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Vážení kolegové,
rok 2020 se nesmazatelně zapíše do historie zejména díky globální pandemii Covid-19, která
významně ovlivnila naše životy. Zároveň je také názorným příkladem rozkolísanosti srážkových
úhrnů a hydrologického cyklu na našem území. První třetina roku byla srážkově podprůměrná, na
mnoha místech země jsme se potýkali s hydrologickým suchem a média nás denně zahlcovala
katastrofickými scénáři dalšího vývoje (včetně neúrody). Situace se však razantně změnila
v následujících měsících, kdy jsme byli svědky dlouhotrvajících vydatných dešťů, které pomohly
zmírnit předchozí sucho (alespoň to zemědělské) na většině území. Četné přívalové srážky však na
řadě míst způsobily bleskové povodně s nezanedbatelnými materiálními škodami. Sucho bylo rázem
zapomenuto a mediální prostor zaplavila lavina názorů, jak povodňovým událostem zabránit. Jedním
z často skloňovaných opatření proti povodním se stala výstavba víceúčelových nádrží, které
v představách některých expertů mohou navíc v obdobích sucha zároveň fungovat jako vodárenské
zdroje pro zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Proti tomuto názoru stojí tvrzení
odborníků, kteří výstavbu nových přehrad vidí jako krajní řešení a upřednostňují realizaci
komplexních opatření v povodích s cílem zachytit vodu v krajině a zvýšit tak její retenční kapacitu.
V čase, kdy píšu tyto řádky (12. říjen), Ministerstvo zemědělství předkládá společně s Ministerstvem
životního prostředí na jednání vlády aktualizaci Generelu chráněných území pro akumulaci
povrchových vod, který přináší soupis chráněných lokalit pro možnou budoucí výstavbu vodních
nádrží. Obracíme se na Vás, členy České limnologické společnosti, s prosbou o vyjádření Vašeho
názoru na tuto problematiku. Nabízíme všem možnost vyjádření svých názorů a uvedení argumentů
pro nebo proti výstavbě nových nádrží zde na stránkách Limnologických novin. Mě i všechny členy
výboru zajímají názory členské základny na toto téma a společně doufáme, že vzájemná diskuse
povede k ujasnění našich stanovisek při hledání vhodných opatření pro řešení problémů povodní a
sucha v období probíhající klimatické změny.
Petr Znachor
Předseda ČLS

