pr m rná ro ní abundance na 

lokalit  1  v roce 2000 (115,5 ind./m2). Nejvyšší po et jedinc  (97) byl získán jednou 

extrakcí v b eznu 2000 na lokalit  2. Po ty jedinc  získaných v pr b hu sledování jsou 

na všech t ech lokalitách srovnatelné. Na lokalit  1 byl tento po et tvo en p evážn

jedinci získanými z p dních vzork , po et jedinc  získaných ze zemních pastí je na této 

lokalit  nízký. 

Hyloniscus riparius (C. L. Koch, 1838) 

Jde o st edoevropský druh (Flasarová 1958) zasahující až na Balkán (Guli ka 1957). 

Frankenberger (1959) však uvádí, že jde o druh východoevropský. Žije na lokalitách 

v blízkosti vodních tok , ale i jinde pod kameny a mechem (Frakenberger 1959). 

Guli ka (1960) sledoval na ja e zvýšení po tu jedinc  v d sledku záplav. Krom

výskytu na povrchu ho nalezneme i v  hlubších vrstvách p dy (Tuf 2002). Ze sedmi

p edložených druh  listového opadu strom  vyskytujících se v lužních lesích preferoval 
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hlavn  t eše  pta í (63 %) a jilm (23 %) (Tuf a Tufová 2004). Celkem bylo získáno 

3021 jedinc  (2732 metodou p dních vzork , 289 metodou zemních pastí). Nejvyšší 

pr m rný m sí ní úlovek byl zjišt n na lokalit  2 v roce 1999 (11 ind./6 pastí/28 dní). 

Nejvyšší pr m rný ro ní úlovek byl zaznamenán také na lokalit  2 v témže roce (52 

ind./6 pastí/rok). V pr b hu epigeické aktivity byl vypozorován jeden vrchol, a to 

v m síci ervnu. Extrakcí byl zjišt n nejvyšší po et jedinc  (64) na lokalit  2 v srpnu

1999. Extrakcí byla zjišt na nejvyšší pr m rná ro ní abundance na lokalit  1 v roce

2001 (118 ind./m2). V pr b hu výzkumu bylo zjišt no ob ma metodami nejvíce jedinc

na lokalit  2. 

Androniscus roseus (C.L. Koch, 1838) 

Žije pod kameny, ve vlhké zemi, pod tlejícím d evem, v mechu apod. Pohybuje se 

velmi pomalu. Rozší en je tém  po celé Evrop , zjišt n byl v západní a jižní Evrop  i 

na severu Švédska (Frankenberger 1959). Bylo získáno 36 jedinc  metodou p dních

vzork . Jedinci tohoto druhu byli získáváni pouze extrakcí. Jejich nejvyšší pr m rná

ro ní abundance byla zjišt na na lokalit  3 v roce 2000 (2,4 ind./m2).

Haplophtalmus mengii (Zaddach, 1844) 

Oliver a Meechan (1993) jej popisují jako druh západoevropský, Frankenberger (1959) 

uvádí jeho výskyt i u nás a v Polsku. Schmalfuss (1984) jej popsal jako zástupce 

ekomorfologické skupiny creeper, tj. druh obývající jeskyn  a hlubší vrstvy p dy.

Oliver a Meechan (1993) jej popisují jako p dní druh nej ast ji nalézaný pod hluboko

zakotvenými kameny a získaný z p dních vzork . Pravd podobn  up ednost uje

vápenaté p dy, objevuje se v lesních i lu ních spole enstvech (Oliver a Meechan 1993).

Jedinci tohoto druhu byli nalézáni pouze v p dních vzorcích, p i emž bylo získáno 42 

jedinc . Jejich nejvyšší pr m rná ro ní abundance byla zjišt na na lokalit  3 v roce

1998 (4,2 ind./m2).
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4.1. Zemní pasti 

Touto metodou bylo z odebraných p dních vzork  získáno 7 929 jedinc  sedmi druh

(viz tab. 2), z ehož nejv tší ást tvo ili zástupci L. hypnorum a P. politus.

Nejvyšší pr m rné ro ní úlovky byly zjišt ny v roce 1998 na lokalit  3 (590 

ind./6 pastí/rok) a na lokalit  1 (588 ind. /6 pastí/ 28 dní). Nejvyšší pr m rný m sí ní

úlovek za celé období byl zjišt n na nejmladší lokalit  v roce 1999 (228 ind./6 pastí/ 

28dní). Nejnižší pr m rná abundance za celé období byla zjišt na na st edn  staré 

lokalit  (2110 ind./6 pastí/celé období). 

Tab. 2: Struktura spole enstva stejnonožc  získaného ze zemních pastí. Dominance

(%), po ty jedinc  (ind./6 pastí/celé období),  pr m rné m sí ní úlovky (ind./6 pastí/28 

dní) a po ty druh .

Lokalita 1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
L. hypnorum 94,9 95,4 91,4 79,9 88,2 83,9 59,5 37,6
T. rathkii 3,9 2,3 4,6 2,4 3,0 8,0 6,5 24,2
P. conspersum - - 0,1 0,6 0,3 2,8 18,0 7,6
P. collicola - - - - - - - -
P. politus - - - 0,6 1,0 0,7 6,7 17,8
T. pusillus 0,3 0,7 1,1 9,1 1,7 3,2 4,2 1,9
H. riparius 0,9 1,5 2,7 7,3 5,7 1,4 5,2 10,8
Po ty jedinc 588 540 465 164 297 435 372 157
celkem jedinc 3124
PMU 45,2 41,5 36,1 12,4 22,4 33,5 28 12,1
Po et druh 4 4 5 6 6 6 6 6
Druh  celkem 6

Lokalita 2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
L. hypnorum 2,8 6,6 7,4 15,3 25,6 23,1 1,3 1,5
T. rathkii 59,1 54,0 51,2 63,4 40,5 42,2 49,3 61,8
P. conspersum 3,5 3,1 11,6 2,3 7,7 9,2 16,0 13,5
P. collicola - - - 2,3 - - - -
P. politus 1,3 3,3 3,6 - 7,1 17,9 28,6 17,8
T. pusillus 20,2 22,9 17,4 15,3 8,9 2,3 3,9 -
H. riparius 13,0 10,1 8,8 1,5 10,1 5,2 0,9 -

131 168 173 301 275po ty jedinc
celkem jedinc
PMU

274

21,1

513

39,5

276

21,4 9,89
2184
12,7 13,3 22,7 21,2

po et druh 6 6 6 6 6 6 6 5
druh celkem 7
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Lokalita 3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
L. hypnorum 70,5 75,8 77,2 84,8 81,4 69,8 14,6 4,3
T. rathkii 6,9 15,1 16,5 10,8 5,9 8,1 31,6 53,8
P. conspersum 0,2 0,5 1,2 - 0,3 2,6 8,0 8,8
P. collicola - - - - - - 3,4 -
P. politus - 0,5 1,9 - 1,4 16,2 38,3 32,7
T. pusillus 19,0 5,5 1,1 3,6 10,2 1,7 2,9 -
H. riparius 3,4 2,7 2,1 0,9 0,8 1,7 1,3 0,6
po ty jedinc 590 421 396 223 354 235 285 160
celkem jedinc 2618
PMU 45,4 32,4 30,8 16,8 26,7 18,1 21,5 12,3
po et druh 5 6 6 4 5 5 7 5
druh celkem 7

Obr. 9: Zm ny v pr m rném m sí ním úlovku stejnonožc  v jednotlivých letech.
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Pr m rné m sí ní úlovky byly na lokalit  1 a 3 první rok po povodni vyšší než 

následující roky. Nejv tší rozdíly mezi úlovky v jednotlivých m sících byly na lokalit

1. Tyto rozdíly tém  konstantn  klesaly. Nejvyrovnan jší m sí ní úlovky byly na

lokalit  3, i zde rozdíly mezi nimi klesaly. 

Pomocí programu Canoco jsme provedli analýzu parametr . Pomocí

generalizovaných GAM model  byl vyjád en vliv a významnost environmentálních

faktor  (teplota, srážky), datumu a stá í porostu (loc 1, loc 2, loc 3) na druhové složení 
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spole enstva. Reakce druh  na jednotlivé faktory prost edí a lokality ukazuje poloha

v i faktor m.

Byl vytvo en model DCCA (detrended correspondence analysis) vysv tlující

epigeickou aktivitu druh . Kanonické osy vysv tlují 60,2 % variability. Druhy, u 

kterých byla prokázána signifikantní závislost na n kterém z faktor , jsou v 

následujících grafech znázorn ny tu n . Pomocí generalizovaných aditivních model

(GAM) byl vyjád en vliv a významnost sledovaných faktor  (teplota, srážky) a datumu.

Pr b h jednotlivých závislostí modelují níže uvedené grafy. Datum signifikantn

p edpovídal aktivitu druh P. politus a P. conspersum (jejich po etnosti narostly

v druhé polovin  výzkumu, obr. 11). Srážkové úhrny byly signifikantním predikátorem 

aktivity T. pusillus (jeho aktivita byla nejvyšší p i srážkovém úhrnu 100 - 120 mm, obr. 

