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Biomonitoring a záchranné 

transfery

Vědět rozdíl mezi:

 Biomonitoring

 Biologické hodnocení

 Biologický průzkum

 Bioindikátor

 Bioremediace

 Biotop

 …
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Biomonitoring slouží k poznání určité 
lokality. 

• Na rozdíl od jednorázového biologického 
průzkumu monitoruje změny, např. ve 
velikosti populací sledovaných, vzácných 
a zvláště chráněných druhů, nebo jejich 
reakci na změnu prostředí v souvislosti s 
realizovaným záměrem. 

Populační velikost = početnost = abundance nám říká, kolik je v 

populaci jedinců …

jednotky: 

počet jedinců, čerstvá biomasa, 

sušina, energetická hodnota

početnost – počet jedinců na 

skutečně sledované ploše

(např. 120 bažantů v honitbě - 7,6 

ha; nebo 450 okounů v rybníčku na 

návsi)

početnost jedinců jednoho druhu (populace) na určitém místě.
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The Living Planet Index (LPI) is an indicator of the state of global 

biological diversity, based on trends in vertebrate populations of species 

from around the world.

The LPI provides the general public, scientists and policy-makers with 

information on trends in the abundance of the world’s vertebrates and 

offers insights into which habitats or ecosystems have species that are 

declining most rapidly. This information can be used to define the impact 

humans are having on the planet and for guiding actions to address 

biodiversity loss.

„Index živé planety“ 

K čemu se znalost abundance využívá?

„index živé planety“ 

(Living Planet Index), 

sestavený na základě 

dlouhodobého sledování 

dynamiky skoro 8000 

populací různých druhů 

obratlovců. Zatímco v 

mírném pásu je tento 

index v průměru stabilní 

nebo dokonce mírně 

narůstá, v tropech za 

posledních několik 

desítek let výrazně klesl

Vesmír 90, říjen 2011 | http://www.vesmir.cz http://www.vesmir.cz 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7d/Living_Planet_Report_Front_Cover_2010.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7d/Living_Planet_Report_Front_Cover_2010.jpg
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 Bioindikátor – živý organismus, který svým výskytem dokládá 
přítomnost některého činitele v určitém prostředí:
např.: vyšší obsah dusíku – kopřiva; 
čistá voda – rak říční, perlorodka apod.

Aplikace:

• kriminalistika 

Brouci - hrobaříkovití
Larvy much - masařek
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Aplikace:

• kontrola pitné vody

Kamerun

Buráky

EIA Biologické hodnocení

Biomonitoring 

Porovnání biologického průzkumu v rámci a) EIA, b) Biologického 

hodnocení a c) Biomonitoringu
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• Biomonitoring a záchranné transfery jsou důležitou 

složkou ochrany přírody, zejména na budoucích 

staveništích, 

• BM a ZT jsou podmínkou kladného vyjádření 

příslušných orgánů v rámci schvalovacího 

procesu stavebního záměru. 

• Jsou nástrojem orgánů ochrany přírody, i když 

nejsou zákonem o ochraně přírody a krajiny přímo 

zmiňovány. 

• Mohou se stát součástí biologického hodnocení a 

nástrojem kompenzačních opatření, případně 

opatření ke zmenšení možných vlivů investičního 

záměru na stávající složky ekosystémů. 
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• Odborná firma zajišťuje 
zpracování projektu i realizaci 
biomonitoringu a záchranného 
transferu tam, kde zejména 
stavební nebo průmyslová činnost 
a záměry mohou mít negativní vliv 
na životní prostředí jako takové, 
ale rovněž na laickou i odbornou 
veřejnost. 

Charakteristika biomonitoringu

• Preventivní opatření na ochranu přírody 

• Dlouhodobé a pokud možno opakované 

pozorování v průběhu několika let. 

• Má přesně vymezený cíl, např. záchranu 

konkrétních druhů rostlin či živočichů, u 

kterých hrozí přímá likvidace realizací 

záměru, nebo je zničen případně 

poškozen jejich přirozený biotop. 
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• Směrnice o stanovištích - 92/43/EEC ukládá 

členským státům EU každých šest let podávat 

hodnotící zprávy o stavu z hlediska ochrany 

jednotlivých fenoménů (?). 

• První hodnotící zpráva za Českou republiku byla 

vypracována AOPK ČR a odevzdána 

prostřednictvím MŽP v červnu 2007. 

• ČR tak byla jedním z prvních států, který tuto 

povinnost splnil. 

• Mezi sledované evropsky významné fenomény 

patří celkem 60 typů přírodních stanovišť (příloha 

I. Směrnice o stanovištích) a 174 druhů (příloha 

II, IV Směrnice o stanovištích). 

• Monitoring je každoročně prováděn téměř na 

čtyřech tisících sledovaných míst přibližně čtyřmi 

sty monitorovateli dodávajícími data, jejichž 

řádové počty jsou desetitisíce ročně.

