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Anotace 

Práce se zabývá výskytem bezobratlých živočichů v řece Opavě. Výzkum jsem 

prováděla pravidelně, co čtrnáct dní, u vesnice Skrochovice, na hranicích České   

a Polské republiky, kde jsem pozorovala měnící se hydrosystémy a ekosystémy od 

března do listopadu 2013. 

Práce přináší informace o životu v řece Opavě, v závislosti na teplotě, počasí        

a ročním období. 
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Úvod 
 

Základem života na Zemi je voda, která se vyskytuje všude kolem nás a pokrývá 

71% planety. Z tohoto počtu jsou pouhá 3% pitná. Probíhají v ní veškeré 

chemické děje rostlin a živočichů a je nejdůležitější součástí zemědělství, 

průmyslu, ale taktéž našich životů. (1) 

Když se na vodu, jakožto na vodní cyklus podíváme zblízka, zjistíme, že její 

celkové množství je 1 400 miliónů km
3
. Podle množství jí členíme do čtyř 

různých prostředí. Prvním prostředím jsou moře a oceány (voda slaná), druhým 

voda na pevnině (voda sladká), která se nachází v rybnících, řekách, jezerech a je 

vázána v půdě. Třetím prostředím je voda, která se nachází v atmosféře a čtvrtým 

je život. Voda je součástí živých organismů a tvoří až 60% hmotnosti dospělého 

člověka a až 80% hmotnosti novorozence. (4) 

Pro správný vodní koloběh na naší planetě je důležité, aby mezi oceánem              

a pevninou probíhala vodní výměna. Tento proces nazýváme vodní cyklus. 

Každoročně se z pevniny do atmosféry vypaří zhruba 550 000 km
3
 vody. Z tohoto 

množství je asi 86% z oceánů a moří a zbylých 14% z pevniny. Nejvíce vody se  

součastně nachází v oceánech a mořích, následně v ledovcích, podzemních 

vodách, jezerech, půdní vlhkosti, atmosféře, živých organismech a v rostlinách. 

(8) 

V součastné době vzrůstá problematika jejího znečištění a stává se z ní globálně 

řešený problém. Se zhoršením její kvality se snižují i počty vodních bezobratlých, 

kteří v těchto podmínkách přežívají. 

Práce se zabývá převážně monitoringem bezobratlých živočichů a jejich vývojem 

v průběhu měsíců, v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách.  

Monitoring byl prováděn každých čtrnáct dní, kdy jsem pozorovala, odebírala      

a fotografovala jednotlivé druhy organismů, které byly v toku nalezeny. Následně 

byly pojmenovány pomocí klíče k určení vodních bezobratlých a klíče k určení 

vodních larev. 
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V průběhu roku se vzorky lišily z důvodu záplav, díky kterým se voda v řece 

dvakrát rozvodnila natolik, že se bezobratlí živočichové ukryli pod kameny nebo 

je divoká řeka odnesla. Vzorky se lišily taktéž z důvodu znečištění z přilehajících 

obcí či z Polské republiky. Cílem práce bylo zmapovat život ve vybraném úseku 

řeky Opavy. Jednotlivé druhy vodních bezobratlých se vyskytovaly jen v určitých 

typech vody. Díky jejich výskytu bylo možno posoudit kvalitu toku. Zabývala 

jsem se také druhovou diverzitou v úseku řeky a ekosystémy v přilehajícím okolí. 

 

Obr. č. 1: Hraniční přejezd mezi Polskou a 

Českou republikou (12) 

Obr. č. 2: Hraniční výstražná tabule umístěná 

před řekou Opavou (12) 
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1 Hydrologie 
 

Hydrologie je věda, která se systematicky zabývá poznáváním zákonů výskytů, 

oběhu a vlastností vody v přírodě. Poznatky z ní získány se využívají v řadě 

jiných vědních oborů, jako je například meteorologie, klimatologie, pedologie, 

biologie, chemie či hydraulika. (5) Získané informace se nadále využívají při 

pozorování a navrhování vodních děl nebo při ochraně před povodněmi. 

Hydrologie se dělí na hydrografii a hydrometrii. Hydrografie se zabývá tříděním, 

shromažďováním, pozorováním a zpracováváním hydrologických jevů a dat. Tyto 

údaje jsou získány měřením, sledováním, shromažďováním a tvorbou metodik     

a přístrojů v terénu. Výše zmiňované postupy se nazývají hydrometrie. (6) 

1.1 Hlavní faktory znečišťující vodu 
 

V dnešní době, pokud se hovoří o znečištění vody, nezabýváme se jen znečištěním 

lokálním, jak tomu bylo minulých letech, ale znečištěním, které se snadno 

rozšířilo do celého světa a stalo se tedy globální problematikou. 

Lokální znečištění je zapříčiněno převážně lidskou neopatrností, díky které se do 

vodních toků dostávají odpadní vody, či splašky, často zde mají své zapříčinění                   

i zemědělské velkochovy či malé průmyslové firmy. 

Hlavním faktorem znečišťujícím pitnou vodu je průmysl a to například při těžbě    

a zpracování ropy či uhlí, chemický a potravinářský průmysl (ten je významným 

zdrojem organického znečištění) a mnoho dalších. 

