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Abstract: Algal flora was studied in 5 selected springs. In all, 43 species were found (35 diatoms, 4 green
algae, 2 Rhodophyceae, 1 Xanthophyceae, 1 Cyanophyceae). The least number was registered in the springs
Plaèkova studánka, Pod slujemi and Mahrova studánka. The dominant
dominant species
speciesincluded
included Achnanthes minutissima, A. lanceolata and Gomphonema angustatum. The largest number of species was found in the Gruberova studánka spring. Diploneis elliptica, D. oblongella, Pinnularia maior and Hildebrandia rivularis were
found. The
The species
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waterquality.
quality.
the most frequent species found.
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ÚVOD
Prameny jsou biotopy nacházející se na rozhraní podpovrchových a povrchových vod. Na
rozdíl od podpovrchových vod, kde jsou organizmy limitovány nedostatkem svìtla, v pramenech ji mùe docházet k rozvoji fototrofních organizmù. Øasová flóra pramenù je zajímavým, ale doposud málo známým spoleèenstvem. Soustavnìjím výzkumùm byly podrobeny
zejména termální prameny. V poslední dobì probíhá také nìkolik projektù zabývajících se
algologickým prùzkumem ostatních typù pramenù. Podobný charakter jako prameny v Podyjí mají nìkteré prameny v okolí Brna, ve kterých byla také soustavnì prostudována øasová
flóra (SKÁCELOVÁ et al. 1998, UHER et al. 2001). Dalí v souèasné dobì zkoumanou lokalitou,
jsou svahová pramenitì s výskytem raeliníku na moravskoslovenském pomezí (POULÍÈKOVÁ et al. 2001).
Prameny v Národním parku Podyjí jsou typovì velmi pestré. Jsou jak reokrenního typu,
kdy voda vyvìrá bez zadrení do pramenné struky, tak limnokrenního typu, kdy je voda
zadrena v tùòce. V rámci jejich prùzkumu v letech 1994 a 1995 byla èást z nich upravena
a zpøístupnìna tak, e mohou být návtìvníky parku vyuívány jako zdroje pitné vody. Od
roku 1994 bylo také zapoèato s pravidelným sledováním kvality vody v tìchto zdrojích (PAØIL, SUKAÈ 1996). V letech 1998 a 1999 bylo jejich sledování rozíøeno o podrobný algologický výzkum. V rámci nìho byla jednak hodnocena kvalita vody pomocí øasových bioindikáto3

