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Vliv vyschnutí na biotu 
Přímé vlivy 
• ztráta vody 
• ztráta habitatů pro vodní 

organismy 
• ztráta spojení mezi biotopy 
 
Nepřímé vlivy 
• zhoršení kvality vody 
• změna potravních zdrojů 
• změna intenzity a struktury 

mezidruhových interakcí 



Pokles početnosti vodních bezobratlých po vyschnutí 
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Ohrožení pro biodiverzitu 
• při úplném vyschnutí dochází k úhynům  a k poklesu počtu 

druhů a jedinců, citlivé druhy mizí 
• kritické pro přežívání je zejména: 
 maximální denní teploty – vliv doprovodné vegetace 
 udržení vlhkosti substrátu – vliv doprovodné vegetace 
 prostupnost substrátu – negativní vliv kolmatace dna 
 zachování refugií – význam dobrého hydromorfologického 

stavu 
 



Ohrožení pro biodiverzitu? 
• různé druhy jsou různě citlivé  a řada z nich 

je schopna ve vysychavých tocích 
dlouhodobě přežívat 

• za vhodných podmínek jsou i citlivé druhy 
schopny přežít vysychání toku – kritická je 
přítomnost refugií 
 
 



Význam pro biodiverzitu? 

• Např. kriticky ohrožené druhy: vodní brouk 
Hydraena rufipes a jepice Electrogena 
quadrilineata mají jediné lokality výskytu v ČR ve 
vysychavých tocích  ochrana těchto biotopů? 



Nádrže, nadlepšování průtoků a 
ochrana biodiverzity 

• výstavba průtočné nádrže 
negativně ovlivňuje společenstvo 
pod nádrží (změna teplotního 
režimu, ovlivnění chodu splavenin, 
změna kvality vody, ...)  

• kvalita vypuštěné vody 
neumožňuje přežívání citlivých 
organismů 

• za argument pro výstavbu nádrží 
nelze považovat pozitivním vliv 
nadlepšování na biocenózy 

 
Limnius intermedius v ČR vyhynul po 
výstavbě v.n. Morávka a v.n. Žermanice  



Průtočné malé vodní nádrže 
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- nelze jednoduše zobecnit, nicméně pokud MVN umožňuje hospodářské využití negativně se 
projevuje na ES toku i na riziku vysychání toku 

-jedním z nejvíce využívaných opatření boje proti suchu je budování MVN 



Shrnutí 
• při vyschnutí toků dochází ke snížení biodiverzity 
• pokud má povodí dobré hydromorfologické vlastnosti (zejména 

členité koryto, prostupné dno, bez migračních překážek) jde o snížení 
dočasné a populace vodních organismů jsou schopny se vypořádat i s 
úplným vyschnutím 

• výstavba nádrží – problematická, převažují negativní vlivy na 
biodiverzitu 
 

• Z hlediska biodiverzity toků je důležité zejména v celém povodí: 
– zajistit dobrý hydromorfologický stav (střídání peřejí a tůní, přirozený 

substrát dna, kontakt s širší nivou, migrační prostupnost) – revitalizace, 
renaturace 

– prostupné dno (dno, které není kolmatováno jemnozrnnými splachy) – 
protierozní opatření v krajině 

– zabránit přehřátí dnového substrátu, splachům a udržet mikroklima – 
dostatečně široké podélné pásy vegetace podél toků 

 


