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Idea monitoringu 

• jednorázový ale opakovatelný sběr dat  

• vyhodnocení aktuálního stavu RS  

 

1) Fytocenologické snímky typických mokřadních 
biotopů 

2) Druhové soupisy makrofyt v rybnících 

3) Mapování vlajkových druhů mokřadních rostlin 

4) Fotomonitoring sukcesních změn  vegetace   
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Monitoring vegetace rašelinišť a slatinišť 

Studované ramsarské lokality 

1. Šumavská rašeliniště  

2. Krkonošská rašeliniště  

3. Třeboňská rašeliniště  

4. Mokřady Pšovky a Liběchovky 

5. Krušnohorská rašeliniště 

6. Pramenné vývěry a rašeliniště 
Slavkovského lesa 

7. Horní Jizera 

Fytocenologické snímky biotopů: 
 Vápnitá slatiniště 
 Nevápnitá mechová slatiniště 
 Přechodová rašeliniště 
 Otevřená vrchoviště 
 Vrchovištní šlenky 
 Rašelinný les 
 Oligotrofní jezírka a tůně 
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Monitoring vegetace rybníků a tůní 

Studované ramsarské lokality: 

1. Třeboňské rybníky 

2. Novozámecký a Břehyňský rybník  

3. Lednické rybníky 

4. Poodří 

Druhové soupisy makrofytní vegetace : 
 Oligotrofní jezírka a tůně 
 Makrofytní vegetace eutrofních vod 
 Makrofytní vegetace mezotrofních vod   
 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 
  Vegetace obnažených den 
 Vnitrozemské slané louky  
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Monitoring vegetace říčních niv 

Studované ramsarské lokality : 

1. Litovelské Pomoraví 

2. Poodří 

3. Mokřady dolního Podyjí 

Fytocenologické snímky biotopů: 
 Makrofytní vegetace vodních toků 
 Bahnité říční náplavy 
 Bylinné lemy nížinných řek   
 Kontinentální zaplavované louky 
 Aluviální psárkové louky 
 Měkký luh 
 Tvrdý luh 
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Monitoring vegetace 
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Monitoring vlajkových mokřadních druhů rostlin 

• definice vlajkových mokřadních druhů pro každou RS  
• snaha zmapovat  aktuální stav všech populací v RS 
• 63 druhů ve 13 Ramsarských lokalitách 
• jen kriticky nebo silně ohrožené druhy  
• typické druhy rašelinišť,  slatinišť, jezírek, rybníků nebo 
nivních biotopů  (tůně, toky a náplavy) 
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Kotvice plovoucí 

Trapa natans 

Leknín bílý 

Nymphaea alba 

Nepukalka plovoucí 

Salvinia natans 

Plavuňka zaplavovaná 

Lycopodiella inundata 

Hvězdnice slanistá 

Aster tripolium 

Vrba borůvkovitá 

Salix myrtilloides 

Míčovka kulkonosná 

Pilularia globifera 
Rozchodník huňatý 

Sedum villosum 



Příklad sebraných floristických dat 

RS Krušnohorská rašeliniště,   

Velký močál  

Blatnice bahenní 

Scheuchzeria palustris 

Rosnatka anglická 

Drosera anglica 

Hrotnosemenka bílá  

Rhynchospora alba 



Příklad sebraných floristických dat 
Kotvice plovoucí 

Trapa natans 

Nepukalka plovoucí 

Salvinia natans 

Řečanečka nejmenší 

Najas minor 

RS Poodří, Velký Budní rybník 



Příklad sebraných floristických dat 

Ostružiník moruška 

Rubus chamaemorus 

RS Krkonošská rašeliniště,   

Pančavská louka 



Monitoring vlajkových mokřadních druhů rostlin 
Ramsar site Mapované druhy (změny cca 2000 x 2016, % - úbytek a nárůst) 

RS1 Šumavská rašeliniště 
(Bufková) 

Betula nana (7), Carex chordorrhiza (3), Dactylorhiza traunsteineri (2), Drosera anglica (9), Erica tetralix (1), 
Nuphar pumila (6), Utricularia ochroleuca (3), Sparganium natans (2) 

RS2 Třeboňské rybníky 
(Grulich) 

Drosera intermedia (2), Dryopteris cristata (1) – 33 %, Litorella uniflora (0) – 100 %,  Nymphaea candida (2 
lok.) – 60 %, Sparganium natans (2 lok.) – 75 %, Pilularia globulifera (1) – 100%, Utricularia intermedia (2) – 90 
%, U. ochroleuca (2) – 80 % 

