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Zvyšující se riziko povod ových událostí v R je motivací k pokud možno všestrannému výzkumu 
geologických efekt  probíhajících povodní i povodn mi uložených holocenních nivních sediment .
Jedním z faktor , jemuž je t eba v zájmu p esné interpretace geologického záznamu porozum t, je také 
biogenní míšení usazenin. Proto byly vybrané profily nivními sedimenty podrobeny standardnímu 
ichnologickému výzkumu a navíc byly sledovány dva aspekty prob hlých povod ových vln: 1. rychlost 
oživení a postupného míšení usazených nezpevn ných materiál , tedy jejich „zapracování“ do již 
existujícího profilu nivy; 2. studium vztahu mezi rychlostí plošné a bo ní eroze a biogenním 
„postižením“ (ichnostavbou) erodovaných substrát . N kolik let byly (na postupn  se zmenšujících 
ploškách) sledovány jílové až prachové uloženiny vltavské povodn  ze srpna 2002 v Praze. Ukázalo se, 
že rychlost zapracování této polohy (mocné až 15 cm) do podloží byla p ímo úm rná p edchozí
biogenní aktivit  na daném míst . Poloha byla rozrušena nejrychleji (cca b hem devíti m síc ) na 
eutrofních trávnících, pozd ji na ušlapaných (p ed povodní sporadicky oživených) plochách, ješt
pozd ji na pokryvu pís itých cest (cca 2 roky), zatímco na substrátech prakticky neoživených, jako je 
antuka, je místy kompaktní dosud, s jen slabým a nesouvislým vegeta ním pokryvem (mechorosty a 
semená ky strom ). Vzdálenost studovaných míst od oživených plošek v mozaice m stského prost edí
se nijak neprojevila. Rychlost samovolného odstran ní následk  povodn  tedy závisí na kvalit
spole enstva p dních organizm  a vegetace, což bylo potvrzeno i na dalších místech (vlašimská 
Blanice po jarních povodních v r. 2005 a 2006). Ob  zmín né povodn  na Blanici vytvo ily 
bezprost edn  po opadnutí povod ové vlny na sledovaném úseku nivy mozaiku tak ka nepoškozené 
vegetace, nov  usazených sediment  a erodovaných ploch v b ezích i v niv . V obou p ípadech došlo 
k „zapojení“ nov  uložené polohy do nivního profilu a k jeho pokrytí vegetací b hem krátké doby 
jednoho až šesti m síc , p i emž vyšší hodnota v rámci tohoto intervalu se vztahovala na t i r zné 
situace: a) mocn jší pís ité akumulace (do 50 cm) agrada ních val , b) na jemnozrnný materiál uložený 
na p edchozí vrstv  št rkové „dlažby“, c) na hlinité sedimenty uložené tam, kde byla p edtím erozí 
odstran na oživená ást p dního profilu.  

Studium ukazuje též vztah mezi rychlostí plošné a bo ní eroze a ichnostavbou erodovaných 
substrát . Na pom rn  rozsáhlých plochách se eroze zastavila na poloze s hustou sítí doupat hlodavc ,
které je tak analogií asto obdobn  fungujících „thalassinoidových ichnostaveb“ mo ských prost edí.
Biogenní postižení doupaty hlodavc  tak zvyšuje náchylnost k erozi, zatímco vertikální tunely žížal 
jednak evidentn  urychlují vsakování, jednak vedou k rychlému zapracování nového sedimentu do 
nivy. 

Pro archeologický kontext jsou d ležitá pozorování cca 1500 let starých nivních sediment  Vltavy 
v prostoru bývalého slovanského sídlišt  j. od Roztok u Prahy. Ukazuje se, že bioturbace zp sobená
žížalami je schopna zp sobit pokles velkých balvan  (cca do 60 cm ší ky/délky) v rychlosti ádov
1 cm za 100 let. V tší balvany poklesávají pomaleji; pokles se tém  neprojevil na akumulacích až 
stovek balvan , z nichž byly budovány pece. Rozdíly lze vysv tlit recentními pozorováními chování 
žížal. Výsledky mohou být místy cennou pom ckou pro (v principu velmi obtížné) datování takových 
útvar , jako jsou „kamenné ady“ nebo drobné menhiry. 
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