12). Pr m rné m sí ní teploty signifikantn  predikovaly aktivitu druhu T. rathkii

(nejvyšší aktivitu vykazoval p i teplotách 15 - 20 °C, obr. 13).

Obr. 10: DCA analýza. Obr. 11: GAM závislosti p ítomnosti

druh  na datumu
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Lokalita 1 

Celkem bylo na této lokalit  chyceno 3024 jedinc  náležících k 6 druh m (tab. 2). 

B hem výzkumu po ty chycených jedinc  konstantn  klesaly. Pouze v roce 2003 

nabyly hodnot zjišt ných v druhém roce výzkumu. Na lokalit  byl po celou dobu 

výzkumu Ligidium hypnorum eudominantním druhem, jeho po etnost ale konstantn

klesala. Druh Trachelipus rathkii byl od za átku výzkumu nalézán jako druh 

subdominantní a postupn , i p es malé propady, nabýval na po etnosti. Druh Porcellium

conspersum hrál v prvních ty ech letech výzkumu roli subdominantního druhu, ale 

v roce 2003 a 2004 se náhle stal druhem eudominantním, v roce 2005 bylo druhem 

dominantním. Protracheoniscus politus se za al výrazn ji prosazovat až v posledních

dvou letech výzkumu, kdy se z druhu, do roku 2003 recentního, stal v roce 2004 druh 

dominantní a v roce 2005 druh eudominantní. Také ostatní druhy nabývaly na

po etnosti. V t etím roce výzkumu nastoupil subdominantní druh Hyloniscus riparius.

V roce 2001 se stal druhem dominantním, v následujících dvou letech se jeho 

zastoupení ve spole enstvu snižovalo, v posledním roce výzkumu navýšil ale svou 

po etnost až na úrove  druhu eudominantního. Trichoniscus pusillus byl do roku 2000 

ve spole enstvu druhem subdominantním, v roce 2001 navýšil svou po etnost, a stal

druhem eudominantím.

Obr. 12: GAM závislosti p ítomnosti druh

na úhrnných m sí ních srážkách

(m ící stanice Olomouc).

Obr. 13: GAM závislosti výskytu druh

na pr m rných m sí ních teplotách vzduchu

(m ící stanice Olomouc).
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Pro suchozemské stejnonožce zachycené na lokalit  1 byl vytvo en model, který na

základ  znalosti environmentálních faktor (teplota a srážky) a datumu vysv tlující

jejich epigeickou aktivitu. Byl vytvo en DCA model, který je sice signifikantní, ale 

vysv tluje pouze 17 % celkové variability (obr. 14). Dále byly vytvo eny

generalizované aditivní modely (GAM) pro jednotlivé environmnetální faktory. Datum

byl signifikantním prediktorem aktivity druh P. conspersum a P. politus (oba se 

objevily až v pozd jších letech, obr. 15). Úhrnné m sí ní srážky nebyly signifikantním 

prediktorem pro p edpov  aktivity žádného druhu (obr. 16). Pr m rné teploty vzduchu

byly signifikantní pro p edpov  aktivity L. hypnorum, T. rathkii a H. riparius.

Obr. 14: DCA model. Obr. 15: GAM závislosti p ítomnosti druh

na datumu.
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Obr. 16: GAM závislosti p ítomnosti Obr. 17: GAM závislosti p ítomnosti druh

na pr m rných m sí ních teplotách. druh na úhrnných m sí ních srážkách.

Obr. 18: Dynamika epigeické aktivity (m sí ní úlovky) v jednotlivých letech na lokalit  1. 
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Z grafu epigeické aktivity (obr. 18) je patrné, že vývoj po etnosti druh  m ly

klesající tendenci, pouze v roce 2003 byla po etnost mimo trend. 
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Lokalita 2 

Na lokalit  2 bylo pomocí zemních pastmi získáno 2124 jedinc , byli zaznamenáni

zástupci 7 druh  (tab. 2). L. hypnorum na této lokalit  není tak významné, jako na 

lokalit  p edchozí. Roli eudominantního druhu na této lokalit  po celou dobu výzkumu 

zaujímal druh T. rathkii s pom rn  vyrovnaným zastoupením, v pr b hu celého 

výzkumu jeho zastoupení nekleslo pod 40 % a vykazovalo stoupající tendenci jak po 

povodních, tak po krizovém roce 2001, který byl na stejnonožce celkov  chudý. Druh P.

conspersum byl v prvních dvou letech druhem subdominantním, v t etím roce navýšil 

svou po etnost až na úrove  druhu eudominantního. I p es propad v roce 2001, 

nastoupil v následujících dvou letech op t jako druh eudominantní. Porcellium collicola

se objevil na této lokalit  pouze v roce 2001 jako druh subdominantní. P. politus nebyl 

ani na této lokalit  hojný zpo átku hojný, v roce 2002 nastoupil náhle jako druh 

dominantní a v posledních t ech letech výzkumu hrál už roli druhu eudominantního.

Dominance druhu T. pusillus na této lokalit  m la konstantn  klesající tendenci až na 

nulové zastoupení zjišt né v roce 2005. Zastoupení druhu H. riparius m lo podobný 

charakter. V prvních dvou letech výzkumu byl druh ve spole enstvu zastoupen ješt

jako druh eudominantní, ale jeho po etnost na lokalit , i p es namnožení v roce 2002, 

konstantn  klesala.

Pro suchozemské stejnonožce zachycené na lokalit  2 byl vytvo en model, který 

na základ  znalosti environmentálních faktor  (teplota a srážky) a datumu vysv tluje

jejich epigeickou aktivitu. Byl vytvo en CCA model, který je sice signifikantní, ale 

vysv tluje pouze 24,1 % celkové variability (obr. 19). Dále byly vytvo eny

generalizované aditivní modely (GAM) pro jednotlivé environmnetální faktory. Datum

byl signifikantním prediktorem pro druh H. riparius, který byl hojn jší v prvních letech 

po povodni, a pro druh P. politus, jehož po etnost v pr b hu nar stala (obr. 20). Úhrnné

m sí ní srážky signifikantn  p edpovídaly aktivitu druhu T pusillus. Jeho aktivita se 

za ala navyšovat, když úhrnné m sí ní srážky p esáhly 80 mm a maxima dosáhla p i

srážkách 120 mm (obr. 21). Dále p edpovídaly aktivitu T. rathkii, který vykazoval 

podobnou vlhkostní preferenci (obr. 21). Pr m rné m sí ní teploty vzduchu (obr. 22)

signifikantn  p edpovídaly aktivitu druhu L. hypnorum. Po et chycených jedinc

konstantn  nar stal se stoupající teplotou. Jeho aktivita za ala výrazn  stoupat, když 

teplota vzduchu p ekro ila 10 °C. Dále teplota p edpovídala aktivitu druhu T. rathkii,

který za al být aktivní, když teplota dosáhla 5 °C. Nevíce aktivní byl p i teplotách 15 – 
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18 °C, p i vyšších teplotách vzduchu byl po et chycených jedinc  nižší. Dále byla 

prokázána signifikantní souvislost výskytu s teplotou u druhu P. conspersum.a u druhu 

H. riparius, který p i teplot  vyšší než 20 °C mizel z povrchu p dy (obr. 22). 

Obr. 19: CCA analýza. Obr. 20: GAM závislosti druh  na 

datumu.

Obr. 22: GAM závislosti druh  na 

pr m rných m sí ních teplotách. 

Obr. 21: GAM závislosti p ítomnosti

druh na úhrnných m sí ních srážkách.
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Obr. 23: Dynamika epigeické aktivity (m sí ní úlovky) v jednotlivých letech na lokalit  2. 
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Z grafu epigeické aktivity (obr. 23) je patrný nár st po etnosti v roce 1999, který 

byl následován poklesem po etnosti následujících dvou letech. Od roku 2002 byl ale 

op t na stanovišti patrný nár st po etnosti jedinc .

Lokalita 3 

Na této lokalit  bylo zjišt no 2618 jedinc  náležících k 7 druh m (tab. 2). Druh L.

hypnorum hrál na této lokalit  výrazn  eudominantní úlohu od za átku výzkumu až do 

roku 2003, od roku 2004 jeho po etnost výrazn  klesala. Na jeho místo v posledních

letech nastoupil druh T. rathkii, který byl v prvním roce výzkumu zastoupen jako druh 

dominantní. Po etnost druhu P.conspersum zaznamenala pozvolný nár st. Z p vodního

subrecentního zastoupení byla jeho po etnost navýšena na úrove  druhu

eudominantího. Rychlý byl i vývoj po etnosti druhu P. politus. Druh do roku 2000 

nep ekro il 2 % hranici zastoupeni, roku 2001 se neobjevil v bec, pozd ji dosahoval 

po etnosti recentního druhu, ale následující rok se stal druhem eudominantním.

V posledních dvou letech výzkumu již tvo il významnou eudominantu spole enstva.

Druh P. collicola se na lokalit  objevil pouze v roce 2004, kdy dosahoval zastoupení

subdominantního druhu. Klesající tendenci m l vývoj zastoupení druhu T. pusillus.

