
  

Krajina jako zdroj služeb, které Krajina jako zdroj služeb, které 
nikdo neplatínikdo neplatí

 Jan POKORNÝ
ENKI, o.p.s., Třeboň



  

MOKŘADY:

- WETLANDS -
- FEUCHTGEBITE -

- TERRAINS HUMIDE -
- PEREOVLAŽENYJE ZEMLI - 

- MOKRIADE -



  

sezónně nebo trvale mělce zatopená plocha, 
kde se běžně vytváří podmínky k rozvoji rostlin 

přizpůsobených k životu ve vodě. 

Mokřad 



  

MOKŘADY v ČR:

 říční niva 
 mokré louky prameniště 

 lužní les 
 rašeliniště 

 podmáčené smrčina 
 RYBNÍKY a jejich litorály



  

Řez listem
vzdušná pletiva

Přizpůsobení mokřadních rostlin



  

Vnitřní provětrávání - 
difúze kyslíku



  

Rybníky na Třeboňsku – krajina vytvořená člověkem.  



  

První rybníky již v době Říma

První nádrže již ve 3. Století (Keltové)

Od 10. století zakládány v Čechách

Soustavy v JČ – Pernštejni, 
Rožmberkové, klášter ve Zwettlu

Rušení rybníků 

17.stol. - 30.letá válka
19.stol. - pěstování cukrové řepy

BUDOVÁNÍ RYBNÍKŮ



  

Období Plocha 
(tis.ha)

Produkce
(kgha)

12.st. První zmínky

k. 14.st. 75 40
k. 16.st. 180 40
k. 18.st. 79 30

1850 35 25
1924 44 81
1956 50 137
1965 50 210
1975 51 328
1985 52 393
1995 52 423

VÝVOJ RYBNIČNÍHO HOSPODAŘENÍ



  

Voda

Litorál

Louka

Pole

Les

Sídla

Cesty

RYBNÍK JAKO EKOSYSTÉM



  

Rybník Rožmberk



  

VÝVOJ MOKŘADŮ V ČECHÁCH:

Vysušování malých mokřadů

Rekultivace niv

V současnosti – 117 400 ha
z toho polovina rybníků.

16. století – 180 000 ha rybníků



  

Odhad hodnoty služeb 1ha říční nivy
(Seják, Pokorný 2009, Voda a peněžní hodnocení biotopů a služeb ekosystémů. Vodní hospodářství, 1: 12 – 14)

• Protipovodňová služba: 25 000 Kč ročně
• Produkce nadzemní biomasy: 20 000 Kč ročně
• Biodiverzita: 284 000 ročně
• Produkce kyslíku: 1 750 000 Kč
• Klimatizační služba 14 000 000 Kč
• Podpora krátkého cyklu vody 14 250 000 Kč
• Celkem služeb z 1ha nivy 30 364 000 Kč ročně
• To a více bychom museli zaplatit, kdyby niva 

nefungovala 



  



  



  
Zdroj : Povodí Vltavy



  

RETENCE RYBNÍKŮ - význam:

Retenční kapacita porovnatelná s přehradami. 

Volné vodní plochy tvoří cca 17 % CHKO 
Třeboňsko. V době kulminace povodně 2002 

tvořily 30 % plochy CHKO.

Rybničnatá krajina Třeboňska zadržela
cca 200 – 300 mil m3 (Rožmberk 50 mil m3). 

To odpovídá cca 200 mm srážek v povodí 
Lužnice nad Rožmberkem (1150 km2)

Zdržení kulminace o 68 hodin.



  

NPR Červené Blato (hydr. vodivost 10-2 m/s)



  

Těžba rašeliny Branná (hydr. vodivost 10-7 m/s)



  

Ekosystémové služby nivy 
(zaplavovaného mokřadu)

• Zadržení vody při záplavě – prevence povodně
• Zadržení živin v biomase a v půdě (zlepšení kvality vody a 

snížení trofie)
• Tvorba biomasy, hromadění organických látek v půdě
• Podpora potravního řetězce a biodiverzity
• Produkce kyslíku 
• Vyrovnávání teplot – klimatizace výparem vody (destilace 

vody)
• Rekreace, estetická funkce, výdej látek zvyšujících 

imunitu, látky proti stresu, filtrování prachu a co ještě 
nevíme



  

Životní pochody snižují entropii

• Země je otevřený systém – dostáváme 
energii od Slunce

• Organismy využívají tuto energii k 
vytváření složitějších struktur, které 
„disipují“ sluneční energii tak, že snižují 
teplotní rozdíly

• I.Prigogine (interpretace F. Capra)



  

• Kontinenty naší planety nebyly zatím 
úplně„zdevelopovány“ na pouhý fyzikální 
povrch.