Na globálním znečišťování planety má svůj podíl také zemědělství, díky kterému 

se do půdy dostává značné množství hnojiv a pesticidů, které jsou následně z polí 

splavovány do spodních vod či vodních toků. Také fyzikální znečištění zde hraje 

velkou roli. Fyzikálním znečištěním se rozumí znečištění radioaktivním 

materiálem nebo tepelné a mechanické znečištění. (8) 
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1.2 Řeka Opava 
 

Řeka Opava pramení v Hrubém Jeseníku. Její délka je 129 km a má 3 hlavní 

prameny: Bílou, Střední neboli Zlatou a Černou Opavu. Bílá a Střední Opava 

pramení pod nejvyšší horou Jeseníku, Pradědem. Černá Opava pramení v osadní 

oblasti rašeliniště Rejvíz a od Vrbna pod Praděděm teče pod názvem Opava. (2) 

Podél jejího toku, v úseku od Krnova do městské části Opavy-Vávrovice, jí vede 

státní hranice s Polskou republikou a na tomto území přijímá 18 přítoků, jako 

například potok Hořina, Heraltický potok nebo potok Ohrozima. 

Kromě přítoků mají svůj význam i jezy, kterých je celkem 13, jako například jez 

v Brumovicích, Holasovicích, Štítině či Háji ve Slezsku. (11) 

 

 

 

 

 2 Hydrobiologie 
 

Hydrobiologie je věda, zabývající se životem ve vodě. Zkoumá závislosti a vztahy 

mezi vodními organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. V tomto 

oboru se uplatňují poznatky z mnoha dalších vědních oborů, jako je například 

chemie, fyzika, biologie či meteorologie. V posledních letech se poznatky, 

spojeny právě s hydrobiologií, využívají stále častěji. Například ve vodním 

hospodářství, k zabezpečení pitné vody či k chovu ryb. 

Hydrobiologie, jakožto vědní obor, se neustále zdokonaluje, z důvodu neustále se 

měnících podmínek na naší planetě. Ze studijních oborů má nejblíže 

k rybníkářství a ochraně povrchových vod. (3) 

Obr. č. 3: Povodí řeky Opavy (9) 
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3 Metodika odběru vodních bezobratlých 
 

Při odebírání vodních bezobratlých, ze dna a okolí vodního toku, jsem 

potřebovala následující pomůcky: zkumavky, bentosovou síť, vhodnou obuv, 

fotoaparát, teploměr, pinzetu a petriho misky, lupu, nádoby na vylovený materiál 

a klíč k určení vodních bezobratlých. 

Sledování vybraného úseku řeky Opavy jsem vykonávala pravidelně, každých 14 

dní, u vesnice Skrochovice, na dvou, předem vybraných místech od 20. 4. 2013 do 

2. 11. 2013. Tato místa jsou na pomezí hranic Polské a České republiky                

a nachází se před a za mostem, který propojuje tyto dvě republiky. 

Mnou zvolená místa byla vybrána z důvodu dobré dostupnosti a různé rychlosti    

a zastíněnosti vodního toku.  Vzorky byly odebírány jak u břehu, kde byl proud 

klidnější, tak u míst vzdálenějších, kde byl naopak silnější. 

V dubnu, když jsem začala sledovat vybraný úsek řeky Opavy, byl tok silně 

rozvodněn, z důvodu tání sněhu na horách a tak byl velmi omezen i odběr 

bezobratlých. Jelikož jsem se nedostala k samotnému toku, odebírala jsem vzorky 

pod mostem, v zablácené oblasti a pod zatopenými kameny, kde jsem nalezla pár 

jedinců chrostíků a jednu tiplici. V tomto úseku řeky se nalézalo značné množství 

naplaveného bahna, větví či kořenů.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Úsek řeky Opavy, kde docházelo k oděrům bezobratlých živočichů (13) 
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V dalších měsících už odběr probíhal dle standardních podmínek, vyjímaje 

června, kdy naší republiku sužovaly silné deště a tak se hladina řeky opět 

rozvodnila natolik, že jsem vzorky odebírala z míst vzdálenějších od samotného 

toku, v travách a pod kameny, které byly zaplaveny.  

V měsíci květnu se začaly, díky příznivým podmínkám počasí, kameny řeky 

pokrývat řasou, převážně jen v mírně tekoucích vodách nebo pod mostem. Zde se 

vyskytovaly řasy jednobuněčné i vláknité, jakožto producenti kyslíku. Okolí řeky 

zarostlo vysokou trávou a kopřivami, kde se nacházela klíšťata obecná či jiní 

živočichové z třídy obojživelníku či pavouků.  

Koryto řeky bylo místy bahnité, ale to převážně v úseku za mostem, kde není 

uměle upraveno. Nalezla jsem zde i více druhu organismů, kteří žili v blátě           

u břehu. Tento úsek je zastíněn a chráněn před nepříznivým účinkem větru, srážek 

a ostrého slunečního záření. Pro zvolené území byl charakteristický výskyt 

kamomilů říčních, chrostíků, jejichž schránky byly složeny z větších kamenů        

a silně napitých pijavek. Chrostíci, které jsem nalovila v tomto úseku, se 

vyskytovali převážně v koloniích, v mělčích vodách a na jednom větším kameni 

bylo možno nalézt i dvacet schránek s těmito drobnými organismy. V porovnání 

s chrostíky, kteří se vyskytovali v úseku před mostem, byli mohutnější a měli 

pevnější schránky složeny převážně z kamenů. 