Druh, který byl po povodni eudominatní na této lokalit  z povrchu p dy vymizel.
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Pro suchozemské stejnonožce zachycené na lokalit  3 byl vytvo en model, který 

na základ  znalosti environmentálních faktor  (teplota a srážky) a datumu vysv tluje

jejich epigeickou aktivitu. Byl vytvo en CCA model, který vysv tlil 38 % celkové

variability (obr. 24). Dále byly vytvo eny generalizované aditivní modely (GAM) pro 

jednotlivé environmentální faktory. Datum byl signifikantním predikátorem pro druh P.

collicola, P. conspersum, H. riparius a P. politus (obr. 25). Úhrnné m sí ní srážky byly 

významným predikátorem aktivity pro druh T. pusillus, který vykazoval vrchol aktivity 

p i srážkách 120 - 130 mm, a H. riparius, u n hož byl zaznamenán vrchol aktivity p i

srážkách asi 95 mm (obr. 26). Na pr m rné m sí ní teploty vzduchu reaguje

signifikantn T. rathkii, u kterého po et chycených jedinc  konstantn  nar stal od 

teploty vzduchu 20 °C a u druhu L. hypnorum, který na této lokalit  vykazoval velmi

podobnou teplotní preferenci (obr. 27). 

Obr. 24: CCA diagram. Obr. 25: GAM závislosti druh  na datumu.
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4. Výsledky 

Obr. 28: Dynamika epigeické aktivity (m sí ní úlovky) v jednotlivých letech na lokalit  3. Obr. 28: Dynamika epigeické aktivity (m sí ní úlovky) v jednotlivých letech na lokalit  3. 
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Z grafu epigeické aktivity (obr. 28) je patrná konstantní klesající tendence 

v po etnostech jedinc  v jednotlivých letech. Nejvyšší m sí ní úlovky byly 

zaznamenány v VI. m sících

Obr. 27: GAM závislosti p ítomnosti druh

na pr m rných m sí ních teplotách. 

Obr. 26: GAM závislosti p ítomnosti

druh na úhrnných m sí ních srážkách.
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4.2. P dní vzorky 

Touto metodou bylo z odebraných p dních vzork  získáno 6501 jedinc  9 druh  (tab.

3), z toho nejv tší ást tvo ili zástupci Trichoniscus pusillus a Hyloniscus riparius. 

Nejvyšší pr m rná ro ní abundance byla zjišt na na nejmladší lokalit , a to v roce 2000 

(230,4 ind./m2). Nejnižší pr m rná ro ní abundance byla zjišt na v roce 2002 na

lokalit  2 (43 ind./m2). Nejvyšší pr m rná ro ní abundance za celé období (134,7 

ind./m2) byla zjišt na na nejmladší lokalit . Nejnižší pr m rná ro ní abundance za celé 

období byla zjišt na na nejstarší lokalit  (66,9 ind./m2).

Tab. 3: Struktura spole enstva stejnonožc  získaného z p dních vzork . Dominance

(%), pr m rná ro ní abundance (ind./ m2), pr m rná abundance za celé období (ind./ 

m2) a po ty druh .

Lokalita 1

1998 1999 2000 2001 2002
L. hypnorum 57,1 10,9 7,1 2,3 9,5
T. rathkii 7,4 0,7 1,2 0,5 -
P. politus - - - - 1,7
P. conspersum 0,6 0,7 0,5 - -
P. collicola - 0,1 - - -
T. pusillus 14,3 41,2 50,1 37,1 21,6
H. riparius 20,6 46,4 41,2 59,9 65,5
A. roseus - - - 0,1 1,7
H. mengii - - - - -
PRA 46,7 200,0 230,4 196,3 30,9
pr m ná abundance 134,7
po et druh 5 6 5 5 5
celkem druh 8

Lokalita 2

1998 1999 2000 2001 2002
L. hypnorum 0,3 0,3 - 4,6 1,8
T. rathkii 16,9 13,6 19,0 12,9 11,0
P. politus - 0,6 1,6 3,4 8,6
P. conspersum - 0,2 1,4 1,9 4,9
P. collicola - - 0,2 0,4 -
T. pusillus 29,3 39,9 53,6 38,0 37,4
H. riparius 53,2 45,2 23,9 36,5 35,6
A. roseus 0,3 0,2 0,2 1,5 0,6
H. mengii - - - 0,8 -
PRA 88 165 114 70 43
pr m ná abundance  98,0 
po et druh 5 7 7 9 7
celkem druh 9
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Lokalita 3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
L. hypnorum 11,4 8,3 30,9 12,5 13,9 6,1 14,8
T. rathkii 2,2 1,2 2,4 2,3 6,7 4,2 3,3
P. politus - 0,2 - 0,3 2,4 2,9 3,3
P. conspersum - - 0,4 0,3 - - 1,9
P. collicola - - - - - - -
T. pusillus 26,8 34,7 28,5 42,2 44,2 73,5 59,3
H. riparius 53,1 51,9 32,5 41,9 32,7 11,3 12,9
A. roseus - 0,7 3,6 0,6 - - 3,8
H. mengii 6,6 3,0 1,6 - - 1,9 0,5
PRA 61 115 66 94 44 82 56
pr m. abundance 66,9
po et druh 4 7 7 7 5 6 8
celkem druh 8

Obr. 29: Zm ny v pr m rných ro ních abundancích stejnonožc  v jednotlivých letech 

na všech lokalitách. 
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Pr m rné m sí ní abundance byly první rok po povodni výrazn  nižší než

v ostatních letech. Po etnosti v následujících dvou letech na lokalit  1 a 2 nar staly, ale 

v roce 2002 shodn  propadly. Na lokalit  1 a 2 dosahovaly rozdíly mezi jednotlivými

m síci, zejména tedy v 2. a 3. roce po povodni, výrazných hodnot. Na lokalit  3 

dosahovaly pr m rné m sí ní abundance v jednotlivých letech i m sících nejmenších

rozdíl .

38



4. Výsledky 

Byla provedena statistická analýza faktor  prost edí. Pomocí generalizovaných 

GAM model  byl vyjád en vliv a významnost environmentálních faktor  (teplota,

srážky), stá í porostu (loc, 1, loc 2, loc 3), datumu a vrstvy p dy na druhové složení 

spole enstva. Druhy, u kterých byla prokázána signifikantní závislost na n kterém

z faktor , jsou v následujících grafech znázorn ny tu n .

Pro suchozemské stejnonožce získané extrakcí na lokalit  1 -3  byl vytvo en

model, který na základ  znalosti environmentálních faktor  (datum, teplota a srážky)

vysv tluje jejich epigeickou aktivitu. Byl vytvo en DCA model, který je sice 

signifikantní, ale vysv tluje pouze 16 % celkové variability (obr. 30). Dále byly 

vytvo eny generalizované aditivní modely (GAM) pro jednotlivé environmnetální

faktory (teplota, srážky) a datum. Datum byl signifikantn  p edpovídal aktivitu druh

H. riparius, T. pusillus (druhy byly hojn jší na po átku výzkumu, obr. 31) a P. politus.

(druh se objevil více až v pozd jších letech, obr. 31). Úhrnné m sí ní srážky byly 

významné pro p edpov  aktivity druh  P. politus, A. roseus a H. mengii a T. rathkii,

který  vykazoval výrazný nár st abundance p i srážkovém úhrnu vyšším než 100 mm 

(obr. 32). Pr m rné teploty vzduchu nebyly významné pro p edpov  aktivity žádného

druhu.

Obr. 30: DCA model. Obr. 31: GAM závislosti p ítomnosti

druh  na datumu.
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Lokalita 1 

Celkem bylo na této lokalit  tepelnou extrakcí získáno 2 714 jedinc  8 druh  (tab. 3). 

Pr m rná ro ní abundance za celé období na této lokalit inila 134,7 ind./m2. Druh  . 

L. hypnorum se v prvním roce výzkumu vyskytoval jako výrazná eudominanta,

v následujícím roce jeho po etnost klesala. Výskyt druhu T. rathkii na této lokalit  také

konstantn  klesal, v roce 1998 se vyskytoval jako druh dominantní, v letech 1999-2001 

již pouze jako druh recentní. P. politus se ve spole enstvu objevil až v posledním roce 

výzkumu. Druh P. conspersum se vyskytoval v prvních t ech letech jako druh 

subrecentní, v následujících letech nebyl v bec prokázán. T. pusillus navyšoval

v prvních t ech letech svou po etnost až na 50 % zastoupení v roce 2000, poté jeho 

po etnost poklesla. Hyloniscus riparius navyšoval svou po etnost v pr b hu celého 

výzkumu. Z p vodního zastoupení 21 % v roce 1998 na 65,5 % v roce 2002. 

Androniscus roseus byl prokázán na této lokalit  v roce 2002 jako druh recentní.

Byla provedena RCA analýza závislosti p ítomnosti druh  na faktorech 

prost edí. Model dokáže vysv tlit 13 % variability. Na datum reagovaly signifikantn

druhy H. riparius, P. politus a T. pusillus (obr. 35). Na úhrnné m sí ní srážky (obr. 36) 

ani pr m rné m sí ní teploty vzduchu nereagoval signifikantn  žádný druh (obr. 37).