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/habitats directive_official text.pdf
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EKOLOGICKÝ FENOMÉN

- vyhraněný soubor procesů s charakteristickými biocenózami podmíněný 

typickou kombinací substrátu a reliéfu, který je odlišný od okolního území

- jakási zvláštnost v dané lokalitě

- cosi navíc oproti očekávání

- (Scharfetter, 1918: Gipfelphaenomen – výjimečnost bezlesích vrcholů)

Biotické projevy ekologických fenoménů:

(Živa 3/1999)

Skalní fenomén:

 Skalní výchoz – efekt zvětrávání, obnažování tzv. „čerstvé“ horniny

 Skalní reliéf – otevřená skála, skalní teráska, štěrbina, suť

 Krasový reliéf a fenomén (vápence a dolomity)

 Pískovcový reliéf

 Slínovcový fenomén (opuka, flyš, slínovce)

 Sprašový fenomén

 Neovulkanitový fenomén

 Hadcový fenomén

09 – Biotopy skal, sutí a jeskyní

Světové biomy a biotopy České republiky Michael Bartoš, podzim 2016
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http://www.biomonitoring.cz

Červená kniha biotopů sumarizuje výsledky mapování biotopů – viz 

Katalog biotopů ČR
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 BIOREMEDIACE

Nebagrovat - sázet!

http://www.rozhlas.cz/priroda/zivotniprostredi/_zprava/co-je-to-fytoremediace--590715

Fytoremediace je termín shrnující metody využívající zelené rostliny k 

odstranění znečišťujících látek z prostředí. Jsou metodou využití živých 

rostlin přímo na místě znečištění. Název fytoremediace pochází z řeckého 

slova phyto = rostlina a latinského remedium = čistit. Vybrané druhy 

rostlin se využívají k extrakci toxických kovů, včetně radioaktivních 

izotopů, i k odstranění některých organických látek. Prostředím, z něhož 

jsou znečišťující látky odstraňovány jsou půda, sedimenty, kaly a voda. 

Mezi znečišťující látky, které jsou takto odstraňovány patří například těžké 

kovy, radionuklidy, explosiva, barviva, pesticidy nebo i léčiva. Úspěšnost 

ovlivňuje zejména rozpustnost znečišťující látky, typ média a doba 

uplynulá od kontaminace. Je předpoklad, že úspěšnost remediace by bylo 

možné značně zvýšit pomocí genetických manipulací u vhodných rostlin.
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Výhodou fytoremediace je šetrný přístup k prostředí, neboť se vyhýbá 
odstranění půdy a použití těžké techniky. Z tohoto pohledu je fytoremediace
příznivě přijímána veřejným míněním. Fytoremediace je považována za velmi 
levný způsob odstranění znečištění a je estetická v krajině.

Nevýhodou je u některých metod uvolňování nebezpečných látek v toxické 
plynné formě do prostředí. Další nevýhodou je značná časová náročnost, což 
souvisí s i dalšími nevýhodami metody, jako je pomalý růst, malá velikost, málo 
informací o používaných rostlinách. V některých případech znečištění proniká 
do hloubek, kam již orgány rostlin nepronikají. K akumulaci znečišťujících látek 
dochází především v kořenech. S ohledem na charakter média je značné riziko 
vstupování znečišťujících substancí do potravního řetězce. Úspěšnost výsledku 
ovlivňuje především velká řada biotických i abiotických faktorů. 
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http://www.petrsoudek.eu/pdf/Fytoremediace06-aplikace.pdf

http://www.rozhlas.cz/priroda/zivotniprostredi/_zprava/co-je-to-fytoremediace--590715
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Zkouší se: 

technické konopí, slunečnice,len, kukuřice

Zvláště ty druhy, u kterých je možné i jejich druhotné využití – na energii (tzv. 

energetické rostliny)

Nevýhody: proces dlouhodobý (dnešní heslo: všechno a hned), málo prověřených 

druhů rostlin, nutno často dodat živiny (kontaminované půdy bývají chudé na 

živiny), dodat vláhu (kontaminované půdy bývají chudé na vláhu – výsypky, staré 

zátěže, odvaly po důlní činnosti aj.),  poškození porostů zvěří a škůdci (možné i 

choroby).

Výhody:

Vše jen na sluneční 

energii, náklady 10 

až 100x nižší ve 

srovnání s 

klasickou 

technologií, lépe 

přijímáno veřejností 

než bagrování 

apod.

Charakteristika záchranných 

transferů

• Převážně krátkodobá aktivita s cílem záchrany a 

přemístění ohrožených druhů rostlin nebo 

živočichů 

• Může probíhat zpětnou formou, kdy jsou po 

provedené činnosti rostliny, nebo živočichové 

vráceni do původního prostředí 

• Cílová lokalita je předem schválena 

• Je prováděn pod dohledem zástupců orgánů 

ochrany přírody.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cannabis_flowering.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cannabis_flowering.jpg
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Transfery se zpětným návratem

• Vlivem stavby se změní stanovištní 

podmínky a hrozí likvidace populace. 