rù, dále byl prùzkum zamìøen na popsání øasových spoleèenstev pramenù. Hlavním cílem
pøedkládané práce je shrnout výsledky tohoto dvouletého výzkumu.
METODIKA
Na vybraných lokalitách byly odebírány vzorky nárostových spoleèenstev øas v prùbìhu
vegetaèní sezóny 1998 a 1999. Nárostové øasy byly odebrány ostrým skalpelem èi kartáèkem
v závislosti na substrátu. Na kadé lokalitì byly øasy získávány z rùzných stanovi (tzn.
pramenná miska, pramenná struka, ostøikované stìny) a substrátù (epiliton, epipelon a epipsamon), aby bylo zachyceno co moná nejirí spektrum druhù. Vzorky byly odebírány
do polyethylenových lahvièek a transportovány do laboratoøe. Tam byl proveden podrobný
druhový rozbor øasových spoleèenstev v ivém stavu, dále byly vzorky fixovány roztokem
formaldehydu, jeho výsledná koncentrace se pohybovala okolo 2 %. Mikroskopický rozbor
zahrnoval jak druhové urèení, tak odhad kvantitativního zastoupení daného druhu ve spoleèenstvu. Pro detailní druhový rozbor zástupcù tøídy Bacillariophyceae byly pouívány
trvalé preparáty. Taxony jednotlivých druhù organizmù jsou uvádìny pod jmény a v pojetí
pøevzatém ze svazku kompendia Süsswasserflora von Mitteleuropa (Bacillariophyceae)
(KRAMMER, LANGE-BERTALOT 1986, 1988). Zástupci skupin øas, které zatím nebyly v tìchto kompendiích zpracovány, jsou citovány podle HINDÁK (ed.) (1978).
Z fyzikálnì-chemických parametrù byly sledovány teplota vody, pH, obsah rozputìného kyslíku a vodivost.
POPIS LOKALIT
Ve spolupráci s pracovníky NP Podyjí byly pro pravidelné sledování vybrány následující
prameny:
Mahrova studánka (U staré hrabìcí cesty)
Tento pramen se nachází v malé proláklinì napájející údolí potoka k Ledovým slujím. Pùvodní mokøadní pramenitì bylo upraveno, vlastní pramenná èást je zakryta kameny a voda
vytéká døevìným korýtkem. Na nìm se také vyskytují okem pozorovatelné nárosty øas, které
byly odebírány.
Pod slujemi (Vranovské brány)
Lokalita je situována asi 200 m pod køiovatkou turistických cest Vranovské brány, tìsnì u
bývalé turistické cesty. Pramen je upraven plochými kameny a voda z nìho vytéká do pramenné struky, která je zastínìna okolo rostoucími stromy. Dno struky je tvoøeno drobnými
úlomky hornin. Vzorky byly odebírány ze dna struky a okolních ostøikovaných kamenù.
Plaèkova studánka (Pod Keplema)
Pramen se nachází na turistické cestì vedoucí z Èíova do rakouského Hardeggu (tzv. Hardecký okruh). Vlastní pramenitì je upraveno a zakryto, voda z nìho vytéká kovovou trubkou do pramenné struky, z které byly odebírány vzorky øas.
Gruberova studánka (U Devíti mlýnù)
Tento pramen je situován v tìsné blízkosti øeky Dyje u turistické trasy vedoucí celým národním parkem. Vlastní pramen je zajitìn a dobøe zakryt, voda je vyvedena kovovou trubkou a
posléze odtéká strukou. Vzorky øas byly odebírány jak z vlastního pramene z povrchu kamenù a ze dna, tak z místa, kde je voda vyvedena trubkou.
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Studánka U tøí lip
Pramen se nachází na hranici Havranického vøesovitì a lesa, kde vyvìrá pøímo u turistické
cesty. Pramen je zastøeen, voda z nìho odtéká do struky. Øasy byly odebírány z povrchu
kamenù nacházejících se v prameni i ze struky, kterou voda odtéká.
VÝSLEDKY
Fyzikální a chemické ukazetele
Teplota vody bìhem sledovaného období v jednotlivých pramenech pøíli nekolísala, po
celé sledované období se pohybovala v rozmezí 9,715 °C. Nejvyí teploty byly namìøeny v prameni U tøí lip, nejnií v pramenech Plaèkova studánka a Pod slujemi. Hodnoty pH
kolísaly okolo 7 s výjimkou pramene U tøí lip. V tomto prameni nebyla splnìna norma pro
pitnou vodu v hodnotách pH, které byly opakovanì namìøeny v hodnotách niích ne 6.
Koncentrace rozputìného kyslíku na sledovaných lokalitách se ve vìtinì pøípadù pohybovala mezi 610 mg/l.

Achnanthes clevei

Achnanthes laterostrata

Anomoeoneis exilis

Hildebrandia rivularis

10 µm

Obr. 1. Vzácné druhy øas zjitìné v pramenech.
Fig. 1. The rare species found in the springs.
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Tab. I. Seznam nalezených druhù v jednotlivých pramenech (MhS  Mahrova studánka, PslS  Pod slujema,
GruS  Gruberova studánka, PlaS  Plaèkova studánka, UtlS  U tøí lip).
Tab. I. List of species found in the selected springs (MhS  Mahrova studánka spring, PslS  Pod slujema
spring, GruS  Gruberova studánka spring, PlaS  Plaèkova studánka spring, UtlS  U tøí lip spring).
MhS
Sinice (Cyanophyta)
Phormidium sp.

+

Rùznobrvky (Xanthophyceae)
Vaucheria sp.

+

Rozsivky (Bacilariophyceae)
Achnanthes clevei
Achnanthes lanceolata
Achnanthes laterostrata
Achnanthes minutissima
Amphora ovalis
Amphora pediculus
Anomoeoneis exilis
Caloneis bacillum
Cocconeis hustedtii
Cocconeis placentula
Cymbella sp.
Diatoma anceps
Diatoma hiemale
Diploneis elliptica
Diploneis oblongella
Eunotia pectinalis
Eunotia sp.
Fragilaria virescenc
virescens
Frustulia rhomboides
Gomphonema acuminatum
Gomphonema angustatum
Hantzschia amphioxys
Meridion circulare
Navicula nivalis
Nitzschia sp.
Nitzschia capitellata
Pinnularia borealis
Pinnularia gibba
Pinnularia interrupta
Pinnularia maior
Rhoicosphaenia abbreviata
Surirella ovata
Stauroneis phoenicenteron
Stauroneis termicola
Synedra ulna

+
+

+

+

+

+
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GruS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PlaS