Obr. 32: GAM závislosti p ítomnosti

druh na úhrnných m sí ních srážkách 

(m ící stanice Olomouc).

Obr. 33: GAM závislosti p ítomnosti

druh  na pr m rných m sí ních teplotách

(m ící stanice Olomouc).
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Obr. 34: RCA analýza. Obr. 35: GAM závislosti p ítomnosti druh

na datumu.

Obr. 37: GAM závislosti p ítomnosti druh

na pr m rných m sí ních teplotách.

Obr. 36: GAM závislosti p ítomnosti druh

na úhrnných m sí ních srážkách.
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Obr. 38: Abundance stejnonožc  v jednotlivých m sících na lokalit  1. 
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Z grafu je patrný nár st po etností v letech 1999-2001. Byly zaznamenány dva 

vrcholy abundance v p d , výrazn jší v m síci srpnu a menší v íjnu.

Lokalita 2

Na této lokalit  bylo získáno 1822 jedinc  9 druh  (tab. 3). Pr m rná ro ní abundance

za celé období inila 98 ind./m2. Výrazn  eudominantními druhy jsou zde T. pusillus a 

H. riparius. Druh T. pusillus m l ve sledovaném období ve spole enstvu t etinové až

v tšinové zastoupení. Druh H. riparius vykazoval podobné zastoupení. Druh T. rathkii

byl další eudominantou ve spole enstvu, v období výzkumu se jeho po etnost

pohybovala mezi 11 - 19 %. Druh P. politus navýšil svou po etnost v pr b hu výzkumu 

z nulové po etnosti na 9 % zastoupení. L. hypnorum hrálo na této lokalit  roli druhu 

subrecentního až recentního. V malých po etnostech se vyskytoval i druh A. roseus a H.

mengii.

Byla provedena CCA analýza závislosti p ítomnosti druh  na faktorech 

prost edí. Model dokáže vysv tlit 20 % variability. Datum signifikantn  p edpovídá

po etnost druhu A. roseus a H. mengii (obr. 40). Úhrnné m sí ní srážky signifikantn

predikovaly p ítomnosti druh T. rathkii, u n hož po et vyextrahovaných jedinc

výrazn  stoupal se srážkami,  P. politus, u kterého po et jedinc  klesal, a T. pusillus, u 

kterého byl zaznamenán vrchol aktivity p i úhrnech 80 mm (obr. 41). Pr m rné m sí ní

teploty signifikantn  p edpovídaly po etnost druhu T. rathkii, jenž vykazuje vrchol 

aktivity p i pr m rech 15 - 20 °C, p i pr m rech vyšších než 22 °C se v p d

nevyskytuje (obr. 42). 
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Obr. 39: CCA analýza. Obr. 40: GAM závislosti druh  na datumu.

Obr. 42: GAM závislosti druh  na teplot .

Obr. 42: GAM závislosti druh  na 

pr m rných m sí ních teplotách. 

Obr. 41: GAM závislosti druh  na 

úhrnných m sí ních srážkách.
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Obr. 43: Abundance stejnonožc  v jednotlivých m sících na lokalit  2. 

Byl zaznamenán vrchol abundance v m síci srpnu. 
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Lokalita 3 

Na této lokalit  bylo získáno 1 965 jedinc  8 druh  (tab. 3). Pr m rná ro ní abundance 

za celé období na této lokalit inila 66,9 ind./m2. T. pusillus tvo il i na této lokalit

výraznou eudominantu, v roce 2003 byl zastoupen až 73 %. Zastoupení rodu H. riparius

na této lokalit  konstantn  klesalo, i p esto byl po celou dobu eudominantou.

Zastoupení rodu L. hypnorum kolísalo, nejvyšší bylo v roce 2000, kdy dosahovalo 21 

%. Druh T. rathkii se na této lokalit  vyskytoval v tšinou jako druh subdominantní. P.

politus se objevil až v posledních t ech letech výzkumu jako druh subdominantní. P.

conspersum se vyskytl v posledním roce výzkumu jako druh subdominantní. H. mengii

byl v porovnání s ostatními lokalitami zjiš ován ast ji, a to jako druh subdominantní,

v jednom roce dokonce jako druh dominantní.

Byla provedena CCA analýza závislosti p ítomnosti druh  na faktorech 

prost edí. Model dokáže vysv tlit 16,5 % variability.Dále byly vytvo eny GAM

závislosti p ítomnosti druh  na datumu a environmentálních faktorech. Datum

signifikantn  p edpovídal výskyt druh P. politus (obr. 45). Úhrnné m sí ní srážky

signifikantn  p edpovídaly p ítomnost druh A. roseus a H. mengii (obr. 46). Pr m rné

m sí ní teploty vzduchu signifikantn  p edpovídaly po etnost druhu T. rathkii (obr. 48). 
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Obr. 44: CCA analýza. Obr. 45: GAM závislosti p ítomnosti

druh  na datumu.

Obr. 47: GAM závislosti p ítomnosti

druh  na pr m rných m sí ních

teplotách.

Obr. 47: GAM závislosti p ítomnosti

druh  na pr m rných m sí ních

teplotách.

Obr. 46: GAM závislosti p ítomnosti druh

na úhrnných m sí ních srážkách.
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Obr. 48: Abundance stejnonožc  v jednotlivých m sících na lokalit  3. 

Abundance dosáhla vrcholu druhý rok po povodni, poté konstantn  klesala. 
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5.3. Jak dlouho trvá popovod ová sukcese ve starém 

lužním lese 

Srovnáváme se stavem p ed povodní, který zaznamenal Pižl a Tajovský na ja e 1997 na

lokalit  Záseky (tj. 2 km od naší lokality), publikováno (Pižl a Tajovský 1998). 

Zkoumané spole enstvo bylo pomocí Jaccardova indexu srovnáno se 

spole enstvem zjišt ným p ed povodní, podobnost spole enstev byla zjišt na 77,7 %. Je 

nutno uvést, že rozdílný po et druh , zjišt ných t mito dv ma výzkumy, m že být

zp sobený rozdílnou dobou trvání jednotlivých výzkum .

Zemní pasti

Bylo sledováno výrazné pozm n ní druhového spektra chycených živo ich  rok po 

povodni. Výrazn  se první rok  projevil pionýrský druh L. hypnorum (70,5 %), který 

p ed povodní na lokalit  Záseky dosahoval 33 % zastoupení. Jeho dominance v pr b hu

výzkumu klesala z d vodu nástupu konkuren n  zdatn jších druh . V pr b hu sukcese

za ala na stanovišti konstantn  výrazn  nar stat po etnost d íve chyb jícího

eurytopního druhu T. rathkii. V pr b hu sukcese nar stala také po etnost p ed povodní

také nezaznamenaného druhu P. politus. Pozitivní bylo, že docházelo k obnovování 
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po etnosti druhu P. conspersum, který byl p ed povodní na lokalit  dominatním

druhem. V roce 2004 bylo poprvé po povodni zjišt no spole enstvo druhu P. collicola.

Byl sledován pokles zastoupení druhu T. pusillus z 46 % p ed povodní na 19 % první 

rok po povodni. Tento pokles z nezjišt ných d vod  nadále pokra oval.

Tab. 4: Dominance jednotlivých druh  na lokalit  Záseky (Tajovský a Pižl 1998) p ed

povodní  a na lokalit  3 v Horce nad Moravou v dob  po povodni. 

Záseky

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

L. hypnorum 33,1 70,5 75,8 77,2 84,8 81,4 69,8 14,6 4,3
T. rathkii - 6,9 15,1 16,5 10,8 5,9 8,1 31,6 53,8
P. conspersum 16,9 0,2 0,5 1,2 - 0,3 2,6 8,0 8,8
P. collicola 0,8 - - - - - - 3,4 -
P. politus - - 0,5 1,9 - 1,4 16,2 38,3 32,7
T. pusillus 46,2 19,0 5,5 1,1 3,6 10,2 1,7 2,9 -
H. riparius 3,1 3,4 2,7 2,1 0,9 0,8 1,7 1,3 0,6

Obr. 49: Odlišnost epigeické ásti spole enstev stejnonožc  v jednotlivých letech po 

povodni 1997 a z jara 1997.

1 2 3 4 5 6

1997

2002
2003

1999
2000

2004
1998

2001

dissimilarity

Nejvíce podobný s p edpovod ovým stavem se ukázal být poslední hodnocený rok.

Proto lze p edpokládat, že k obnovování dominancí druh  epigeické ásti spole enstva

stále dochází. 

P dní vzorky

Endogeická ást spole enstva byla záplavami také poškozena. T.pusillus se p ed

povodní na lokalit  Záseky objevoval v 80 % zastoupení, po povodni bylo jeho 

zastoupení výrazn  nižší - 26,8 %. V pr b hu výzkumu ale jeho po etnost prokazateln
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nar stala. L. hyprorum nebylo Tajovským na lokalit  Záseky p ed povodní v bec

zaznamenáno, v prvním roce po povodni bylo zastoupení tohoto pionýrského druhu 

významné (17 %), v následujících letech jeho zastoupení s vývojem stanovišt  klesalo. 