Za žábronožkami na Antarktidu
Matěj Pokorný
Katedra ekologie, PřF UK, Praha

To, že se se žábronožkami můžeme s trochou štěstí setkat skoro všude na světě, od pouštních slanisek
po jezera v polárních tundrách, není úplně známá věc. Jejich nenápadnost lze s trochou nadsázky
vnímat jako doklad fungování jejich životní strategie spočívající ve vyhýbání se kontaktu
s případnými predátory. Z toho plynoucí schopnost přežití a pasivního osidlování extrémních lokalit
(jak v krátkosti trvání, tak často i chemismu) je zavedla i na „zamrzlý“ kontinent – Antarktidu.
Zde se podle sedimentárních záznamů objevují žábronožky už od raného holocénu, a lze je tak
považovat za pionýry post-glaciální kolonizace. Informace o vztazích mezi jednotlivými populacemi
„antarktických“ žábronožek (konkrétně jde o druh Branchinecta gaini), které lze získat z jejich DNA,
by mohly přispět nejen k pochopení kolonizačních procesů ve sladkovodních jezerem maritimní
Antarktidy, ale i samotné deglaciace této oblasti. Právě tyto otázky jsou náplní mého doktorátu a
zároveň i důvod, proč jsem se za žábronožkami na Antarktidu vydal.
Výprava, jejímž jsem se stal členem, byla organizována Argentinským Antarktickým Institutem
(Instituto Antártico Argentino – IAA) a jejím cílem byl komplexní limnologický výzkum dvou
stolových hor na souostroví Jamese Rosse. Naše výprava čítala celkem pět členů, zbylí členové týmu
byli Argentinci. Výprava začala 10. ledna 2020, trvala celkem dva měsíce, z nichž jsme 48 nocí strávili
v terénu. Na Antarktidu jsme letěli vojenským Herculesem po trase Buenos Aires – Rio Gallegos –
Marambio. Na základně Marambio jsme strávili nejkratší možnou dobu, ve které jsme spolu
s ostatními vědeckými skupinami mířícími do terénu zabalili výbavy na vzorkování, zásoby a
materiál nutný pro postavení tábora. Při prvním okně dobrého počasí, které dovolovalo let vrtulníků,
jsme jimi byli přepraveni na místa určení našich terénních výzkumů, v našem případě tedy na
Clearwater Mesa (dále CWM), největší nezaledněnou stolovou horu ostrova Jamese Rosse. Kvůli
nepřízni počasí a logistickým problémům jsme se nakonec na druhou stolovou horu nedostali a celý
výzkum se tedy omezil na toto území.
CWM je asi 8 km2 velká stolová hora (meseta), jejíž plató je mezi 200 až 275 m n. m. Jako drtivá
většina plochy ostrova Jamese Rosse je tvořena neogenními vyvřelinami, zejména čediči a brekciemi.
Na útesech mesety lze krásně pozorovat střídající se vrstvy těchto hornin, které byly formované
postupnými erupcemi sopky Mt. Haddington (1630 m n. m.), tvořící hlavní masu ostrova Jamese
Rosse. Povrch mesety se sestává z čedičových suťových polí, ze kterých na nejvyšších místech
vystupují kompaktní výchozy brekcie. V sutích lze najít i větší množství bludných balvanů různého
původu (žula, rula, sedimenty) i velikosti (≈desítky cm – metry), které byly na místo přineseny
ledovcem i z několik set kilometrů vzdáleného Antarktického poloostrova. Ve sníženinách suťových
polí se pak nachází důvod, proč limnologové na tuto lokalitu vyrážejí – sladkovodní jezera.
Na samotné mesetě je okolo 50 relativně mělkých jezer (± 1 metr) různých velikostí (500–
130 000 m2). Jezera se nacházejí v rozdílných nadmořských výškách a většina z nich je propojena
potoky, odtékajícími k okrajům mesety, kde se ztrácí v suťových polích po obvodu hory, aby v podobě
menších či větších vodopádů stékaly po útesech do moře. Některá jezera jsou v létě napájena
sněhovými poli, jiná zadržují vodu z roztátého sněhu z počátku antarktického léta. To má spolu se
vzdáleností od moře vliv na rozdílný chemismus jezer (např. vodivost se pohybuje mezi 200–7000
mScm-1), který byl v letošním roce hlavním předmětem zdejšího limnologického výzkumu.
Svah mesety směrem do vnitrozemí vytváří asi 5 km2 velké „sedlo“, rozbrázděné hlubokými
soutěskami a morénami ohraničujícími ledovec, který stéká po obou stranách mesety do moře.
Ledovcový štít, jehož jsou okrajové ledovce spadající do moře okolo CWM součástí pokrývá přes
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90 % povrchu ostrova Jamese Rosse, včetně vrcholu Mt. Haddington. V těsné blízkosti ledovce se
nacházejí také zdaleka největší a nejhlubší jezera celé oblasti, z nichž některá jsou v přímém kontaktu
s ledovcem. Největší z nich – Lake Florencia má plochu přes 130 000 m2 a odhadovanou hloubku
okolo 50 metrů. A i v něm se lze setkat se žábronožkami.
Co se života v jezerech týče, krom žábronožek lze ve vodě ještě pozorovat vznášivky Boeckella
poppei a na hladině okrajů jezer občas i chvostoskoky. Ti jsou ovšem daleko spíše obyvatelé
mechových porostů nacházejících se na podmáčených místech, často tedy v blízkosti jezer, nebo pod
sněhovými poli. Dna jezer jsou pokryta nejrůznějšími druhy řasových nárostů, které vytváří až
několik centimetrů silný povlak na dně. Tento barevný, nejčastěji oranžový nebo zelený koberec, se
často trhá na menší kusy, které tvoří typické dno zdejších jezer a poskytují potravu žábronožkám a
vznášivkám. Zajímavý fenomén nastává večer, kdy žábronožky, přes den ukryté mezi nárosty,
vyplouvají k hladině a volně se pohybují ve vodním sloupci, čímž se jimi zdánlivě prázdná jezera
naplní.
Vegetace souše jsou krom zmíněných mechů i různé druhy lišejníků. Keříčkovité typy se většinou
krčí v suťových závětřích, naopak lupenité lze nejlépe pozorovat na exponovaných vyvýšených
místech, na kterých hodují vrcholní predátoři celé mesety, chaluhy (Catharacta spp.). Krom chaluh
hnízdí přímo na plató mesety už jen rybáci jižní (Sterna vittata), kteří o sobě dávají neustále vědět
pronikavým křiklavým hlasem a často svádí s chaluhami akrobatické souboje. Na útesech pak hnízdí
hlavní kořist chaluh, buřňák sněžní (Pagodroma nivea), se kterým jsme se většinu času setkávali
pouze v podobě kostí, zbytků křídel a vývržků v okolí zmíněných „hodovních kopců“. V moři, které
bylo po téměř celou dobu vzdálené přes dvě stě výškových metrů od nás, bylo možné spatřit na
ledovcových krách tuleně a v moři několikrát i plejtváky antarktické (Balaenoptera acutorostrata).
K moři jsme se za celou dobu dostali jen jednou, přesto jsme měli možnost vidět celou řadu
bezobratlých živočichů, typických pro vody Jižního oceánu, jmenovitě např. dravého planktonního
plže Clione limacina antarctica nebo zástupce skupiny nohatek (Pycnogonida).
Počasí na CWM je velmi proměnlivé a je určované zejména směrem větru (od ledovce/od moře).
V létě se teploty vzduchu většinou pohybují nad nulou, nicméně pocitová teplota je kvůli téměř
neustálému větru nižší, někdy i o více než 10 °C. Teplota vzduchu nejčastěji osciluje mezi 5–15 °C,
nicméně jsme v době našeho pobytu zažili i několikadenní teploty nad 20 °C (tuto hranici překročila
teplota na Antarktidě vůbec poprvé v historii měření). Ke konci výpravy se naopak teploty stabilně
pohybovaly pod nulou, což výrazně omezovalo jakékoliv aktivity. Teplota vody v jezerech oscilovala
nejčastěji mezi 10–15 °C, teplota jezer ležících v kontaktu s ledovcem byla asi o deset stupňů nižší.
Z 48 dní v terénu jsme byli nuceni okolo dvou týdnu strávit kvůli počasí v táboře. Příčiny byly tři –
mlha, silný od ledovce vanoucí vítr, který v zásadě znemožňoval pohyb mimo závětří, a sníh, který
jednak činil pohyb po suti nebezpečným, jednak namáčel obuv a její sušení bylo v terénních
podmínkách natolik náročné, že se chodit ve sněhu jednoduše nevyplatilo. Sníh napadl celkem
třikrát, dvakrát do dvou dnů od konce sněžení roztál, třetí sněhová nadílka, která vydržela až do
našeho odletu poslední únorový den, byla předzvěstí neodvratně se blížící zimy.
Přes nepřízeň počasí, která omezila naše terénní bádání jen na jednu ze dvou stolových hor, byla
výprava veskrze úspěšná. Získali jsme materiál pro chemické analýzy vody a sedimentů, data pro
tvorbu batymetrických map, odebrali jsme vzorky řasových nárostů, želvušky z ledovcových
kryokonitů (sediment v jamkách naplněných vodou na povrchu ledovce) a v neposlední řadě se nám
podařilo získat vzorky více než 25 populací žábronožek a vznášivek ze všech větších jezer mesety.
Všechny tyto odběry plus další mnohá pozorování přímo v terénu nás tak zase posunula o kousek dál
v poznání jezer tohoto vzdáleného kontinentu.
Následující fotografie jsou dílem autora.
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Hlavní budova stanice Marambio.