• Příkladem mohou být transfery 

chráněných škeblí, ryb, raků a jiných 

živočichů při rekonstrukci vodních nádrží. 

• Po zpětném napuštění vody se mohou 

živočichové přenést zpět. 

Transfery bez zpětného návratu

• Transfery, při kterých není možnost 

zpětného návratu transferovaných jedinců. 

• Jedná se například přenos vzácných 

druhů rostlin ze dna budoucích vodních 

děl. 
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Transfer obojživelníků

Schola humanitas – Litvínov, 2009

Benigní introdukce (bening introduction) – zvláštní typ 

úmyslné introdukce, prováděný za účelem založení nové 

populace ohroženého druhu mimo jeho známý přirozený 

areál, a to s cílem napomoci jeho ochraně, aniž by byly 

způsobeny ekologické škody.

Kůň Przewalského (Živa, 2012,3)

Čeští koně Převalského se už prohánějí 

mongolskou stepí (17. 6. 2011)

Rezervace Chomyn Tal (Mongolsko) - Čtyři 

koně Převalského po dlouhé cestě z 

pražského letiště ve Kbelích poprvé vyběhli 

do stepi v rezervaci Chomyn Tal na západě 

Mongolska. Koně komplikovaný převoz 

z Česka přestáli bez problémů včetně 

závěrečné cesty autem z letiště v Chövdu 

trvající 21 hodin.
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Kůň Převalského – poslední divoký kůň vůbec – byl ve volné přírodě vyhuben na 

přelomu 60. a 70. let minulého století. Přežil pouze v lidské péči, přičemž 

mimořádnou zásluhu na jeho zachování si může připsat právě Zoo Praha. Ta 

ostatně od roku 1959 vede i celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu.

Od začátku 90. let probíhá - zejména v režii nizozemských, německých a 

švýcarských organizací - reintrodukce koní Převalského do Mongolska. Zoo 

Praha se do ní v letech 1998 a 2000 zapojila předáním čtyř koní, kteří byli v rámci 

zahraničních transportů dopraveni do oblastí Tachin Tal a Hustain Nuru. Zoo Praha 

se však dlouhodobě angažuje i přímo v Mongolsku, zejména podporou strážců 

v Tachin Talu, resp. národním parku Gobi B.

http://www.zoopraha.cz/navrat-divokych-koni/2011/3915-navrat-divokych-koni_4002644

http://www.vesmir.cz/clanek/navraty-divokych-koni

Poznámka

Ve volné přírodě byl kůň Převalského - poslední divoký kůň vůbec - vyhuben před 

čtyřiceti lety. Příchod čtveřice mladých koní z Prahy je pro pokračování kriticky 

ohrožené populace v mongolské rezervaci zásadní. Zvířata mají oživit nejmenší ze 

tří nově sestavených mongolských stád. "Jsem strašně šťastná. Máme tady na 40 

tisících hektarů 24 koní. Štědrá nabídka pražské zoo výrazně obohatí náš 

genofond. A navíc to skvěle dopadlo," říká Claudia Fehová, šéfka projektu 

reintrodukce koní Převalského.

Poznámka

http://www.zoopraha.cz/navrat-divokych-koni/2011/3915-navrat-divokych-koni_4002644
http://www.vesmir.cz/clanek/navraty-divokych-koni
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Praha (6.7.2015) – Pražská zoologická zahrada přepravila do Mongolska ve spolupráci s armádou 

další čtyři klisny vzácného koně Převalského. Transport zkomplikovaly vysoké teploty a přívalové 

deště. Cesta se tak prodloužila zhruba o sto kilometrů. 

Co je to biotop?

Otázka:
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tzv. „biotopy", tedy umělé vodní nádrže, v nichž se voda čistí pomocí rostlin a 

mikroorganismů ve štěrkovém loži. Název je poněkud zavádějící, protože v 

biologii a ekologii znamená termín "biotop" něco trochu jiného, ale v 

zahraničí se prostě tento název pro jezírka s přírodním čištěním vody ujal, 

proto se u nás také užívá, byť raději s uvozovkami.

Koupací jezírko se samočistící schopností, 

Biotop = bio-top

bio – týkající se života, životních pochodů; 
týkající se živých organismů nebo tkání

topo - (ř) místo, místní

topický – místní, lokální

topografie – obor zabývající se vyhotovováním  
map

topofóbie – chorobný strach z určitého místa; 
před určitým místem
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TOPOFÓBIE – chorobný strach z určitého místa; před určitým místem

V evropské kultuře vypěstovaná topofobie z hustého lesa: mohl by tam být vlk nebo 

loupežníci.

BIOTOP – stanoviště, místní prostředí, které 
splňuje nároky pro určitý druh rostlin či 
živočichů. Vztahuje se vždy ke konkrétnímu 
druhu či společenstvu (např. biotop blatouchu 
bahenního je prameniště potoků, biotopem 
ještěrky živorodé kamenné zídky apod.

biotop x ekosystém

KONEC