Eurytopní druh T. rathkii se na lokalit  Záseky vyskytoval pouze jako druh recentní, po 

povodni se na lokalitách v Horce nad Moravou objevil jako druh dominantní, jeho 

po etnost s vývojem stanovišt  a spole enstva stejnonožc  klesala. H. riparius nebyl

p ed povodní v p dních vzorcích zjišt n, po povodni tvo il významnou dominantu

spole enstva, jeho po etnost konstantn  klesala. 

Tab. 5: Dominance jednotlivých druh  na lokalit  Záseky p ed povodní 1997 (Tajovský 

a Pižl 1998) a na lokalit  3 v Horce nad Moravou v dob  po povodni. 

Záseky

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
L. hypnorum - 11,4 8,3 30,9 12,5 13,9 6,1 14,8
T. rathkii 1,0 2,2 1,2 2,4 2,3 6,7 4,2 3,3
P. politus - - 0,2 - 0,3 2,4 2,9 3,3
P. conspersum 0,7 - - 0,4 0,3 - - 1,9
P. collicola - - - - - - - -
T. pusillus 80,6 26,8 34,7 28,5 42,2 44,2 73,5 59,3
H. riparius 0,3 53,1 51,9 32,5 41,9 32,7 11,3 12,9
A. roseus - - 0,7 3,6 0,6 - - 3,8
H. mengii 17,4 6,6 3,0 1,6 - - 1,9 0,5

Obr. 50: Odlišnost endogeické ásti spole enstev stejnonožc  z jednotlivých let po 

povodni 1997 a z jara 1997. 
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Nejvíce podobný s p edpovod ovým stavem se ukázal být rok 2002. 

K obnovenídominancí druh  endogeické ásti spole enstva došlo 5 let po povodni. 
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V období 1998 - 2005, které následovalo po katastrofální letní záplav  v roce 1997, 

která zasáhla i Litovelské Pomoraví, bylo sledováno zotavování spole enstva

suchozemských stejnonožc  na zasaženém lesním stanovišti. Díky  dat m, které jsme 

získali z výzkumu Pižla a Tajovského (1998), kte í studovali stav spole enstva 

suchozemských stejnonožc  p ed touto povodní a ješt  bezprost edn  po povodni, jsme 

mohli zjiš ovat, za jak dlouhou dobu se spole enstvo stejnonožc  navrátí do stavu 

nejvíce podobnému stavu p ed touto katastrofickou disturbancí. Zm ny jsme hodnotili 

na základ  zm n abundancí, zm n druhového spektra spole enstev a dominancí. 

Pižl a Tajovský (1998) zjistili, že letní povode  v roce 1997 negativn  ovlivnila 

kvantitativní i kvalitativní parametry spole enstva. Formulovali negativní vlivy letních 

záplav na suchozemské bezobratlé živo ichy, v etn  suchozemských stejnonožc

v Litovelském Pomoraví: (1) odplavení opadu i se zví aty, (2) dlouhodobé pono ení 

v teplé vod  s nízkou koncentrací kyslíku a (3) nanesení bahna na vrstvu humusu a jeho 

následné vysušení. Guli ka (1957) uvádí, že nejv tší vliv na abundanci po záplavách má 

výška hladiny zaplavované vody a ro ní období, ve kterém k záplavám dojde. 

Jarní povode  je v lužních lesích p irozenou distrurbancí. V tšina bezobratlých 

živo ich  ve st edoevropských nížinách jsou oportunisté (také nazýváni eurytopní 

generalisté). Jejich strategií pro p ežívání disturbancí je vysoká míra reprodukce, ústící 

ve vysoké popula ní denzity (r-strategie) a silná disperzní aktivita populace. Tyto 

vlastnosti umož ují  populaci nejen p ežívat na lokalit  drastické poklesy abundance, 

ale také její rychlou regeneraci. Tento typ strategie je nalézán u mnoha pionýrských 

kolonizátor , kte í jsou však kompeti n  slabí (Weigmann a Wohlgemuthe - von Reiche 

1999). Povode  1997, která prob hla v polovin ervence, byla ale specifickou 

disturbancí, takovou na kterou spole enstvo nemohlo být p izp sobeno. Letní záplavy 

jsou totiž, doufejme, stále ješt  oproti jarním záplavám na našem území ojedin lé.

5.1. Druhové zastoupení a dominance druh

Na námi sledovaném území tvrdému luhu, bylo v pr b hu výzkumu zjišt no 9 druh

suchozemských stejnonožc , to je 21,4 % druh  žijících na našem území (Flasarová 
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2000). Všech dev t nalezených druh  je typickými obyvateli lužních les  (Guli ka 

1960,  Tajovský 1998, Farkas et al. 1999). 

Z  výzkum  druhového spektra suchozemských stejnonožc  provedených na 

území CHKO Litovelské Pomoraví, m žeme srovnávat s výzkumem, který provedla 

Flasarová (1998) na území Doubrava. To je stejn  jako naše území tvrdým luhem. Bylo 

zde zaznamenáno 11 druh , zjišt ny byly i 4 námi nezaznamenané druhy: Lygidium

germanium Verhoeff, 1901, který byl u nás dosud zjišt n pouze na 8 lokalitách ležících 

ve vyšších polohách (Flasarová 1998), Trichoniscus pygmaeus Sars, 1898, který se 

vyskytuje hlavn  v haldách vápence a ve starých lomech (Frankenberger 1959) a 

Lepidoniscus minutus (C. Koch, 1838) asto myln  determinován jako  Philoniscia

musocrum), u kterého zjistil Haferkorn (1996) nízké p ežívání záplav, takže je 

pravd podobné, že se tento druh p i povodni utopil. Dále byl zaznamenán druh 

Trachelipus ratzenburgii (Brandt, 1833), který oproti námi nalezenému eurytopnímu T.

rahtkii výrazn  preferuje hloubi vlhkých les  (Farkas 1998b). Je proto pravd podobné,

že d vodem, pro  jsme druh nenalezli, je p ílišné narušení stanoviš . Flasarová, která 

neprovád la extrakci p dních vzork , neuvádí druhy Androniscus roseus a 

Haploththalmus. mengii, které jsme touto metodou získali. 

Tuf (1997) našel v rámci své diplomové práce 7 druh  stejnonožc  v lesích 

m kkého luhu. Nalezl námi nezjišt ný Cylisticus convexus (De Geer, 1778), petrofilní 

druh žijící ve sv tlých lesích pod kameny, ve zdech a ve sklepích (Frankenberger 1959, 

Flasarová 1958). Dále navíc nalezl Armadilium vulgare (Latreille, 1804), druh se 

sklonem k synantropii, vyskytující se na lokalitách nep íliš vlhkých a ve starých lomech 

(Frankenberger 1959),v n kterých opadavých lesích (Beyer 1964) a na loukách (Hassal 

a Dangerfield 1989). 

Další studie zabývající se suchozemskými stejnonožci v lužním lese jsou práce 

Tajovského (1998), který zkoumal lesy na soutoku Dyje a Moravy. Zaznamenal zde 7 

druh . Shodn  našel druhy T. pusillus, H. riparius, T. rathkii a P. collicola. Navíc 

zaznamenal druh Armadillidium vulgare a Haplophthalmus danicus Budde – Lund, 

1880. Druh H. danicus je v jižní Evrop  v p írod  hojný, u nás je spíše synantropní 

(Frankenberger 1959). Druh A. vulgare byl zaznamenán pouze na jedné zaplavované 

lokalit .
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Nejvyšší druhové zastoupení bylo námi zaznamenáno na nejstarší lokalit  (9 

druh ), která je svým složením nejp irozen jší. Bohatství druh  je pravd podobn

zp sobeno vysokou diverzitou stromového patra, a tedy i velkou potravní nabídkou pro 

stejnonožce, dále také samotným stá ím porostu a mikroklimatickým podmínkám s tím 

spojenými. Stejn  jako my i Tajovský (2001) zjistil nejvyšší po et druh  v nejstarším 

lesním porostu na výsypce. 

5.2. Charakteristické druhy 
Druh L. hypnorum se na lokalitách objevil nejd íve a jako první zastával úlohu 

dominantního druhu. Tento fakt m že být zap í in n tím, že dokáže p ežít pod vodou až 

72 dní (Zulka 1991). V rámci areálu rozší ení je dominantní je spíše v m kkých luzích, 

kde trvají záplavy déle, v podmá ených olšinách a v tvrdých luzích s kratším 

zaplavením se vyskytuje sporadicky (Farkas 1998a). Druh Ligidium  hypnorum se

nejvíce vyskytoval na lokalit  1 a 3. D vodem pro L. hypnorum z lokalit ustoupoval je

pravd podobn  jeho nízká schopnost kompetice (Scheu a Schaefer 1998).