RS3 Novozámecký a Břehyňský 
rybník (Grulich) 

Carex chordorrhiza (1), Dactylorhiza bohemica (2), Nymphaea candida (6), Potamogeton gramineus (1) – 50 %,  
Rhynchospora fusca (1) 

RS4 Lednické rybníky (Lustyk) Aster tripolium (2), Bupleurum tenuissimum (1), Crypsis aculeata (1) 

RS5 Litovelské Pomoraví 
(Černá) 

Cnidium dubium (2), Juncus atratus (1), Ranunculus lingua (1) – 66 %, Viola stagnina (1) 

RS6 Poodří  (Sovíková) Lindernia procumbens (0), Najas minor (23), Nymphaea alba (0) – 100 %, Nymphoides peltata (1), Salvinia 
natans (11) – 19 %, Trapa natans (27) – 38 %, 

RS7 Krkonošská rašeliniště 
(Čejková) 

Rubus chamaemorus (2 lok., 122 mikr.) 

RS8: Třeboňská rašeliniště  
(Grulich) 

Carex chordorrhiza (1) – 66%, C. limosa (2), D. anglica (1) – 50%, Dryopteris cristata (1), Eriophorum gracile 
(2),  

RS9 Mokřady dolního Podyjí 
(Lustyk) 

Dichostylis micheliana (4 lok.) – 20 %, Najas minor (0 ) – 100 %, Potamogeton  nodosus (7) – 20 %,  Trapa 
natans (5 lok.) – 60 % 

RS10 Mokřady Liběchovky a 
Pšovky (Rydlo) 

Epipactis palustris (2 lok., 6 mikr.), Pedicularis palustris (2), Potamogeton alpinus (1) 

 RS12 Krušnohorská rašeliniště 
(Melichar)  

Betula nana (9 lok., 83 mikr.) – 10 %, Carex chordorrhiza (2), Drosera anglica (6 lok., 104 mikr.), Listera cordata 
(1), Lycopodiella inundata (3 lok., 4 mikr.), Rhynchospora alba (2 lok, 14 mikr.) – 100 %, Scheuchzeria palustris 
(5 lok., 60 mikr.) – 80 %, Sedum villosum (1) – 50 % 

RS13 Horní Jizera (Králová) Lycopodiella inundata (3 lok., 53 mikr.), Scheuchzeria palustris (2 lok., 536 mikr. ), 

RS14 Pramenné vývěry a 
rašeliniště Slavkovského lesa 
(ČSOP Kladská) 

Carex dioica (1) – 66 %, Epipactis palustris (2) – 50 %, Erica tetralix (1), Eleocharis quinqueflora (4), Pedicularis 
palustris (2) – 50 %, Salix myrtilloides (1) 



Fotomonitoring sukcesních změn vegetace 

Krušnohorská rašeliniště, Boží Dar Mokřady Slavkovského lesa, Služetín 

Šumavská rašeliniště, Luzenská slať 

 

Horní Jizera, Velká Jizerská louka 

49°59'14.36"N, 12°47'0.92"E 50°24'20.706"N, 12°54'38.678"E 

50°51'15,748"N, 15°19'38,088"E 48°56'58.386"N, 13°29'17.391"E 

 



Výsledky monitoringu 

Vyhovující stav biotopů: 

• typické mokřadní biotopy RS jsou převážně v 
příznivém ekologickém stavu (PHB, expertně) 

 

Vyhovující stav druhů: 

• populace vlajkových druhů se podstatným způsobem 
nezmenšují co do početnosti a co do rozlohy 
(referenční datum – navržení RS)  

 



Výsledky monitoringu - rašeliniště 
Příčiny zhoršeného stavu vegetace a 

vlajkových druhů rostlin 
• narušení vodního režimu melioracemi 

• sukcese litorálních rašelinišť a bezlesí  

• těžba rašeliny a nerostných surovin 

• narušení lesních rašelinišť imisemi a 
následnými velkoplošnými lesnickými 
zásahy (postřiky, vápnění, příprava půd) 

• lesnické hospodaření 

• zalesňování bezlesí 

• absence obhospodařování 
minerotrofních rašelinišť 

• výsadby vzácných druhů na nepůvodní 
lokality 

• introgrese borovice blatky s borovicí lesní 

• čerpání vod a celkové vysychání krajiny 

• nevhodné zemědělské hospodaření    

 

