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BleBleššivec obecný ivec obecný ((GammarusGammarus pulexpulex))
•• 24 mm 24 mm 

•• mměělklkéé stojatstojatéé vody i potoky, vody i potoky, 
je bioindikje bioindikáátorem torem ččistoty istoty 
tokutoku

•• žžije pod kameny nebo mezi ije pod kameny nebo mezi 
vodnvodníími rostlinami mi rostlinami 

•• zimu pzimu přřeeččkkáávváá zahrabzahrabáán v n v 
ppííssččititéém nebo bahnitm nebo bahnitéém m 
dndněě, ale jen tam, kde potoky , ale jen tam, kde potoky 
nezamrzajnezamrzajíí, proto ho , proto ho 
mmůžůžeme najeme najíít i v zimnt i v zimníích ch 
mměěssííccíích ch 



Kamomil Kamomil řřííččnníí ((AncylusAncylus fluviatilisfluviatilis))
•• drobný pldrobný plžž s redukovanou s redukovanou 

nohounohou
•• llééttěě bývbýváá na vrchnna vrchníí stranstraněě

kamenkamenůů, s podzimn, s podzimníím m 
poklesem teploty ppoklesem teploty přřechecháázzíí
na spodnna spodníí stranu kamenstranu kamenůů a a 
tam ptam přřeeččkkáávváá zimu  zimu  

•• tvar ulity je tvar ulity je ččepiepiččkovitý s kovitý s 
vpravo dozadu vpravo dozadu 
pootopootoččeným vrcholem eným vrcholem 

•• vyhledvyhledáávváá prudce tekoucprudce tekoucíí
vody s dostatkem kyslvody s dostatkem kyslííku, ku, 
jsou citlivjsou citlivíí na chemikna chemikáálielie



ChrostChrostííci ci ((TrichopteraTrichoptera))

•• jsou dokonale pjsou dokonale přřizpizpůůsobensobeníí
pobytu ve vodpobytu ve voděě

•• larvy vytvlarvy vytváářřejejíí schrschráánky, nky, 
kterými si chrkterými si chráánníí mměěkký kký 
zadezadečček nebo se do nich ek nebo se do nich 
schovschováávajvajíí celceléé

•• mohou být dravmohou být dravéé, , žživivíí se se 
rostlinou potravou nebo rostlinou potravou nebo 
larvami jinlarvami jinéého hmyzu ho hmyzu 



NNííttěěnkanka ((TubifexTubifex))
•• žžije ve sladkých vodije ve sladkých vodáách, ch, 

vvěěttššinou lehce organicky inou lehce organicky 
znezneččiiššttěěnýchných

•• žživivíí se organickými zbytky a se organickými zbytky a 
bakteriemi z bahna bakteriemi z bahna 

•• jejjejíí ttěělo je dlo je dííky hemoglobinu ky hemoglobinu 
zbarvenzbarvenéé do do ččervenaervena

•• žžije v bahnitije v bahnitéé rource zalezlrource zalezláá
ppřřííddíí doldolůů, zade, zadečček ek 
vystrkuje do vody a komvystrkuje do vody a komííhháá
jjíím, tm, tíím si pm si přřihiháánníí kyslkyslíík do k do 
ttěělala



PoPoššvatky vatky ((PlecopteraPlecoptera))

•• vyskytujvyskytujíí se v chladných se v chladných 
vodvodáách (horskch (horskéé a a 
podhorskpodhorskéé toky) toky) –– larvlarváálnlníí
vývojvývoj

•• ppřředevedevšíším v m v 
neznenezneččiiššttěěných tocných tocíích ch ––
jsou bioindikjsou bioindikáátorytory

•• na zadena zadeččku majku majíí dva dva ššttěěty, ty, 
mohou být mohou být býloýbýloýžžravravéé i i 
dravdravéé



PloPloššttěěnka mlnka mlééččnnáá((DendrocoelumDendrocoelum
lacteumlacteum) ) 

•• plochplochéé mlmlééččnněě bbíílléé, , ššededéé nebo nebo 
rrůžůžovovéé ttěělo s prosvlo s prosvíítajtajííccíím m 
rozvrozvěětveným tveným ststřřevemevem, je dlouh, je dlouháá asi 1 asi 1 
cm cm 

•• mmáá velkou velkou regeneraregeneraččnníí schopnost schopnost 

•• pomalejpomalejšíších ch řřekekááchch a a potocpotocííchch, pod , pod 
spadanou spadanou kkůůrourou, , kamenykameny a mezi a mezi 
rostlinamirostlinami

•• žžije v pomalejije v pomalejšíších ch řřekekáách, snch, snášíáší
teplejteplejšíší vodu a mvodu a míírnrnéé znezneččititěěnníí

Dendrocoelum lacteum) 



•• Podle nalezených Podle nalezených žživoivoččichichůů mmůžůžeme tok eme tok 
povapovažžovat z hlediska hydrobiologie za ovat z hlediska hydrobiologie za ččistý istý 

•• BleBleššivci i poivci i poššvatky jsou bioindikvatky jsou bioindikáátory tory 
neznenezneččiiššttěěných tokných tokůů

•• Kamomil Kamomil řřííččnníí vyhledvyhledáávváá vody s dostatkem vody s dostatkem 
kyslkyslííku a je citlivý na chemikku a je citlivý na chemikáálie lie 

•• V V řřece se nevyskytovaly ece se nevyskytovaly žžáádndnéé pijavky pijavky 