Pr m rné m sí ní  teploty vzduchu signifikantn  p edpovídaly jeho aktivitu 

(obr. 17, str. 31, obr. 22, str. 33) na povrchu p dy. Po et chycených jedinc  konstantn

nar stal se stoupající teplotou. Poprvé za ala jeho aktivita výrazn  stoupat, když teplota 

vzduchu dosáhla 10 °C, vrchol aktivity byl zaznamenán p i teplot  15 - 20 °C. Pozd jší

aktivitu jedinc  mohla zap í init Krumpálem (1973) zmi ovaná citlivost juvenilních 

jedinc  k nízkým no ním teplotám. Rychlý nár st po etností pravd podobn  souvisí s 

vysokou reproduk ní schopností druhu. 

Druh Trachelipus rathkii byl zjišt n jako výrazn  epigeický druh. Nejhojn ji se 

vyskytoval na lokalit  2, což bylo pravd podobn  zp sobeno jeho preferencí opadu 

jasanu jako potravního zdroje (Tuf a Tufová 2004). Vysoká po etnost, které dosahoval 

v letech po povodni, byla pravd podobn  zp sobena jeho vysokou schopností p ežít 

zaplavení. V laboratorních podmínkách p ežije pono en ve vod  více než 66 dní (Zulka  

1991). Velké t lo mu navíc umožní uniknout zaplavení lépe než ostatním druh m

obývajícím zaplavované ekosystémy (Herold 1925). Zulka (1991) ho nalezl v Rakousku 

na zaplavovaných plochách kolem Moravy. Zerm (1997) ho nalezl jako jediný druh na 

zaplavovaných poldrech na Od e. Také Tajovský (1998) uvádí, že druh T. rathkii bývá 

povodn mi jen mírn  postižen. 
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V epigeické i endogeické ásti spole etnstva byla zjišt na signifikantní 

souvislost výskytu druhu T. rathkii s úhrnnými m sí ními srážkami. Po etnost druhu 

v p dních vzorcích výrazn  nar stala, když úhrnné m sí ní srážky p ekro ily hranici 

100 mm. V epigeické ásti spole enstva druh vykazoval výrazný nár st aktivity p i

srážkách vyšších než 100 mm, nejvyšší aktivitu vykazoval p i úhrnech 120 – 130 mm 

(obr. 21, str. 33). Breymeyer a Brzozowska (1967) shodn  publikovali, že druh 

signifikantn  reagoval na pr b h sezónních deš .

Také na pr m rnou m sí ní teplotu signifikantn  reagovala epigeická i 

endogeická ást spole enstva druhu. Ten vykazoval nejvyšší epigeickou p i pr m rných

m sí ních teplotách 15 - 20 °C. Vysv tlením pro tento fakt m že být zjišt ní, že teplota 

vzduchu zkracuje u tohoto druhu dobu trvání gravidity (Snider a Shaddy 1980). Auto i

uvádí, že p i teplot  15 °C je sami ka gravidní 51 dní, zatímco p i 21 °C gravidita trvá 

17,6 dní. Druh je také dob e pohyblivý, proto m že reagovat na zm ny teplot 

schováním se do listí a opadu, to dokazuje pravd podobn  i obr. 47, str. 45. Teplota zde 

prokazateln  ovlivnila po etnost druhu T. rathkii v p d , což mohlo být zap í in no 

jeho zvýšenou migrací do p dy jako úkrytu p ed vysokými teplotami.  

 Druh Porcellium conspersum byl povodní výrazn  eliminován, pravd podobn

kv li své nižší schopnosti p ežívat zaplavení (Zulka 1991). Druh byl nej ast ji 

zaznamenáván v p dních vzorcích i zemních pastech na st edn  staré lokalit . Vandel 

(1960) jej uvádí jako typický lesní druh, ímž m žeme vysv tlit jeho malou po etnost 

v prvních letech výzkumu na nejmladší lokalit . V epigeická ásti subspole enstva jeho 

výskyt s datumem dokonce signifikantn  souvisel, tj. jeho po etnost nar stala

s vývojem stanoviš  po povodni (obr. 11, str. 28 a obr. 25, str. 35) a navracel se tak na 

úrove  dominance ve spole enstvu, které dosahoval p ed povodní. Podobné výsledky 

byly získány b hem sukcese na výsypkách na Sokolovsku (Tajovský 2001), kde byl 

po etný na starších, dob e vyvinutých stanovištích.

Druh Porcellium collicola se vyskytoval nejvíce na lokalit  2 a 3, byl ale 

nalezen i na lokalit  1. To souhlasí se zjišt ním, které publikoval o tomto druhu Farkas 

(1998), že se druh nalézá na široké škále stanoviš  a že vegetace neovliv uje

prostorovou distribuci tohoto druhu. Na nejstarší lokalit  byla zjišt na signifikantní 

souvislost po etnosti druhu s datumem (obr. 25, str. 35). Druh byl zjišt n až ve starších 

vývojových stádiích lesa po povodni a dá se tedy p edpokládat, že tento typ porostu 
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preferuje. Malá po etnost druhu P. collicola, který je na jiných lokalitách v CHKO 

Litovelské Pomoraví hojný (Tuf 1997), m že být zp sobena mezidruhovou konkurencí 

s P. conspersum. Již Frankenberger (1959) uvádí, že P. collicola se z ídkakdy vyskytuje 

na stanovišti sou asn  s P. conspersum. Na tomto stanovišti tedy pravd podobn

dochází k vytla ování tohoto druhu druhem P. conspersum vzhledem k jeho obdobným 

nárok m na prost edí.

Druh Protracheoniscus politus, který byl hojn jší na starších lokalitách, byl na 

stanovišt  pravd podobn  zavle en. Tuf (1997) v rámci své diplomové práce nalezl 

druh pouze na jedné z deseti lokalit, a to na lokalit  v m kkém lužním lese. Tajovský a 

Pižl (1998b) v rámci inventariza ního pr zkumu CHKO Litovelské Pomoraví nalezli 

tento druh na 3 z 15 sledovaných lokalit, ale nebyl zaznamenán ani na jedné ze dvou 

lokalit v tvrdém luhu. Navíc v p edpovod ovém ani popovod ovém výzkumu 

provedeném Pižlem a Tajovským (1998a) v tvrdém luhu Záseky (cca 2 km od naší 

lokality) nebyl druh zaznamenán. Na  lokalitách byl prokázán signifikantní nár st

po etnosti druhu P. politus s datumem. Tajovský (2001) uvádí, že se druh  vyskytuje na 

výsypkách až ve starších fázích sukcesního vývoje, což je vývoj podobného typu, jaký 

sledujeme na našich stanovištích postižených letní povodní. Vývoj je ovšem urychlen 

díky p ítomnosti rostlinných dominant a možným p ežitím n kterých druh . Z výše 

uvedených d vod  p edpokládáme, že druh byl na sledované území zavle en bu

povod ovou vlnou z výše protiproudu položených ástí CHKO, kde byl jeho výskyt 

prokázán nap . na v mok adu Ka ení louka (Pižl a Tajovský 1998b) nebo lov kem 

osazováním lokalit 1 a 2 sazenicemi alochtoního p vodu.

Druh Trichoniscus pusillus vykazoval vyšší epigeickou aktivitu na starších 

lokalitách. Na druhé stran  nejvyšší endogenní aktivita byla zaznamenána na nejmladší 

1okalit . Epigeická ást spole enstva signifikantn  reagovala na úhrnné m sí ní srážky

na st edn  staré  a nejstarší lokalit . To souhlasí s tím, že tento druh je charakterizován 

jako druh vlhkomilný, vyskytující se na vlhkých a stinných místech (Flasarová 1958, 

Frankenberger 1959). Sucho uvádí i Sutton (1968) jako faktor, který v lét  významn

ovliv uje po etnost druhu. Aktivita za ala výrazn ji nar stat, když úhrnné m sí ní

srážky vystoupily nad 80 mm, maxima dosáhla p i srážkách 120 mm (obr. 21, str. 33 a 

obr. 26, str. 36). Signifikantní byl i nár st po etnosti v p dních vzorcích, když úhrnné 

m sí ní srážky p ekro ily hranici 60 mm (obr. 41, str. 43). P ekvapivý není ani relativn
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astý výskyt druhu Trichoniscus pusillus v hlubších vrstvách p dy. Schmalfuss (1984) 

jej sice uvádí jako p edstavitele ekomorfologické skupiny runner, kte í se pohybují 

p evážn  po povrchu p dy. T. pusillus ale díky svým malým rozm r m lehce proniká 

do p dy.

Druh Hyloniscus riparius byl ve shod  s literaturou nalézán p evážn  jako 

endogeický druh. Tento zástupce nebyl p ed povodní v p dních vzorcích na lokalit

Záseky zjišt n, po povodni tvo il na našich lokalitách významnou dominantu 

spole enstva. Jeho po etnost konstantn  v pr b hu výzkumu klesala. Druh dominoval 

na nejmladší lokalit , nejmén  byl zastoupen na nejstarší lokalit . Z toho lze 

p edpokládat, že jde o druh pionýrský, málo konkuren n  zdatný, preferující mladé 

lokality. Z našich výsledk  je možné vysledovat, že druh H. riparius p evážil na lokalit

1, na lokalit  2 byly po etnosti druh  srovnatelné a na lokalit  3 výrazn  p evážil druh 

T. pusillus. To odpovídá tomu, že tyto dva druhy si mezi sebou konkurují, Hassall a 

Dangerfield (1990) potvrzují, že populace makrodekompozitor  jsou ast ji regulovány 

zespodu, tj. kompeticí o omezené množství potravy, než ze shora, p irozenými nep áteli. 