Schránky chrostíků se lišily v materiálech, ze kterých byly utvářeny. Byly stavěny 

z drobného kamení, písku, kousku dřevin, trav, bláta a jiných biologických 

materiálů. Tito drobní živočichové se buď vyskytovali ve svých schránkách nebo 

samotní, přichycení na kamenech, travách či kořenech. 

V úseku před mostem, kde byla řeka klidnější, bylo nalezeno větší množství 

chrostíků bez schránek, jepic či blešivců, kterým místo vyhovovalo. Bylo slunné, 

vody bylo méně, tekla pomaleji, čímž se rychleji prohřála a na některých místech, 

téměř u břehu, stála. Naopak v druhém, mnou sledovaném úseku za mostem, jsem 

nalézala ve větším množství pijavky, chrostíky se schránkami, jak přichycené na 

kamenech, tak v travách. 
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Počátkem června bylo dno už převážně kamenité a se vzrůstající teplotou vzduchu 

i vody se začaly kameny pokrývat řasami a vegetace v okolí toku se rozvinula. 

V řece bylo možno nalézt popadané větve z přiléhajících stromů, které se staly 

útočištěm řady larev chrostíků či jepic. V okolí se také nalézalo značné množství 

kopřiv, na kterých se usazovaly larvy pošvatky, ze kterých se následně líhli 

dospělci, jejichž svlečky zůstávaly na listech přiléhajících rostlin, které společně 

se stromy zastiňovaly tamější břehy. 

Břehy řeky byly na některých místech zpevněny, avšak objevovaly se zde              

i bahnité a kamenité lokality, ve kterých se vyskytoval blešivec potoční, beruška 

vodní či pijavka lékařská. Řeka byla místy zakalená blátem, což měly na svědomí 

deště, které smyly bahno z polí. Ve slunečném období velkých prázdnin byl tok   

o poznání čistější a objevily se zde i drobní zástupci ryb (převážně sumka 

obecná). 

S postupem léta se měnilo i osazenstvo vodního toku. V počátcích práce byl tok 

obydlen převážně kamomilem říčním, pošvatkami, pijavkami, blešivci                 

či chrostíky, avšak v letních měsících pošvatky téměř vymizely, stejně tak jako 

blešivci. Výskyt chrostíků a pijavek se dal posoudit jako stálý.  

Při odběru vzorků na konci léta byly už znát teplotní rozdíly a i osazenstvo 

vodního toku se značně pozměnilo. V okolí řeky bylo nalezeno několik jedinců 

skokana zeleného, který se pohyboval převážně v místě toku, kde byla mělká 

voda. Kamomil říční téměř vymizel z úseku před mostem, za to však za mostem 

osadil skoro všechny kameny, společně s řasami. Výskyt pijavek se také 

minimalizoval, naopak byla nalezena splešťule blátivá, která se pohybovala 

v zablácených lokalitách u břehu.     

K odběru v terénu jsem používala převážně vhodnou obuv, ve které jsem se mohla 

brodit tokem, zkumavky, do kterých jsem vzorky nabírala a nádoby, ve kterých 

jsem tyto preparáty následně třídila či fotografovala. Ke konci léta, kdy se ve vodě 

začaly objevovat ryby, jsem používala i síťku, k odchytu ryb, žab či nymfy šídla. 
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Některé organismy jsem následně zkoumala pod lupou, jako například plochý typ 

larvy jepice, kdy jsem pozorovala pohyb tracheálních žáber a plochý tvar ústního 

otvoru. Zkoumala jsem také kamomily či pijavky a jejich schopnost přichycení se 

na materiálech. Následně také chrostíky a různorodost jejich schránek. 

Všechny tyto preparáty jsem nafotila a vybrané fotografie vložila do přílohy. 

Některé ze vzorku jsem naložila do denaturovaného lihu, aby mohly v budoucnu 

sloužit k výuce biologie. Všechny druhy bezobratlých či vodních rostlin, 

vyskytujících se v ekosystému řeky Opavy, jsem zaznamenávala do protokolů, 

jejichž součástí je i záznam o teplotě vody a vzduchu. Tyto protokoly jsem taktéž 

přiložila do přílohy.   

3.1 Vliv povětrnostních podmínek na život v řece 
 

Významným faktorem, působícím na výskyt druhů v toku, byl i vliv počasí.  

Rozvoj ekosystému, jako vodních, tak suchozemských, je závislý na teplotních 

podmínkách. Vývin organismů v řece Opavě probíhal zpravidla exponencionálně, 

až do června, kdy došlo k záplavám, v tomto období úroveň rozvoje razantně 

klesla.  

Z počátku mého měření byla teplota poměrně nízká a tak vegetace vodní i v okolí 

toku, nebyla příliš různorodá. S postupem měsíců se začala zvyšovat                     

a v souvislosti s těmito faktory, se značně změnily i životní podmínky v korytu 

řeky. Teplota toku se měnila v závislosti na teplotě vzduchu a se stoupající 

teplotou se měnilo i vodní osazenstvo toku.  

