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Zvyšující se riziko povodĖových událostí v ýR je motivací k pokud možno všestrannému výzkumu
geologických efektĤ probíhajících povodní i povodnČmi uložených holocenních nivních sedimentĤ.
Jedním z faktorĤ, jemuž je tĜeba v zájmu pĜesné interpretace geologického záznamu porozumČt, je také
biogenní míšení usazenin. Proto byly vybrané profily nivními sedimenty podrobeny standardnímu
ichnologickému výzkumu a navíc byly sledovány dva aspekty probČhlých povodĖových vln: 1. rychlost
oživení a postupného míšení usazených nezpevnČných materiálĤ, tedy jejich „zapracování“ do již
existujícího profilu nivy; 2. studium vztahu mezi rychlostí plošné a boþní eroze a biogenním
„postižením“ (ichnostavbou) erodovaných substrátĤ. NČkolik let byly (na postupnČ se zmenšujících
ploškách) sledovány jílové až prachové uloženiny vltavské povodnČ ze srpna 2002 v Praze. Ukázalo se,
že rychlost zapracování této polohy (mocné až 15 cm) do podloží byla pĜímo úmČrná pĜedchozí
biogenní aktivitČ na daném místČ. Poloha byla rozrušena nejrychleji (cca bČhem devíti mČsícĤ) na
eutrofních trávnících, pozdČji na ušlapaných (pĜed povodní sporadicky oživených) plochách, ještČ
pozdČji na pokryvu písþitých cest (cca 2 roky), zatímco na substrátech prakticky neoživených, jako je
antuka, je místy kompaktní dosud, s jen slabým a nesouvislým vegetaþním pokryvem (mechorosty a
semenáþky stromĤ). Vzdálenost studovaných míst od oživených plošek v mozaice mČstského prostĜedí
se nijak neprojevila. Rychlost samovolného odstranČní následkĤ povodnČ tedy závisí na kvalitČ
spoleþenstva pĤdních organizmĤ a vegetace, což bylo potvrzeno i na dalších místech (vlašimská
Blanice po jarních povodních v r. 2005 a 2006). ObČ zmínČné povodnČ na Blanici vytvoĜily
bezprostĜednČ po opadnutí povodĖové vlny na sledovaném úseku nivy mozaiku takĜka nepoškozené
vegetace, novČ usazených sedimentĤ a erodovaných ploch v bĜezích i v nivČ. V obou pĜípadech došlo
k „zapojení“ novČ uložené polohy do nivního profilu a k jeho pokrytí vegetací bČhem krátké doby
jednoho až šesti mČsícĤ, pĜiþemž vyšší hodnota v rámci tohoto intervalu se vztahovala na tĜi rĤzné
situace: a) mocnČjší písþité akumulace (do 50 cm) agradaþních valĤ, b) na jemnozrnný materiál uložený
na pĜedchozí vrstvČ štČrkové „dlažby“, c) na hlinité sedimenty uložené tam, kde byla pĜedtím erozí
odstranČna oživená þást pĤdního profilu.
Studium ukazuje též vztah mezi rychlostí plošné a boþní eroze a ichnostavbou erodovaných
substrátĤ. Na pomČrnČ rozsáhlých plochách se eroze zastavila na poloze s hustou sítí doupat hlodavcĤ,
které je tak analogií þasto obdobnČ fungujících „thalassinoidových ichnostaveb“ moĜských prostĜedí.
Biogenní postižení doupaty hlodavcĤ tak zvyšuje náchylnost k erozi, zatímco vertikální tunely žížal
jednak evidentnČ urychlují vsakování, jednak vedou k rychlému zapracování nového sedimentu do
nivy.
Pro archeologický kontext jsou dĤležitá pozorování cca 1500 let starých nivních sedimentĤ Vltavy
v prostoru bývalého slovanského sídlištČ j. od Roztok u Prahy. Ukazuje se, že bioturbace zpĤsobená
žížalami je schopna zpĤsobit pokles velkých balvanĤ (cca do 60 cm šíĜky/délky) v rychlosti ĜádovČ
1 cm za 100 let. VČtší balvany poklesávají pomaleji; pokles se témČĜ neprojevil na akumulacích až
stovek balvanĤ, z nichž byly budovány pece. Rozdíly lze vysvČtlit recentními pozorováními chování
žížal. Výsledky mohou být místy cennou pomĤckou pro (v principu velmi obtížné) datování takových
útvarĤ, jako jsou „kamenné Ĝady“ nebo drobné menhiry.
Výzkum je souþástí projektĤ Grantové agentury GAAVýR, þ. IAA300130505.

53