Navíc Schmallfus (1984) uvádí tyto druhy jako zástupce stejné ekomorfologické 

skupiny s podobnými nároky na prost edí. Za další p ípad nižší konkuren ní zdatnosti 

druhu lze považovat fakt, že H. riparius byl ast ji než T. pusillus nalézán v hlubších 

vrstvách p dy (5 - 10 cm), to i p esto, že jsou oba tyto druhy p edstaviteli stejné 

ekomorfologické skupiny runners (Schmalfus 1984) a mají p ibližn  stejnou velikost 

t la. Druh H. riparius bývá pravd podobn  svým konkurentem vytla en do v tších

hloubek.

Po etnost druhu Androniscus roseus, obývajícího výhradn  hlubší p dní vrstvy, 

byla nejvyšší v nejstarším lese. Druh tedy pravd podobn  preferuje starší vývojová 

stádia lesa. Na lokalitách 2 a 3 byl stejn asto nalézán v A i B horizontu, oproti tomu, 

že na lokalit  2 byl nalezen pouze v horizontu B. Na lokalit  1 byla nalezena 

signifikantní souvislost jeho výskytu v p d  s datumem (obr. 40, str. 43), po etnost 

druhu na této lokalit  v ase stoupala. Byla nalezena signifikantní souvislost jeho 

výskytu v endogenní ásti spole enstva s datumem na lokalit  3 a úhrnnými m sí ními 

srážkami (obr. 46, str. 45). Po etnost druhu se zvyšovala se stoupajícími srážkovými 

úhrny.
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Nejvyšší po etnost tohoto taktéž výhradn  endogeického druhu H. mengii byla

zaznamenána na nejstarším stanovišti. Na st en  staré lokalit  bylo zaznamenáno 

v pr b hu výzkumu pouze n kolik jedinc . Na nejmladším stanovišti nebyl druh zjišt n.

Což ukazuje na prokazatelnou preferenci starších stanoviš . Výskyt H. mengii souvisel 

také s hlubší vrstvou p dy (5 – 10 cm). To souhlasí s charakteristikou tohoto druhu, 

kterou provedl Schmalfuss (1984). Ten popsal druh jako zástupce ekomorfologické 

skupiny creeper, tj. druh obývající jeskyn  a hlubší vrstvy p dy. Oliver a Meechan 

(1993) popisují, že jde o p dní druh nej ast ji nalézaný pod hluboko zakotvenými 

kameny a získávaný z p dních vzork . Pravd podobn  prý up ednost uje vápenaté 

p dy, objevuje se v lesních i lu ních spole enstvech (Oliver a Meechan 1993). Byla 

nalezena signifikantní souvislost mezi výskytem druhu v p dních vzorcích na lokalit  3 

a datumem (obr. 45, str. 45), druh snižoval svou po etnost v ase, to m že být ale 

zpochybn no malým po tem nalezených jedinc . Vývoj po etnosti nenazna oval, že by 

se druh do lužního lesa, ve kterém byl p ed povodní dominantní, v pr b hu 7 let po 

povodni výrazn ji navracel. Nalezena byla jeho signifikantní souvislost také s úhrnnými 

m sí ními srážkami.

5.3. Vývoj po etnosti spole enstva v ase

Tajovský a Pižl (1998a) b hem p edpovod ového sledování chytili na blízké lokalit

Záseky v období kv tna až srpna 183 jedinc  za 30 dní pomocí 5 pastí, kte í náleželi k 5 

druh m. V období bezprost edn  po povodni zaznamenali prudký pokles epigeické 

aktivity až na hodnoty odpovídající pouze 1/16 p edpovod ových hodnot. V druhém roce 

po povodni byla námi ve stejném ro ním období na nejstarší lokalit  vyhodnocena (za 

období erven až srpen) velikost úlovku 116 ind./5 pastí/30 dní. To znamená ochuzení 

po etnosti populací o více než t etinu živo ich . V tomto období byly nalezeny 4 druhy 

stejnonožc . Dominance druh  ve starém lužním lese se ale výrazn  pozm nily. Na 

lokalit  výrazn  (83 %) dominoval druh L. hypnorum, subdominantními druhy ve 

spole enstvu byly druhy T. rathkii, H. riparius a T. pusillus, který v epigeické ásti

spole enstva p ed povodní dosahoval 80 % zastoupení. 

Tomu, že po etnosti populací suchozemských stejnonožc  byly b hem povodn

postiženy, napovídají i hodnoty zjišt né v jiných lužních lesích st ední Evropy. Farkas 

(1998b) p i studiu lužních les  na soutoku Drávy a Dunaje na území Ma arska chytil 

od kv tna do listopadu 1997 do zemních pastí pr m rn  1224 ind./6 pastí/28 dní. Za 
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stejné období v roce následujícím po povodni byla námi na lokalit  3, která nejlépe 

v kov  odpovídá stanovišti sledovaném Farkasem, zjišt na pouze polovi ní po etnost

(576 ind./6 pastí/28 dní). Také Guli ka (1957) b hem svého výzkumu v iernom lese 

na Slovensku (Fraxino-Populetum, resp Fraxino-Ulmetum) zjistil v m síci íjnu 

po etnost suchozemských stejnonožc  254 ind./6 pastí /28 dní. My jsme na nejstarší 

lokalit  zaznamenali ve stejném m síci rok po povodni po etnost pouze 32 ind./6 

pastí/28 dní. Nejlépe situaci popisují údaje o po etnostech zjišt né Tajovským (1999). 

V rámci výzkumu spole enstev lužních les  na soutoku Dyje a Moravy studoval i 

spole enstva suchozemských stejnonožc , za 18 m síc  sledování získal 7 985 jedinc .

Na naší nejstarší lokalit , která je v kov  nejpodobn jší, jsme dosáhli hranice 8 000 

chycených jedinc  až po tém ty ech letech výzkumu. 

Pr m rné m sí ní úlovky (epigeická aktivita) stejnonožc  byly v jednotlivých 

letech na lokalit  nejmladší a nejstarší lokalit  srovnateln  vysoké, nižší byly na lokalit

2 (obr. 9, str. 27). Na t chto lokalitách PMU první roky po povodni ješt  shodn  klesaly 

až do roku 2001, pravd podobn  z d vodu ústupu po etného druhu L. hypnorum.

Soupe ení o dominaci v epigeické ásti spole enatva je mezi druhy L. hypnorum a T. 

rathkii pravd podobn  typické, m žeme to vid t z Tajovského (2001) výzkumu sukcese 

na výsypkách. Rok 2001 byl kritický pro epigeickou ást spole enstva stejnonožc ,

endogeická ást spole enstva tuto krizi nezaznamenala, pravd podobn  díky tlumení 

klimatických podmínek p dou. Od roku 2002 po etnost op t nar stala, ale následn ,

pravd podobn  op t díky konkurenci, klesla. Námi zjišt ná nejvyšší hustota jedinc

vyskytujících se na nejmladším stanovišti podle literatury odpovídá p irozenému 

sukcesnímu vývoji. Tajovský (2001) p i studiu na výsypkách na Sokolovsku zjistil vyšší 

epigeickou aktivitu ve st edn  starém ve srovnání s nejstarším porostem, p i emž u zde 

jde o sukcesi primární, u které vývoj spole enstva trvá delší dobu. Námi zaznamenána 

nejnižší abundance na lokalit  st edn  staré m že souviset s monokulturním 

charakterem tohoto jasanového porostu a tedy i malou nabídkou potravního zdroje. 

Abundance endogeické ásti spole enstva stejnonožc  byla nejvyšší na 

nejmladší lokalit . V ase ale konstantn  klesala, pravd podobn  díky konkurenci 

druh , probíhal na ní tedy rychlý vývoj spole enstva. Nejnižší abundance jedinc  byla 

na nejstarší lokalit , nejmén  v ase kolísala, vývoj byl tedy pravd podobn

nejpomalejší.  
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5.4. Popovod ová sukcese struktury spole enstva

Prací, z které jsme erpali údaje o druhovém spektru a abundancích stejnonožc

p ed povodní, byl výzkum, který provedli Pižl a Tajovský (1998a) na lokalit  Záseky 

(cca 2 km od naší lokality). Auto i zde zaznamenali 5 druh  suchozemských 

stejnonožc  (H. mengii, H. riparius, T. pusillus, T. rathkii a P. conspersum). Tuto práci 

jsme srovnávali s vývojem po povodni na naší nejstarší lokalit , která je v kov

nejpodobn jší lokalit  Záseky a je i složením nejbližší složení p irozeného tvrdého luhu. 

