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HydrobiologickHydrobiologickHydrobiologickHydrobiologickHydrobiologickHydrobiologickHydrobiologickHydrobiologickáááááááá exkurzeexkurzeexkurzeexkurzeexkurzeexkurzeexkurzeexkurze

PatPatřříí k nejk nejččastastěějjšíším a nejzajm a nejzajíímavmavěějjšíším typm typůů
terteréénnnníích pracch pracíí, proto, protožže se me se můžůže e 
uskuteuskuteččnit v kteroukoliv ronit v kteroukoliv roččnníí dobu a za dobu a za 
kakažžddéého poho poččasasíí..

NejvhodnNejvhodněějjšíší dobou pro kondobou pro konáánníí ttěěchto chto 
exkurzexkurzíí jsou jaro ajsou jaro ažž zazaččáátek ltek lééta a ta a 
podzimpodzim



�� MoMožžnost pozorovnost pozorováánníí žživoivoččiiššných projevných projevůů
ppřříímo v pmo v přříírodroděě



TekoucTekoucTekoucTekoucTekoucTekoucTekoucTekoucíííííííí vodyvodyvodyvodyvodyvodyvodyvody

�� V tekoucV tekoucíích vodch vodáách podmch podmíínky ovlivnky ovlivňňujujííccíí
žživot na dnivot na dněě ururččuje puje přředevedevšíším rychlost m rychlost 
proudu, podmproudu, podmíínněěnnáá nadm. výnadm. výšškou a kou a 
spspáádem korytadem koryta



Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt Výskyt žžžžžžžživoivoivoivoivoivoivoivoččichichichichichichichichůů

�� V tekoucV tekoucíích vodch vodáách se ch se ččasto asto žživoivoččichovichovéé
ukrývajukrývajíí ppřřed proudem pod kameny ed proudem pod kameny čči i 
kusy dkusy dřřevev

�� SbSbíírrááme je pinzetou a umisme je pinzetou a umisťťujeme do ujeme do 
zkumavekzkumavek



VybavenVybavenVybavenVybavenVybavenVybavenVybavenVybaveníííííííí pro exkurzipro exkurzipro exkurzipro exkurzipro exkurzipro exkurzipro exkurzipro exkurzi

�� UzavUzavííratelnratelnéé nnáádobydoby

�� SSííttěě

�� PotPotřřeby pro mikroskopoveby pro mikroskopováánníí

�� ZkumavkyZkumavky

�� ŠŠkrabkykrabky



�� larvy chrostlarvy chrostííkaka

�� nymfa jepicenymfa jepice

�� blebleššivciivci

�� plovatka bahennplovatka bahenníí

�� kamomil kamomil řřííččnníí

�� popoššvatkavatka

�� jepicejepice

VlastnVlastnVlastnVlastnVlastnVlastnVlastnVlastníííííííí nnnnnnnnáááááááálezy bezobratlýchlezy bezobratlýchlezy bezobratlýchlezy bezobratlýchlezy bezobratlýchlezy bezobratlýchlezy bezobratlýchlezy bezobratlých



kamomil kamomil kamomil kamomil kamomil kamomil kamomil kamomil řřííííííííččnnnnnnnníííííííí



kamomil říční

pošvatka



plovatka bahenní

blešivec



nymfa jepicenymfa jepicenymfa jepicenymfa jepicenymfa jepicenymfa jepicenymfa jepicenymfa jepice



larvy chrostlarvy chrostlarvy chrostlarvy chrostlarvy chrostlarvy chrostlarvy chrostlarvy chrostííííííííkakakakakakakaka



NaNaNaNaNaNaNaNašššššššše ze ze ze ze ze ze ze záááááááávvvvvvvvěěryryryryryryryry

�� Ve vodVe voděě bylo velkbylo velkéé mnomnožžstvstvíí blebleššivcivcůů, , 
tzn., tzn., žže voda je velmi e voda je velmi ččististáá

�� Naopak jsme nenaNaopak jsme nenaššli li žžáádnou pijavku, codnou pijavku, cožž
znamenznamenáá minimminimáálnlníí znezneččiiššttěěnníí

�� VVššechny nalezenechny nalezenéé druhy jsou druhy jsou 
bioindikabioindikaččnníí organismyorganismy