Dno řeky bylo pokryto různými druhy řas a bezobratlých živočichů a v okolí toku 

bylo možno nalézt zástupce z třídy plazů (ještěrka živorodá), kroužkovců      

(žížala obecná), hmyzu (osenice polní) či měkkýšů (plovatka bahenní). 

Do následující tabulky jsem v průběhu osmi měsíců zaznamenávala povětrnostní 

podmínky v době odběru vodních bezobratlých.  
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Povětrnostní podmínky v okolí řeky Opavy 

datum stav počasí 
20. 4. 2013 zataženo, severní vítr, bez srážek 
4. 5. 2013 proměnlivo, bez srážek, velmi slabý vítr 
18. 5. 2013 proměnlivo, bez srážek, slabý vítr 
1. 6. 2013 zataženo, bez srážek, velmi slabý vítr 
15. 6.2013 slunečno, beze srážek, jemný vítr 
29. 6. 2013 slunečno, beze srážek, jemný vítr 
13. 7. 2013 zataženo, jemný vítr, jemný déšť 
27. 7. 2013 slunečno, téměř bezvětří 
10. 8. 2013 slunečno, jemně zataženo, velmi slabý vítr 
24. 8. 2013 slunečno, větrno 
7. 9. 2013 slunečno, bezvětří 
21. 9. 2013 zataženo, deštivo, větrno 
5. 10. 2013 slunečno, větrno, jemně oblačno 
19. 10. 2013 slunečno, jemně větrno 
2. 11. 2013 zataženo, větrno, místy slabý déšť 

 

S rostoucí teplotou vody a vzduchu se měnila i vegetace ekosystému, vlivem 

slunečního záření docházelo k rozvoji rostlin a stromů, které se nacházely 

v nejbližším okolí toku.  

Teplota vody byla významným ukazatelem pro rozdvoj různých populací vodních 

bezobratlých. V chladnějších vodách se vyskytovalo menší množství organismů        

a s postupem jarních měsíců docházelo k líhnutí a rození nových jedinců, kteří 

bývali zpravidla citliví na změny teploty. Některé druhy preferovaly studenější 

vody, jiné teplejší. V řece byli nalezeni i živočichové, kteří byli přizpůsobiví 

oběma podmínkám, jako tomu bylo například u chrostíka. 

Ve vodách byl zaznamenán i pohyb sumky obecné, nymfy šídla, potápníka, žížaly 

obecné, která se v toku vyskytovala spíše sporadicky a to vlivem dešťů, které do 

toku strhly nejednoho živočicha. Spolu s žížalou byl v řece zpozorován i pohyb 

mnohonožky.  

V následující tabulce jsou uvedeny údaje, které jsem zpracovávala pravidelně, 

každých 14 dní do protokolů a udávají údaje o teplotě vody a vzduchu. 

Tabulka č. 1: Povětrnostní podmínky v okolí řeky 

Opavy 
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Z následujících údajů jsou patrné teplotní změny a na nich závislá různorodost 

v osazení vodního ekosystému. 

 

Teplotní změny ve sledovaném úseku řeky Opavy 
datum teplota vody teplota vzduchu 
20. 4. 2013 7 °C   11 °C   
4. 5. 2013 10 °C   15 °C   
18. 5. 2013 15 °C   20 °C   
1. 6. 2013 13 °C   18 °C   
15. 6.2013 10 °C   18 °C   
29. 6. 2013 13 °C   20 °C   
13. 7. 2013 16 °C   21 °C   
27. 7. 2013 17 °C   24 °C   
10. 8. 2013 19 °C   23 °C   
24. 8. 2013 18 °C   24 °C   
7. 9. 2013 14 °C   24 °C   
21. 9. 2013 10 °C   16 °C   
5. 10. 2013 8,5 °C   12 °C   
19. 10. 2013 8 °C   9 °C   
2. 11. 2013 7 °C   9 °C   

 

3.2 Výskyt bezobratlých živočichů a rostlin ve 
sledovaném úseku řeky Opavy 
 

V následující kapitole jsou zaznamenány zprávy a grafy o nejhojněji se 

vyskytujících bezobratlých organismech a rostlinách v řece Opavě. Všechny 

informace jsou podloženy výzkumem, při kterém jsem vybrané živočichy              

a rostliny odebírala a dokumentovala.  

3.2.1 Výskyt chrostíka v daném úseku řeky Opavy  
 

Množství nalezených vzorků chrostíků se lišilo s postupem měsíců a s tímto           

i spojenými teplotními změnami. Při prvním odběru bylo koryto řeky značně 

rozvodněno (z důvodu tání sněhu na horách) a hladina dosahovala na některých 

místech až ke zpevněné části toku. Z tohoto důvodu nebylo možno vzorky 

odebírat z míst vzdálenějších od břehu, avšak ani ze dna a u břehů, jelikož 

všechny zmíněné části byly zaplaveny. Teplota vody dosahovala 7 °C a většina 

vodních bezobratlých se ještě v korytu řeky nevyskytovala. 

