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4. 4. HabitatyHabitaty 2 2 –– struktura a funkcestruktura a funkce

Co víme z konceptů (kapitola 6): 
toky jsou 3 D systémy

• Řídící faktory : geomorfologie a 
hydrologie.

• Struktura : potravní sítě.
• Funkční charakteristika : spiralling (+ 

retence).
• Stálé změny : průtok + transport, posun 

sedimentů, změny koryta.
• Sezónní změny/cykly + extrémy.

LOTIC SYSTEMS: 
Habitaty a společenstva, struktura a funkce

1. Jednosměrný tok (+ diversita
proudění).

2. Lineární struktura v ploše povodí.
3. Morfologie a substráty - stálá změna.
4. Podstatná část Corg. z allochtoních

zdrojů (roční budget !!!).
5. Prostorová a časová heterogenita.
6. Každá řeka/úsek jiná (KONCEPTY).

Diversita proudění

• Postupová rychlost + diversita proudění  v 
korytě obecně klesá s rostoucím řádem toku.

• Střídání tůní a peřejí (pools and riffles).
• Vysoká rychlost / horní toky – biofilm, 

adaptace na udržení v profilu.
• Dolní toky - malá turbulence, možnost 

existence potamoplanktonu.
• Plankton vs. drift: Plankton v „proudu“ roste, 

rozmnožuje se atd. Bentonti driftem „cestují“.

Vmax nižší než drift:
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Diversita rychlostí proudění (Kubíček) Diverzita rychlosti proudění vývoj představ (Statzner 1) 

Diverzita rychlosti proudění „dnes“ (Statzner 2)

0,2 cm nad povrchem

isovely

Silo
Ecdyonurus

10 cm s-1 = 360 m h-1

Riffle / pool = výmol (tůň) / peřej

Střídání struktur vs. šířka koryta : Lineární struktura v ploše povodí:

Komunikace:
• Koryto, ekotony:
• Břeh/koryto: Riparian zone.
• Podzemní voda/koryto: Hyporheál.
Koncepty: 
• RCC (+Stream Hydraulics + Serial Discontinuity)

• Riv. Productivity C/M
• FPC



3

Lineární struktura vs. migrace organismů
Komunikace vody s hyporheálem

(vertikální i horizontální)

Morfologie a substráty - stálá změna

• S rostoucím řádem toku obecně klesá velikost „zrn“ 
substrátu. Záleží na geologii krajiny (sklon, hornina), 
vodnosti atd.

• Jemnější substráty – stálý pohyb po proudu.
• Dolní toky / jemný substrát (písek) – benthos odolný 

tlakům ve valícím se písku.
• Řeky s fixovaným korytem jsou „mrtvé“ (??).
„Bahno“:
• Jemné nekohezívní sedimenty, součást transportu.
• Lavice a bahno ve slepých ramenech – deponie. 

Limitní koryto / substrát (Petts)

Přísun Corg – převážně z allochtoních zdrojů

• Na rozdíl od jezera řeka stále teče, čili je 
podstatný rozdíl v užívání optimální produkce 
ve vegetační sezóně a během zbytku roku.

• Na rozdíl od jezera jsou produkční a 
transformační procesy více závislé na 
průtokových poměrech (vedle teploty vody, 
světla atd.).

• Významné rozdíly s řádem toku – viz 
KONCEPTY.

Transport a transformace – jednoduchý pohled
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Opakování: RPM II – dva paralelní cykly (toky) org. uhlíku
„potravní“ a „loop“

RPM revised :   Thorp a Delong, 2002
Kdo další?

RYBY 3

    RYBY 2
R R

LOOP

BEZOBR. RYBY 1 LOOP
BACT

bakterie
prvoci

DOWN DOWN
STREAM             HERBIVOŘI STREAM

        AUTOCHTONNÍ           ALLOCHTONNÍ
Corg Corg

       INSTREAM PP

Externí zdroje Corg. 
(něco z toho je znečištění - co??):

1. Riparian primary production.
2. Přísun podzemní vodou.
3. Přísun z nebodových zdrojů.
4. Přísun z bodových zdrojů.
Zásadní rozdílyZásadní rozdíly mezi 1234:
• Povaha „látek“.
• Sezónní dynamika.
• Pouze bodové zdroje = „stálý přísun“.

Zdroj C-org.:
• PP v korytě (biofilm).
• PP externí – spad.

Sezónní rozdíly:
• Spad / PP.
• Zastínění: Listí, sníh.
• Teplota.
• Průtok.
• Cykly živoků.

Co je primární produkce Co je primární produkce instreaminstream a a outstreamoutstream??

„Instream“ primární produkce
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Prostorová a časová heterogenita

TheThe END: END: 
Restaurovaný Rýn (Restaurovaný Rýn (WaalWaal) v restaurované krajině) v restaurované krajině
(restauruje se na stav před 15. stoletím).(restauruje se na stav před 15. stoletím).
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