• Významné vědecké časopisy uveřejňují 
články, že vypálení lesa v mírném pásmu 
by přispělo k ochlazení Země. Vegetace je 
pojímána jako tmavý povrch s nízkým 
odrazem slunečního záření. 



  

Energetická bilance mokřadů a 
vegetace s dostatkem vody

• Fotosyntéza: několik W/m2
• Evapotranaspirace: až několik set W/m2
• Akumulace tepla: několik W/m2 
• Dekompozice: několik set W/m2
• Odraz slunečního záření: 10 – 30% 
• Vyzařování dlouhovlnného záření
• Kolik činí nárůst skleníkového efektu od roku 

1750 (podle IPCC)?



  

Stáří
5 mld. let

SLUNCE

      Uvolňovaná energie
3,8 x 1026 J / sec.



  

180 000 TW 
sluneční energie 
dostává Země od 

Slunce

10 TW
energie v ekonomice, kterou 

si platíme

 Sluneční energie 
zvyšuje teplotu Země
 o c. 290  stupňů – 
zatím zdarma



  

SOLÁRNÍ KONSTANTA   1400 W.m-2

ATMOSFÉRA

ZEMSKÝ POVRCH

Mírné pásmo:

max. 1000 W.m-2

1000 – 1200 kWh. m-2.rok-1

6 – 8 kWh.m-2.den-1 



  

Evapotranspirace
(klimatizace =airconditioning)

využívá 
i více než 60% 



  

ENERGIE V BIOMASE

Roční produkce biomasy (tak vznikalo i uhlí)

0,5 % 

z celkového množství energie přicházející za rok

Produkce: 1 kg sušiny z 1 m2

1 kg obsahuje 5 – 6 kWh



  

M O K Ř A D Y

Roční bilance



  

LATENTNÍ TEPLO se spotřebovává při výparu a 
uvolňuje při kondenzaci – přenos destilovanou vodou

ochlazení ohřev



  

M O K Ř A D Y

Denní bilance



  

M O K Ř A D Y

Klimatizace



  

CO2 + H2O + sluneční 
energie

= (CHOH) + O2



  

CO2 + H2O + Sunlight

= (CHOH) + O2



  



  

Meteostanice - Meteoservis



  

Eddy covariance



  

Stabilita solární konstanty

• Podle polohy Země na eliptické dráze se 
mění v průběhu roku :

   od 1351 W m-2   do  1431 W m-2 
                       (+,- 3%).

• Dlouhodobě jsou hodnoty solární konstanty 
stabilní, kolsají v rozsahu několika W m-2 
(0.1%)



  

Radiative
forcing



  

Jak velká je hodnota radiační 
účinnosti?

(zesílené IČ záření zpět k Zemi z 
troposféry následkem zvýšené 

koncentrace skleníkových plynů)



  

Kvantifikace skleníkového efektu

•  Radiační účinnost (zesílení):
•  1 – 3W/m2
   od počátku průmyslové revoluce 
Materials of Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC)

y



  



  

IČ foto: teplota střech, dlažby a stromů



  



  



  

Příkony sluneční energie
Plocha střechy budovy

Plocha fasády

380m2 odvodněné plochy na obyvatele v Německu

Denně v Německu přibývá 1 000 000 m2
odvodněných (totálně nepropustných) ploch



  

KRUŠNÉ 
HORY

TŘEBOŇ

LITVÍNOV

DOLY

ROŽMBERK

MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV

MOST



  

Mostecká pánev



  



  



  



  

CR = 79 000 km2

Pokles evpotranspirace o 1 mm v jediném dnu

Uvolní se zjevné teplo cca 56 000 GWh
(roční produkce všech elektráren v ČR)



  

Množství zjevného tepla uvolňované 
z 20 km2 odvodněného povrchu

~
je srovnatelné s 

instalovaným výkonem elektráren v ČR
(12 000 MW)



  

DESERTIFIKACE

• Země ztrácí ročně 200 000 km2 
produkčních ploch následkem nedostatku 
vody

• Desertifikace: 60 000 km2/rok



  



  

Jaká je hodnota radiační účinnosti ?
(zesílení IČ záření směrem k Zemi 

následkem zvýšené koncentrace 
skleníkových plynů)



  

Rozdíly teplot a tlaků jsou zdrojem energie větru, 
cyklonů, přívalových dešťů

Průměry teplot a energetických toků 
nevysvětlují vznik potenciálů.