Je známo, že stejnonožci mohou b hem povodn  aktivn  unikat na v tve, kmeny 

strom , nebo p ežít v místech krátkodob jšího zaplavení v r zných št rbinách a jiných 

úkrytech na povrchu p dy v závislosti na teplot  vody a obsahu rozpušt ného kyslíku 

(Adis a Junk 2002, Zulka 1992, Pižl a Tajovský 1998), proto m žeme p edpokládat, že 

jedinci n kterých druh  letní povode  p ežily.V pr b hu letošních jarních záplav tak na 

naší lokalit  p ed povodní aktivn  unikali na nezatopené p edm ty a stromy T. rathkii a

P. politus (Tuf, osobní sd lení 2006, foto v p íloze 2).

Bezprost edn  po letní povodni byly na lokalit  metodou p dních vzork  i 

zemních pastí zaznamenány pouze 2 druhy (a to H. mengii a T. rathkii). Bylo tak 

potvrzeno, že záplavy negativn  ovliv ují druhové spektrum stejnonožc  (Haferkorn 

1996, Zulka 1992). Zjistili jsme, že k obnovení druhového spektra stejnonožc

p ítomných p ed povodní došlo již v pr b hu prvního roku výzkumu. Všechny druhy 

nalezené p ed povodní se objevily již v prvním roce po povodni, objevily ale 

v odlišných dominancích. Lokalita byla po povodni nejd íve obsazena druhy, které byly 

schopny záplavy p ežít, anebo stanovišt  rychle kolonizovat (L. hypnorum a T. rathkii). 

T. rathkii je shodn  uvád n Haferkornem (1996) jako první kolonizátor lokalit 

zaplavených letní povodní. V následujících letech se dominance jednotlivých druh

m nily. P vodní vysoká dominance druhu L. hypnorum poklesla a na lokalitu se za al

navracet d íve p ítomný P. conspersum, který je typickým lesním druhem (Vandel 

1960). Docházelo i k obnovování endogeické ásti spole enstva, nar stala dominance T. 

pusillus, který byl na lokalit  Záseky p ed povodní výraznou dominantou. K 

podstatnému ovlivn ní spole enstva ale došlo pravd podobným zavle ením P. politus,

který nebyl p ed povodní v blízkosti této lokality zjišt n. Proto je možné p edpokládat,

že druh byl na lokalitu zavle en z výše položených ástí CHKO, kde je jeho p ítomnost 

doložena inventariza ním pr zkumem, který provedli Tajovský a Pižl (1998b). Toto 
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zavle ení mohlo prob hnout bu inností lov ka nebo ješt  spíše p ímo v pr b hu

povodní.

K obnovení abundance stejnonožc  na lokalit  v pr b hu výzkumu nedošlo, 

nicmén  obnova struktury spole enstva, což znamená pom ru po etností jednotlivých 

druh , probíhala v jednotlivých subspole enstvech r zn  dlouhou dobu. K obnovení 

dominancí druh  endogeické ásti spole enstva došlo 5 let po povodni, k obnovení 

dominancí druh  epigeické ásti spole enstva došlo až za 7 let. Rychlejší obnovení 

endogeické ásti spole enstva m že být zp sobeno pravd podobným zachováním 

vzduchových bublin v p dních prostorech, což mohlo umožnit stejnonožc m lepší 

p ežívání.
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6. Záv r

Povodn  jsou p irozenou disturbancí v lužních lesích. Obvyklé jsou ale povodn  jarní, 

související s táním sn hu. Povode , která postihla i CHKO Litovelské Pomoraví, 

prob hla v první polovin ervence 1997, což m lo katastrofální vliv na abundance a 

druhové spektrum p dních bezobratlých. Došlo totiž v tšinou k jejich odplavení nebo 

jejich utopení v teplé vod , která je charakteristická nízkým obsahem kyslíku a zanesení 

potravních zdroj  bahnem. V našem výzkumu byla studována spole enstva 

suchozemských stejnonožc  ve t ech r zn  starých lesích na území CHKO Litovelské 

Pomoraví, které byly zasažené touto povodní v roce 1997. Jednalo se o dubovou 

monokulturu, jasanový porost a relativn  p irozený porost lužního lesa (Quercus-

Ulmetum) V pr b hu 7 let byly sledovány zm ny ve vývoji spole enstev a v rámci 

jednoho z nich, v lužním lese, byla vyhodnocena popovod ová sukcese suchozemských 

stejnonožc .

Ke vzorkování spole enstev bylo využito metody odchytu živo ich  do zemních 

pastí na každé ze sledovaných lokalit. Sledovali jsme i vývoj endogeické ásti

spole enstva, a to pomocí metody tepelné extrakce živo ich  z p dních vzork . Za 

použití obou metod bylo získáno 14 430 jedinc  9 druh . Z toho bylo získáno 

7  929 jedinc  o 7 druzích metodou zemních pastí a 6 501 jedinc  9 druh  metodou 

p dních vzork .

Díky velkému množství chycených živo ich  jsme mohli analyzovat také vztah 

druh  k n kterým environmentálním faktor m prost edí a stá í lokalit. Námi získané 

výsledky také potvrzují známou souvislost mezi po etností druhu Trachelipus rathkii a 

úhrnnými m sí ními srážkami a také pr m rnými m sí ními teplotami, které ovliv ují

dobu trvání gravidity samic. Díky statistické analýze jsme zjistili signifikantní reakci 

druhu T. pusillus k úhrnným m sí ním srážkám. Aktivita druhu za ala výrazn ji

nar stat, když úhrnné m sí ní srážky vystoupily nad 80 mm, maxima dosáhla p i

srážkách 120 mm. Dále jsme zjistili souvislost mezi aktivitou L. hypnorum a 

pr m rnými m sí ními teplotami. Nejvyšší epigeická aktivita druhu byla zjišt na p i

teplotách 15 – 20 °C. 

Sledováním sukcesního vývoje r zn  starých spole enstev a zejména 

srovnáváním spole enstva nejstaršího porostu se stavem p ed povodní jsme došli 

k n kolika záv r m. Bylo zjišt no, že letní povode  zp sobila pokles abundance 
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živo ich  vyskytujících se na lokalitách v následujících letech. Epigeická ást 

spole enstva byla postižena více než endogeická ást. Povodní došlo i k ochuzení 

druhového spektra, které se však obnovilo již první rok po povodni. Výrazn  byly ale 

ovlivn ny dominance jednotlivých druh , vyskytující se na lokalitách. Ke zm nám

dominací, sm rující k zastoupení druh  zaznamenaném na srovnávací blízké lokalit

Záseky, docházelo zejména na nejstarším stanovišti. Zde bylo analýzou prokázáno, že 

k obnovení p irozené struktury endogeické ásti spole enstva došlo 5 let po povodni. 

K obnovení p irozené struktury epigeické ásti spole enstva došlo 7 let po povodni. Což 

ukazuje na lepší p ežívání záplav v p d  než jejím povrchu.  Na lokalit  se postupn

zvyšovalo zastoupení povodní výrazn  zdecimovaného druhu Trichoniscus pusillus,

který byl po povodni nahrazen konkuren n  slabším druhem Hyloniscus riparius, který 

však posléze v pr b hu sledování na této lokalit  postupn  ustoupil. Tomu napovídá i 

p ítomnost tohoto druhu, v porovnání s T. pusillus, v hlubších vrstvách p dy. Také p ed

povodní p ítomný druh Porcellium conspersum se na všechny lokality za al postupn

navracet. Byla potvrzena i existence mezidruhové konkurence mezi druhy P. 

conspersum a P. collicola, které se nevyskytují na jednotlivých lokalitách ve 

významn jších po tech sou astn , i když mají stejné nároky na prost edí.  

B hem povodní pravd podobn  došlo k zavle ení druhu Protracheoniscus

politus zjišt ného na jiných stanovištích v Litovelském Pomoraví, ale na srovnávací 

blízké lokalit  d íve nezaznamenaného. Za zajímavý faunistický nález lze požadovat 

doklad p dního druhu Androniscus roseus, který dosud z území CHKO Litovelské 

Pomoraví nebyl znám. 

A koliv jsme zhodnotili sou asný stav spole enstva stejnonožc  jako pom rn

blízký stavu p edpovod ovému, je z výsledk  z ejmé, že dynamika struktury 

spole enstev je stále trvající proces a n jaký konstantní „klimaxový“ stav neexistuje. 

Tato skute nost je o to markantn jší, že zkoumané lokality jsou nyní, v dob  dopisování 

práce, postiženy jarní záplavou mimo ádného rozsahu. Lze p edpokládat, že 

spole enstvo stejnonožc  získané v pr b hu roku 2006 bude op t odlišné od 

spole enstva z roku p edchozího. 
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P íloha 1: Klimatogram okolí Olomouce z jednotlivých let výzkumu ( 1998 – 2005). 
P íloha 2: Trachelipus rathkii
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Píloha 1: Klimatogram okolí Olomouce z jednotlivých let výzkumu (1998 - 2005). 



P íloha 2: Trachelipus rathkii (I. H. Tuf, 2006) 