Celkový pohled na tábor na Clearwater Mesa.
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Útesy (Ríos Point) – všimněte si v záběru stojící postavy.

Útesy (Stark Point) – spodní část útesu složená z brekcií, horní z čedičů.
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Soustava jezer v suťových sníženinách, v pozadí výchoz brekcie a nejvyšší bod CWM (282 m n. m.).

Jezera CWM, na obzoru ledovcový štít Mt. Haddington.
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Několik desítek metrů vysoká ledovcová stěna a Lake Rosa.

Skalisko Taylor Bluff a ledovcem ohrazené Lake Florencia.
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Ledovcové kry u břehu Lake Florencia.

Ledovcem obroušený balvan brekcie, na povrchu jsou patrné rýhy ukazující osu pohybu ledovce.
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Větrnou erozí vytvarované struktury na návětrné straně kamenů, tzv. dolerity.

Keříčkovité a lupenité lišejníky rostoucí na závětrných plochách kamenů.
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Z lišejníků jasně patrný převládající směr větru.

Barevné porosty mechů a lišejníků ve vlhčích chráněných místech.
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Fotoautotrofní nárosty pokrývající dno většiny jezer.

Oranžové nárosty a zelené vláknité řasy.
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Jeden z prvních úlovků žábronožek Branchinecta gaini.

Chaluhy (Catharacta spp.)
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Buřňák sněžní (Pagodroma nivea)

Typický oběd v terénu.
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Přenášení kajaku pro průzkum batymetrie jezer.

Západ slunce nad ledovcem.
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Uteče to jako voda
Kniha o zadržování vody v krajině
Jindřich Duras a kolektiv autorů

V letošním roce vznikla za finanční podpory Plzeňského
kraje publikace „Uteče to jako voda“. Hlavním autorem
knihy je hydrobiolog a člen ČLS Jindřich Duras. Text je
velice čtivý, představuje aspekty vody v krajině přehledně,
ne však povrchně, a je tak přístupný pro laickou veřejnost
i shrnující pro tu odbornou.
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Úvod: Voda propojuje
Bez vody to nejde
Proč je moudré zadržovat vodu v krajině
Opravdu musíme vodu v krajině zadržovat nějak aktivně?
Územní studie krajiny
Co nám sdělují bleskové povodně?
Povodně přinesly i poučení. Budeme ho umět využít?
Jak vodu v krajině zadržet?
Rybníky zadržují vodu – nebo ne?
Revitalizace vodních toků – není to jen hra na ekologii?
Městská krajina a retence vody
Rozhovor: Jsme v situaci, kdy už není za pět minut dvanáct. Dvanáctá už dávno odbila.
Rozhovor: Adaptovat zemědělskou krajinu na klimatické změny je nezbytné,
pokud chceme přežít
Epilog

Publikace má celkem 62 stran a vydalo ji nakladatelství NAVA Tisk s.r.o. (www.navatisk.cz). Knihu
lze získat v pdf od autora, nebo tištěnou přímo v nakladatelství – výtisk je zdarma, zasílán je pouze
za cenu poštovného. Obrátit se lze na kohokoli z nakladatelství, viz webové stránky.
- redakce LimNo -
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