Tabulka č. 2: Teplotní změny ve sledovaném úseku řeky Opavy 
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Při dalších odběrech hladina klesla a s postupujícími týdny se voda oteplila 

natolik, že bylo možno odebírat vzorky nejen u břehu, ale i v místech, kde je 

proud silnější. Tento teplotní vliv měl za důsledek vývin vodních ekosystémů        

a drobných vodních bezobratlých. 

Na konci května teplota dosahovala 15 °C a s přibývajícími měsíci se neustále 

zvyšovala, jen v červnu se pohybovala okolo 10-13 °C, z důvodu vydatných 

záplav. Tyto teplotní výkyvy a změny v rychlosti proudění vody měly výrazný 

vliv na výskyt chrostíků v řece. Do června byl výskyt stálý, během a po záplavách 

se jejich počet razantně snížil, z důvodu odnesení lehkých schránek s chrostíky na 

jiná místa. 

Během velkých prázdnin teplota vody dosahovala 18-20 °C. V těchto podmínkách 

se výskyt chrostíků i jiných drobných bezobratlých ustálil. S přibývajícími měsíci 

a postupem podzimu se jejich množství postupně zmenšovalo a v úseku před 

mostem téměř vymizeli, stejně jako kamomilové. Na přiléhající vegetaci byl 

nalezen i okřídlený dospělec. 

V září a říjnu teplota opět klesla na 7-10 °C a výskyt chrostíků se značně snížil, 

v toku se již začaly objevovat prázdné schránky nebo mohutní chrostíci bez 

schránek. V úseku před mostem bylo možno nalézt větší množství larev bez 

schránky, tyto larvy se pohybovaly u břehu, v klidnějších a teplejších vodách. 

V úseku za mostem se vyskytovaly převážně jen prázdné schránky a schránky 

s chrostíky, složeny z drobného kamení či písku. 

V měsíci listopadu voda dosahovala teploty okolo 6-7 °C, hladina byla stále velmi 

nízko a výskyt chrostíků byl na podobné úrovni jako v předešlých měsících. 

Během roku se měnila i struktura schránek. Na počátku výzkumu byly složeny 

pouze z drobného kamení a písku, s přibývajícími měsíci, kdy docházelo k rozvoji 

ekosystémů v okolí řeky, jsem v nich nalézala i kousky dřevin, kořenů, travin, 

písku a drobnějších i větších kamenů.  



17 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

chrostík se schránkou z drobného 
kamení 

Na konci období, kdy docházelo ke sledování vodních bezobratlých, v měsíci 

listopadu, bylo možno nalézt převážně mohutné larvy, vyskytující se v toku bez 

schránky, podobně jako při prvním odběru, kdy panovaly podobné povětrnostní    

i klimatické podmínky. 

Z následujících grafů je možno posoudit výskyt chrostíka v daném období,           

v závislosti na teplotě vody a vzduchu. 

 
Graf č. 1: Chrostík se schránkou z drobného kamení 

Graf č. 2: Chrostík se schránkou z písku, bláta a jiného biologického materiálu 
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3.2.2 Výskyt jepice-plochého, hrabavého a plovoucího 
typu larvy, v daném úseku řeky Opavy 

Množství nalezených vzorků jepice se lišilo z důvodu změny teploty a ročního 

období. Při prvním a druhém odběru nebyla nalezena žádná larva, jelikož jepice se 

nevyskytují v chladných a rychle tekoucích vodách. S postupem jara se v řece 

začalo nacházet značné množství jedinců, nejvíce zastoupen byl plochý typ larvy. 

Tito drobní bezobratlí se vyskytovali převážně v mělkých vodách, ze spodní 

strany kamenů, kde byli chráněni před predátory a silným proudem, který by je 

Graf č. 3: Chrostík bez schránky 

Graf č. 4: Prázdná schránka chrostíka 
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mohl zavléct do jiného areálu. Se zavlečením do jiného areálu se spojuje                

i problematika ekologické valence. 

Největší množství vzorků bylo nalezeno v letních měsících, kdy se teplota vody 

v zastíněné i osluněné části řeky pohybovala okolo 18 °C. Většina jepic byla 

schována pod kameny, avšak v období, kdy panovaly tropické teploty, se tito 

drobní bezobratlí volně pohybovali v mělkých vodách. 

S přibývajícími měsíci a stále se snižující teplotou, se i množství nalezených 

vzorků zmenšovalo. Jepice měly tmavší zbarvení a stejně jako chrostíci se stávaly 

mohutnějšími. V měsíci listopadu bylo nalezeno a zdokumentováno několik 

jedinců tohoto druhu, což svědčí o jejich teplotní odolnosti. 

Z následujících grafů je možno vyčíst, kolik vzorků jepic bylo v průběhu měsíců 

nalezeno.

Graf č. 5:Larva jepice-plochý typ larvy 
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3.2.3 Výskyt larvy a svlečky pošvatky v daném úseku 
řeky Opavy 

Pošvatka se jako většina vodních bezobratlých začala vyskytovat v řece Opavě až 

se zvyšující se teplotou vody. Její největší rozvoj byl zaznamenán v květnu, 

červnu a červenci, tudíž v měsících, kdy se voda v korytu řeky značně oteplila      

a hladina klesla na některých místech až ke dnu. Pošvatky jsou vzhledem ke svým 

nárokům označovány za indikátory čisté vody, podobně jako jepice a tak by se 

dala voda v řece, v úseku, kde docházelo k mým odběrům, zhodnotit jako čistá.   