Ramsar site  Stav (druhy) 

vyhovující 

nevyhovující  

Stav (biotopy) 

vyhovující 

nevyhovující  

RS1 Šumavská rašeliniště     

RS3 Novozámecký a Břehyňský rybník      

RS7 Krkonošská rašeliniště      

RS8 Třeboňská rašeliniště  lokální vymírání   

RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky    vysychání 

RS12 Krušnohorská rašeliniště     odvodnění 

RS13 Horní Jizera    odvodnění 

RS14 Pramenné vývěry a rašeliniště 

Slavkovského lesa 

    

Ramsar site  Trend (druhy) 

zlepšující se 

stabilizovaný 

zhoršující se 

Trend (biotopy) 

zlepšující se 

stabilizovaný 

zhoršující se 

S1 Šumavská rašeliniště   revitalizace 

RS3 Novozámecký a Břehyňský rybník    management 

RS7 Krkonošská rašeliniště      

RS8 Třeboňská rašeliniště    sukcese 

RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky      

RS12 Krušnohorská rašeliniště       

RS13 Horní Jizera      

RS14 Pramenné vývěry a rašeliniště 

Slavkovského lesa 

management sukcese 



Výsledky monitoringu - rybníky 
Příčiny zhoršeného stavu vegetace a 

vlajkových druhů rostlin 
• zvyšování trofické úrovně lokalit 

•  intenzivní chov ryb  

• eutrofizace a hypertrofie rybničních vod 

• zanášení dna sedimenty 

• sukcese litorálních mokřadů a luk 

• absence letnění   

• riziko lokálních extinkcí malých populací 

• ochranářský management (pozitivní vliv) 

 

Ramsar site  Stav (druhy) 

vyhovující 

nevyhovující  

Stav (biotopy) 

vyhovující 

nevyhovující  

RS2 Třeboňské rybníky rybniční 

hospodaření 

rybniční 

hospodaření 

RS3 Novozámecký a Břehyňský rybník      

RS4 Lednické rybníky    

RS6 Poodří    

Ramsar site  Trend (druhy) 

zlepšující se 

stabilizovaný 

zhoršující se 

Trend (biotopy) 

zlepšující se 

stabilizovaný 

zhoršující se 

RS2 Třeboňské rybníky rybniční 

hospodaření 

rybniční 

hospodaření 

RS3 Novozámecký a Břehyňský rybník    management 

RS4 Lednické rybníky      

RS6 Poodří    eutrofizace 



Výsledky monitoringu - nivy 

Příčiny zhoršeného stavu vegetace a 
vlajkových druhů rostlin 

• pokles hladiny spodní vody (změny 
v povodí a čerpání vod) 

• omezení četnosti a rozsahu rozlivů 

• vysychání krajiny 

• sukcese a zazemňování 

• pokračující negativní vliv lesnického 
hospodaření 

• oborní chov zvěře  

• pokračující eutrofizace prostředí 

• riziko lokálních extinkcí malých populací 

• ochranářský management (pozitivní vliv) 

 

Ramsar site  Stav (druhy) 

vyhovující 

nevyhovující  

Stav (biotopy) 

vyhovující 

nevyhovující  

RS5 Litovelské Pomoraví   rostlinné invaze 

RS6 Poodří    rostlinné invaze 

RS9 Mokřady dolního Podyjí   kácení 

RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky    vysychání 

Ramsar site  Trend (druhy) 

zlepšující se 

stabilizovaný 

zhoršující se 

Trend (biotopy) 

zlepšující se 

stabilizovaný 

zhoršující se 

RS5 Litovelské Pomoraví   eutrofizace 

RS6 Poodří    eutrofizace 

RS9 Mokřady dolního Podyjí   lesnické 

hospodaření  

RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky      



Stav mokřadních biotopů – hlavní příčiny 
mizení druhů a degradací 

Negativní vlivy 

• sukcese na neobhospodařovaných sekundárních stanovištích (slatiny, mokřadní 
louky) 

• nedostatek disturbancí  

• nevhodné hospodaření na rybnících (intenzita, rybí obsádka, živiny)  

• nevhodné hospodaření v lesích (kácení, snižování podílu starých porostů s mrtvým 
dřevem i v ZCHÚ) 

• invaze nepůvodních druhů  

 

Pozitivní změny 

• skončily velkoplošné lesnické meliorace 

• cílený management v ZCHÚ 



Děkuji Vám za pozornost. 

Mgr. Vladimír Melichar 

606 405 384 

vmelichar@seznam.cz 