UtlS

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Ruduchy (Rhodophyta)
Audouinella sp.
Hildebrandia rivularis
Zelené øasy (Chlorophyceae)
Chlorella sp.
Stichococcus sp.
Klebsormidium flaccidum
Microthamnion strictisimum

PslS

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

Øasová flóra
Celkový poèet druhù øas na sledovaných lokalitách byl malý. V pramenech Mahrova studánka, Pod slujemi a Plaèkova studánka se celkový poèet vech druhù pohyboval mezi 611.
V prameni U tøí lip bylo nalezeno 13 druhù. Nejvíce druhù bylo zjitìno na lokalitì Gruberova
studánka a to 25. Seznam vech nalezených druhù je uveden v tabulce I.
Z pozorování druhového zastoupení øas v jednotlivých pramenech vyplývá urèitá podobnost jejich spoleèenstev. Prameny, kde dno pramenné struky, ze které byly øasy odebírány, je tvoøeno drobnými úlomky rozpadající se horniny, jak je tomu u Plaèkovy studánky
a studánky Pod slujemi, jsou osidlovány pøedevím rozsivkami Achnanthes minutissima,
Achnanthes lanceolata, Caloneis bacillum a Gomphonema angustatum. V pøípadì pramene Plaèkova studánka jsou tyto dominantní druhy provázeny rozsivkami Cocconeis hustedtii, Pinnularia interrupta a P. major. V lokalitì Pod slujemi byly kromì ji zmiòovaných dominantních druhù dále zjitìny rozsivky Stauroneis termicola, Amphora ovalis,
Diploneis elliptica a D. oblongella. Také pro pramen Mahrova studánka jsou charakteristické druhy rozsivek Achnanthes minutissima, A. lanceolata a Gomphonema angustatum. Zde se vak vyskytují na odliném podkladì, a to na døevì. To patrnì znamená, e
jejich výskyt na tìchto stanovitích je spojen také s nízkým prùtokem vody, kdy se spoleèenstvo trvale nachází na rozhraní vodních a suchozemských podmínek. Na vlhkém døevì
(lokalita Mahrova studánka) to jsou dále zelené øasy jak kokální, tak vláknité: Chlorella
sp., Stichococcus sp. a Klebsormidium flaccidum, dále pak Vaucheria sp. (Xanthophyceae).
Dalí významnou lokalitou pramenù jsou místa trvale ostøikovaná vodou vytékající z pramenù. Na ostøikovaných kamenech se témìø výluènì vyskytuje rozsivka Achnanthes minutissima.
Dalím typem pramene byl upravený a døevìnou støíkou èi jinak zakrytý pramen, jak je
tomu u Gruberovy studánky a u pramene U tøí lip. Tyto lokality jsou ovem jinak druhovì
znaènì odliné, co je dáno jejich odlinými fyzikálními a chemickými charakteristikami.
Pramen U tøí lip byl charakteristický výskytem druhù preferujících nií hodnoty pH.
Dominovali zástupci rozsivek rodu Eunotia, pøevánì druh E. pectinalis, rod Pinnularia,
druhy P. borealis a P. interrupta. Èastými zástupci byly také Achnanthes lanceolata, A. minutissima, Diatoma
nutissima,
Diatomaanceps
ancepsaaFragilaria
Fragilariavirescens.
virescensc.
Druhovì nejbohatím pramenem byla Gruberova studánka. Na této lokalitì bylo sledováno nìkolik sublokalit. Charakteristickými øasami pro vlastní pramennou èást byly rozsivky Achnanthes clevei, Amphora pediculus, Eunotia sp., Gomphonema acuminatum,
které se vyskytovaly spíe v jarním období. Po celou odbìrovou sezónu pak byly nalézány
rozsivky Anomoeoneis exilis, Diploneis elliptica, D. oblongella, Pinnularia maior a Stauroneis phoenicenteron. Jednorázovì pak byly zjitìny Achnanthes laterostrata, Amphora ovalis, Caloneis bacilum a Frustulia rhomboides. Zajímavým nálezem je výskyt ruduchy Hildebrandia rivularis, která tvoøí nápadné tmavì èervené povlaky na smáèených
kamenech uvnitø pramene. Tento nález je zajímavý z floristického hlediska, kdy øasa typická svým výskytem v tekoucích vodách (byla zjitìna také v korytì Dyje na území NP) zde
byla nalezena v jiných ekologických podmínkách ne jsou obvyklé pro její výskyt, i z hlediska ochrany pøírody, protoe ruducha Hildebrandia rivularis je uvedena v Èervené knize ohroených a vzácných druhù rostlin a ivoèichù ÈR (KOTLABA 1995). Dalí sledovanou sublokalitou bylo místo, kam je trubkou vyvedena voda z pramene. Na tomto stanoviti dominovaly rozsivky Achnanthes minutissima, A. lanceolata, Diploneis elliptica a Pinnularia interupta.