Graf č. 7: Larva jepice-plovoucí typ larvy 

Graf č. 6: Larva jepice-hrabavý typ larvy 
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Vzhledem ke své velikosti jsou ohroženy predátory, zejména rybami, a tak se 

vyskytují převážně pod kameny, které jim nabízí úkryt. 

Pošvatky jsou živočichové, kteří se mnohokrát svlékají (až dvacetkrát za život)    

a tak je možno v okolí řeky, na přiléhající vegetaci, naleznout jejich svlečky. 

V okolí řeky, kde docházelo k odběrům, byla bohatě rozvinutá vegetace a na 

přilehajících vysokých travách a kopřivách bylo v květnu nalezeno několik 

svleček. Tyto svlečky jsou charakteristické dvěma štěty na zadečku. 

S přibývajícími měsíci se výskyt pošvatky minimalizoval, avšak při posledním 

odběru, v měsíci listopadu, byl nalezen jeden vzorek, avšak drobnější a světlejší. 

Tyto znaky jsou důsledkem nízké teploty a menší rozmanitosti potravy.  

Z přiložených grafů lze vyčíst množství nalezených vzorků pošvatek, jak 

samotných, tak i jejich svleček.  

 

 

Graf č. 8: Larva pošvatky 
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3.2.4 Výskyt pijavky v daném úseku řeky Opavy 

Pijavka se jako jeden z mála bezobratlých živočichů vyskytovala téměř po celou 

dobu výzkumu v korytu řeky Opavy, když opomeneme první odběr, kdy se 

k samotnému toku nebylo možno dostat. Tento druh organismu je možno nalézt 

ze spodní strany kamenů, kde je přichycen svými dvěmi přísavkami. První 

přísavka se navazuje na trávicí trubici a ta druhá má funkci přichycovací. 

Tento organismus je schopen se během krátké chvíle ztratit mezi jinými kameny, 

nebo se přichytit svými třemi chytinovými čelistmi na sklo, ze kterého jej nelze 

sundat. Při neopatrné manipulaci je pijavka schopná vlnitým pohybem odplavat 

nebo parazitovat na nějakém organismu, kdy k jejímu odtržení dojde až po 

úplném nasátí. 

V červnu došlo k záplavám, díky kterým mi byl opět znemožněn přístup k řece      

a tak jsem nenalezla žádný vzorek, avšak v nastávajících týdnech se její množství 

zvýšilo a bylo možno nalézt silně napité pijavky koňské, jejichž velikost se 

pohybovala okolo 8 cm. Tyto pijavky se vyskytovaly v silně podmáčené oblasti za 

mostem, kde se nalézalo značné množství bahna, kamenů, větví a kořenů, které 

přinesla velká voda. 

Graf č. 9: Svlečka pošvatky 
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Manipulace s těmito živočichy by se dala posoudit jako nejobtížnější, jelikož se 

neustále snažili o útěk či přichycení na skle odběrných nádob. V takovýchto 

případech bylo vhodné skleněnou nádobu, ve které se pijavka přichytila, ponořit 

do plastové nádoby a počkat, až se sama pustí. Pokud se pijavka snažila zalézt do 

skulin kamene nebo se přichytit na prsech, kámen bylo lepší vrátit do vody            

a hledat jiné vzorky. 

S postupujícím létem se jejich počet razantně zvýšil, avšak jejich velikost se 

pohybovala už jen kolem 2-3 cm. Následně se jejich množství zmenšovalo až do 

úplného vymizení. V dalších měsících bylo možno spatřit jen velice drobné 

jedince tohoto druhu. V říjnu a listopadu bylo zpozorováno, že pijavky ztrácely 

pigment a pomalu se zbarvovaly do žluta či červeno-růžova, což bylo známkou 

brzkého úhynu.  

V následujícím grafu je zaznamenáno množství vzorků, které jsem v průběhu 

doby odběru nalezla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Výskyt splešťule blátivé v daném úseku řeky Opavy 
 

Výskyt splešťule blátivé byl jen velice sporadický. K prvnímu nálezu došlo 

v květnu a její výskyt byl monitorován až do konce října. 

Graf č. 10: Pijavka 



24 

 

Tento drobný bezobratlý živočich se vyskytoval jen u břehu řeky, mezi kameny, 

pískem a blátem, kde si hledal úkryt. V letních měsících byla splešťule odebírala 

na slunných místech před mostem, kde byla hladina řeky téměř u dna  a tento 

drobný organismus se pohyboval v místech, kde voda téměř stála nebo byl proud 

jen velice slabý. 

Splešťule blátivá je charakteristická zploštělým tělem a končetinami 

uzpůsobenými plavání, proto je snadno přehlédnutelná mezi blátem či řasami. 

Tento druh organismu se nalézal pouze v úseku před mostem, kde byl slabší proud 

řeky, více slunce a v okrajových částech teplejší voda.  

