• Vznik oddělení : 2003 na půdě ústavu Ekologie krajiny delimitací
pracovníků z Botanického ústavu AVČR
• Zaměření: ekosystémově pojatý výzkum mokřadů a mělkých vod.
Modelovými lokalitami jsou slatinné louky, rybníky a říční niva
• Důraz na procesuální ekologii a kvantifikaci toků důležitých
komponent (uhlík, voda, živiny)
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• Důraz na význam mokřadů a mělkých vod pro člověka (koncept
ekosystémových služeb, udržitelné hospodaření, ochrana)

Vedoucí pracoviště: David Pithart
Tým ekologie mokřadů: vedoucí Hana Čížková
Tým ekologie mělkých vod: vedoucí David Pithart
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Témata výzkumu
• Bilance uhlíku mokřadních a vodních
ekosystémů
• Struktura a dynamika planktonních společenstev
mělkých vod
• Ekosystémové služby říční nivy
• Úloha vegetace v provozu mokřadních
ekosystémů
• Trvale udržitelné užívání mokřadů a mělkých vod
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Měření toku CO
2 a H2O metodou
Rožmberk
vířivé kovariance
Kaňov
• stanice na mokrých loukách u Třeboně
• nadmořská výška 428 m
• průměrná roční teplota: 7,4 °C
• suma ročních srážek: 620 mm

Stanice

• nepřetržité měření toků CO2 a H2O systémem IN SITU FLUX
(Švédsko)
Břiliceod roku 2005

• součástí stanice jsou meteorologická
měření
Mokré louky

• teploty vzduchu a půdy, vlhkosti, záření (Phar, globální a
dlouhovlnné)
• srážky, výška spodní vody

• stanice je součástí
evropské sítě CarboEuroFlux projektu Carbo
Třeboň
Europe

Svět

• metodou vířívé kovariance jsou dále v rámci USBE (projekt CzechCarbo)

sledovány lesní ekosystém, luční horský ekosystém (Beskydy – Bílý
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kříž) a agroekosystém (Žabčice).

Měření toku CO2 a H2O metodou
vířivé kovariace
Ultrazvukový
anemometr

Infračervený
analyzátor CO2 a H2O
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Měření toku CO2 a H2O metodou
vířivé kovariace
Měřící zařízení

Kontrola a
hodnocení dat
Matematický
model
Výstup
tok CO2 a H2O
Respirace půdy,
uvolňování methanu

Primární produkce

Bilance uhlíku
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Příklad výstupu měření
vířivé kovariance
Uvolňování C

Povodeň

vázání C

Za rok 2006 NEE = -1913,1 kg C ha-1
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Ekosystémové služby říční nivy
Protipovodňová ochrana
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Kvantifikace
retence vody v
přirozeném
rozlivu
Délka 11 Km,
Šířka 0,5-1Km
Plocha 477 ha
(pouze česká
část)
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Objem vody při záplavě na jaře 2006): 5 mil.m3
Plná kapacita: 7 mil.m3
Včetně rakouské části: cca 9 mil. m3
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Transformace povodňové vlny 2002 na řece Lužnici

ČHMÚ

68 h retardace
Přirozené jednoleté rozlivy v nivách jsou jak v
zájmu vodního hospodářství, tak i ochrany
14:06:22
mokřadů a biodiverzity
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Produkce ryb kg.ha -1
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Postupné zvyšování intenzity rybářského hospodaření a důsledky v podobě
vysoké trofie rybničních vod
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Důsledky hypertrofie:
Zvýšení primární produkce řas jako reakce na vyšší hladinu živin
neodpovídá zvýšení produkce ryb
Nízká efektivita produkčních procesů – dekompozice řas a sinic v
bakteriální smyčce
Destabilizace základních parametrů vodního prostředí (extrémní
kolísání pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku).
Ohrožení chovu ryb
Zhoršení kvality vody v rybnících
i povodí
Destrukce ekologických hodnot ekosystému (biodiverzita,
litorální mokřady)
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Zdravé fungování rybničního ekosystému je v
zájmu jak chovatelů ryb, tak i ochrany přírody
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