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Vìtina øas nalezených v pramenech jsou druhy èistobytné, jejich rozíøení sahá od
xenosaprobity a do beta  mesosaprobity. Jsou to zejména ruducha Hildebrandia rivularis a rozsivky Achnanthes clevei, A. laterostrata, Caloneis bacilum, Diploneis oblongella, Frustulia rhomboides a Pinnularia maior.
DISKUSE A ZÁVÌRY
Porovnáním výsledkù sledování øasové flóry pramenù v okolí Brna (DRÁPALOVÁ et al. 2001a
f) a pramenù v Národním parku Podyjí je moné zjistit urèité podobnosti øasových spoleèenstev v pramenech. Je to zejména dominantní zastoupení rozsivek, zvlástì pak druhù Achnanthes lanceolata a Achnanthes minutissima. V Podyjí byly tyto druhy hojnì zastoupeny ve
vech pramenech. Také v pramenech v okolí Brna byly tyto rozsivky èasto nalézány. Achnanthes lanceolata a Achnanthes minutissima jsou druhy charakteristické pro èisté, tekoucí vody. Vyskytují se èasto v horských tocích (KAWECKA 1980). Dalími èasto zastoupenými øasami v pramenech jsou rozsivky rodu Diploneis a Gomphonema, vyskytují se
jak na lokalitách v okolí Brna tak v Podyjí.
Ovem ve srovnání s prameny na Brnìnsku v pramenech Národního parku Podyjí byly
nalezeny druhy jejich výskyt je moné povaovat za vzácný. Jsou to napøíklad rozsivky
Achnanthes clevei, Achnanthes laterostrata, Anomoeoneis exilis, Cocconeis hustedtii
nebo ruducha Hildebrandia rivularis.
Celkovì bylo v 5 sledovaných pramenech nalezeno 43 druhù øas a sinic, z nich 35
druhù reprezentovaly rozsivky (Bacillariophyceae), 1 druh sinice (Cyanophyceae), 4 druhy
zelené øasy (Chlorophyceae), 2 druhy ruduchy (Rhodophyceae) a 1 druh rùznobrvky (Xanthophyceae). Struktura øasového spoleèenstva jednotlivých odbìrových stanovi se liila
jak kvalitativnì, tak kvantitativnì. Druhovì nejbohatí byla lokalita Gruberova studánka.
Naopak druhovì nejchudí se jeví prameny Pod slujemi a Plaèkova studánka, kde bylo
nalezeno 6, respektive 7 druhù øas. Malé oivení tìchto pramenù øasami je vzhledem k jejich vyuití jako zdrojù pitné vody jev pozitivní. Z hlediska hodnocení kvality vody zjitìné
druhy øas odpovídají oligotrofnímu charakteru prameni. Byl zachycen výskyt nìkterých
ji øídce se vyskytujících druhù øas, napøíklad rozsivek Achnanthes clevei, Achnanthes
laterostrata, Anomoeoneis exilis nebo Cocconeis hustedtii a ruduchy Hildebrandia rivularis, která je uvedena v Èervené knize ohroených a vzácných druhù rostlin a ivoèichù
ÈR. Výskyt tìchto druhù svìdèí o jedineènosti pramenù v Podyjí a také o mimoøádném
charakteru celého pøírodního komplexu øeky Dyje na území Národního parku.
SUMMARY
From our research follows a certain similarity between 3 springs: Mahrova studánka, Pod slujema and
Plaèkova studánka. There were dominant diatoms Achnanthes minutissima, A. lanceolata a Gomphonema
angustatum. Most of the species were found in spring Gruberova studánka. Characteristic species for this
spring were diatoms Anomoeoneis exilis, Diploneis elliptica, D. oblongella, Pinnularia maior a Stauroneis
phoenicenteron. The most interesting finding was Hildebrandia rivularis (Rhodophyta) which was included
in the Red Data Book of the Czech Republic. The spring U tøí lip was noted for a low value of pH. This fact
influenced algal community. Eunotia. pectinalis, Pinnularia borealis, P. interupta, Achnanthes lanceolata,
virescens were the most frequent species. The species
A. minutissima, Diatoma anceps and Fragilaria virescenc
indicated oligothrophic
oligothrophicwater
waterquality.
quality.
found indicated
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