V následujícím grafu je zaznamenáno množství nalezených vzorků splešťule 

blátivé v průběhu sledovaných měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Výskyt kamomila říčního v daném úseku řeky 
Opavy 

Kamomil říční je drobný plž, který se stejně jako chrostík a pijavka řadí mezi 

druhy, které jsou v úseku řeky Opavy, kde byl prováděn výzkum, zastoupeny 

nejpočetněji.  Tento měkkýš pokrývá malé i větší kameny v mírně tekoucích 

vodách a je díky své velikosti snadno přehlédnutelný. 

Graf č. 11: Splešťule blátivá 
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Plž má drobnou schránku a tělo, kterým se přichycuje na kameny, podobně jako 

pijavka, s tím rozdílem, že kamomilu k pohybu neslouží dvě přísavky, ale 

svalnatá redukovaná noha. Tento organismus lze také mnohem snadněji oddělit od 

jakéhokoliv materiálu.  

V řece se vyskytoval pravidelně od dubna až po listopad, kdy byl výzkum 

ukončen. Na rozdíl od většiny bezobratlých, které se v průběhu roku podařilo 

odchytit, kamomil se vyskytoval více v úseku za mostem, v chladnější a stíněnější 

oblasti.    

Největší rozvoj byl zaregistrován v období letních prázdnin, kdy se jedinci tohoto 

druhu vyskytovali nejpočetněji. Často se dařilo nalézt kamomily společně 

s chrostíky, či plochými typy larev jepic, kteří společně žili na jednom kameni. 

Kamomil říční se vyskytoval i v úseku před mostem, avšak v menším počtu. Zde 

se i jeho vzrůst pohyboval v menších jednotkách, což dokazuje, že kamomilu 

říčnímu vyhovuje více zastíněnější a chladnější oblast, se silnějším proudem vody. 

Tato voda je více provzdušněná a přináší rozmanitější potravu. 

Z přiloženého grafu je patrné, že výskyt kamomila říčního byl stálý.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Kamomil říční 
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3.2.7 Výskyt blešivce v daném úseku řeky Opavy 

Tento drobný korýš je podobně jako jepice nebo pošvatka bioindikátorem čisté 

vody a proto v době, kdy probíhal výzkum, byla úroveň znečištění vody na velice 

nízké úrovni. Tato situace se však týká jen úseku, kde byl prováděn výzkum. 

Pro blešivce je charakteristický pohyb po boku a tak ho bylo možno odchytit 

téměř u břehu, v oblasti před mostem, kde se nacházela i místa, kde voda stála 

nebo byl jen velice slabý proud. Blešivec se vyskytoval mezi kameny, kde 

proplouval. Vzhledem k jeho velikosti má řadu predátorů a tak se často schovával 

mezi řasami či pod kamením.   

Každý nález blešivce, podobně jako berušky vodní, byl spíše náhodou. Tito 

živočichové jsou velice drobní (měří méně než půl centimetru) a tak bylo snadné, 

přehlédnout je mezi bahnem a kameny. Výskyt blešivce byl zaznamenán spíše 

v teplejších měsících, kdy se teplota vody pohybovala od 10 °C a více. 

Množství nalezených vzorků blešivce bylo zaznamenáno do následujícího grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13: Blešivec 
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3.2.8 Výskyt berušky vodní, tiplice, larvy komára, nymfy 

šídla, potápníka, ještěrky živorodé a užovky obojkové v úseku 

řeky Opavy 

Výskyt těchto živočichů byl zaznamenán jen jednou za celou dobu výzkumu. 

Berušku vodní se podařilo naleznout na konci května, kdy se hladina vody 

snižovala a teplota vody i vzduchu zvyšovala. Byla nalezena u okraje řeky,           

v místech mezi kameny, kde byla nalezena například i splešťule blátivá či 

blešivec. 

Larva tiplice byla nalezena při prvním odběru, tudíž v dubnu, kdy se mohutnější 

larva vyskytovala pod zaplaveným kamenem, který obklopovalo větší množství 

bahna. Tento vzorek byl odebrán pod mostem, na jediném místě, kde se podařilo 

dostat k samotnému toku a kde nebyl zpevněn břeh. Teplota vody se pohybovala 

okolo 7°C a většina bezobratlých se v toku ještě nevyskytovala.  

Larvy komára se vyskytovaly v toku jen sporadicky, pár jedinců bylo nalezeno 

v místech, kde voda stála. Po předchozím silném rozvodnění toku se kolem řeky 

utvořily drobné tůně, v nichž zůstala voda. Tyto plochy byly však bez odtoku       

a přítoku. Larvy komára se nevyskytují ani v mírně tekoucích vodách, stojatá 

voda byla pro jejich vývin ideálním místem. 

Nymfa šídla je živočich, jehož délka přesahuje i pár centimetrů. Byla nalezena 

v období velkých prázdnin, v hluboké vodě, téměř za mostem, u polské strany 

koryta řeky. Tento drobný organismus se pohyboval v místech, kde svítilo slunce, 

avšak jeho zbarvení znesnadňovalo odchyt, jelikož splýval s okolním blátem. 

Živočich byl odchycen v období, kdy teplota vody dosahovala 18 °C.  

Potápník je drobný křídlatý hmyz, který je však nesmírně rychlý. Má silné zadní 

končetiny, které mu umožňují velice rychle uniknout před predátorem či jiným 

nebezpečím. Na odchyt potápníka jsem potřebovala nastražit síťku, do které se 

následně zachytil. Teplota vody se pohybovala okolo 10 °C, což značně 

nepřispívalo odchytu. 