  

VÝVOJ KRAJINY PO DOBĚ LEDOVÉ



  



  

621

265

124
73

0

100

200

300

400

500

600

700

tis
. t

/ro
k

Ca Na Mg K

Labe - průměrný roční odtok látek
(1995-1997)



  

M O K Ř A D Y



  

M O K Ř A D Y



  

Mau Forest - Keňa
• V povodí Mau Forest pramení 12 řek
• 400 000 ha lesa v západní Keni bylo od 1990 

přeměněno na zemědělskou půdu
• Jezera Nakuru, Naivasha ztrácejí vodu
• Nová hydrolektrárna japonského investora na řece 

Sondumiriu nemá očekávaný výkon. Stavba další 
hydroelektrárny byla zastavena.

• Japonský investor žaluje vládu Keni
• Vláda nařizuje vystěhovat na 200tis lidí, obnovit a 

oplotit les. 



  



  

Radiation temperature changes 
distribution between 1986 and 2000

 Changes of WETNESS component, 
correlating with the surface water content 



  



  



  



  

Blízký a Stř. Východ
 pšenice a ječmen

Čína a JV Ásie
proso a rýže

PRVNÍ PLODINY



  

SUMER a MEZOPOTÁMIE
(Irák, Jordánsko, Sýrie)

až 7 000 let př.n.l.

Zavlažovací 
systémy

Vyčerpání krajiny, 
zasolení

Eridu 
(sídlo boha ENKI)



  

Staré a nové paradigma
• Voda v krajině nemá vliv na klima
• Zkoumá se vliv klimatické změny 

na oběh vody
• Rozsah urbanizace a lidské činnosti 

má minimální vliv na oběh vody 
• Vliv člověka na oběh vody je 

nepatrný
• Nepříznivé klimatické trendy se 

budou stupňovat, zmírnění lze 
očekávat za staletí

• Dominuje zájem o velký oběh vody
• Příčinou růstu extrémů klimatu je 

globální oteplení

• Odvodnění vede k přehřívání
• Zkoumá se vliv změn vodního 

cyklu na klima
• Urbanizace a odvodnění má 

zásadní vliv na oběh vody
• Člověk zásadně mění oběh vody

• Obnova oběhu vody positivně 
ovlivní klima

• Dominuje zájem o krátký oběh 
vody

• Příčinou narůstání extrémů jsou 
změny oběhu vody 



  

Staré a nové paradigma
• Globální oteplení je hlavní 

problém
• Vegetace není z hlediska 

oteplení ideální, protože má 
nízké albedo (odrazivost) a 
vodní pára zvyšuje skleníkový 
efekt

• Hovoří o skleníkovém obalu 
Země

• Vzestup hladiny oceánů je 
působen táním ledovců

• Dešťová voda je problém a je 
třeba ji rychle odvést

• Růst extrémů počasí je hlavní 
problém

• Voda a vegetace zmírňují 
nežádoucí tepelné rozdíly, 
oblačnost zmírňuje intenzitu 
slunečního záření

• Hovoří o ochranném obalu 
Země

• Vzestup hladiny oceánů je 
působen nejenom táním 
ledovců ale i odvodněním 
kontinentů

• Dešťovou vodu je třeba 
zadržet v rostlinách a půdě



  

  ANCIENT CIVILISATION

SumerSyriaGreece

Indus valley

China

Egypt
Aztecs,
Mayas

Incas



  

  NIC NOVÉHO 

„…nařizuji, aby všechna města budovala rybníky. Naše království České 
bude mít dostatek ryb a vláhy… voda z zadržená v rybnících a mokřinách se 
bude sluncem a teplým větrem odpařovat a vodní pára bude zdravě působit 

na rostliny ..(volný překlad, stavy ovšem neschválily realizaci Majestátu)

Maiestas Carolina (1351 – 1353)

KRÁL ČESKÝ, CÍSAŘ ŘÍMSKÝ

Karel  IV.
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