28 

 

Kromě těchto bezobratlých živočichů bylo v okolí řeky, v jarních a letních 

měsících, nalezeno i mnoho zástupců jiných živočišných tříd, jako byli například 

plazi, plži či hmyz. Jako příklad je uvedená drobná sumka obecná, která se 

vyskytovala v období velkých prázdnin u okrajů řeky, kde byla teplá a téměř 

stojatá voda. Větší jedinci se pak volně pohybovali po celé délce toku.  

V jarních měsících bylo možno odchytit i ještěrku živorodou, v létě pak plovatku 

bahenní a okružáka ploského, kteří se vyskytovali na listech kopřiv či černého 

bezu. V travnatých oblastech a v místech s nízkou hladinou se v létě vyskytovalo 

větší množství jedinců skokana zeleného. Tento živočich se nalézal i přímo ve 

vodním toku či v oblastech zastíněnými mostem. Ve vysokých travách a pod 

mostní konstrukcí, která se nalézala nad úrovní vodní hladiny, byla v období 

velkých prázdnin spatřena užovka obojková. Vzhledem k mizivému množství 

nálezu těchto živočichů jsou zde jen pro ilustraci vypracovány grafy o výskytu 

tiplice a berušky vodní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14:Larva tiplice 
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3.2.9 Výskyt řas v mírně a rychle tekoucích vodách 
 

Výskyt řas v řece Opavě byl zaznamenán zhruba v polovině května, kdy při 

odchytu chrostíka v místech, vzdálenějších od břehu, byl zachycen první vzorek. 

Řasy, vyskytující se v rychle tekoucích vodách, byly zpravidla delší, zachytávaly 

se v nich různé druhy vodních bezobratlých, sloužily jako krmivo (řasami se živí 

například kamomil říční) a měly výraznější zelenou barvu. 

Řasy, které se vyskytovaly u břehu řeky, byly drobnější a vytvářely zelené 

povlaky na povrchu kamenů, které dělaly jeho povrch kluzkým. Tyto vodní 

rostliny sloužily jako potrava pro některé býložravé druhy vodních živočichů        

a nabízely úkryt před případnými predátory. Jejich výskyt se dal posoudit jako 

stálý, avšak s postupem léta se začalo ztrácet jejich typicky zelené zbarvení a na 

podzim byly drobné řasy pokrývající kameny hnědé, místy až šedé. 

 

Graf č. 15: Beruška vodní 
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Graf č. 17: Řasa-rychle tekoucí voda 

Graf č. 16: Řasa-mírně tekoucí vody 
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4 Závěr 
 

Hydrobiologický výzkum v úseku řeky Opavy byl vykonáván pravidelně, co 

druhý víkend, od dubna do počátku listopadu 2013, bez ohledu na počasí, teplotu 

vody i vzduchu či povodně. Cílem práce bylo zhodnotit druhovou diverzitu 

v korytu i okolí řeky Opavy a všechny tyto informace zpracovat formou textů, 

grafů a tabulek. 

Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

uvedeny základní informace o hydrologii, hydrobiologii, řece Opavě a faktorech 

znečišťujících vodu. V praktické části je možno nahlédnout do grafů, ve kterých 

je zaznamenán počet vzorků, které byly v řece odebrány.  

Cílem bylo zjištění, v jaké diverzitě se ve vybraném úseku řeky Opavy vyskytují 

jednotlivé druhy bezobratlých živočichů a jak se jejich množství a druhové 

složení mění v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách. 

Součásti práce je i příloha. Zde se nalézají fotografie jak samotného koryta řeky 

v průběhu měsíců, tak drobných živočichů a vodních řas, které byly nalezeny 

buďto přímo v toku nebo v jejím okolí. Část vzorků byla naložena do 

denaturovaného lihu a v budoucnu tak bude sloužit k praktické výuce biologie. 

V příloze je také uveden vzor protokolu, v němž jsou zaznamenány vzorky 

s datem, kdy se v řece vyskytovaly. Součástí každého protokolu je zpráva týkající 

se klimatických podmínek v daný den. Při každém odběru vodních bezobratlých 

byly vždy zaprotokolovány změny ekosystémů v samotném toku i okolí řeky. 

Povětrnostní podmínky se výrazně podílely na životu v řece Opavě. Tyto faktory 

nejvíce ovlivňovaly larvy pošvatek, blešivce potoční či berušky vodní, naopak 

nejmenší vliv měly na larvy chrostíků, kamomilů říčních či plochý typ larvy jepic.  

S těchto informací lze vysledovat, že chrostíci, kamomilové a pijavky jsou 

organismy eurytermní, naopak blešivec či beruška organismy stenotermní. Vyšší 

teploty, které se výrazně podílejí na teplotě vody a nižší hladina byly vhodnější 



32 

 

pro rozdvoj života ve vybraném úseku řeky či rozdvoj ekosystémů, jak vodních 

tak v okolí toku. Naopak nižší teploty, období záplav a změny klimatických 

podmínek se negativně podílely na životu bezobratlých organismů v řece Opavě. 

Jejich výskyt byl často jen sporadický, často se tito živočichové ukryli pod 

kameny nebo byli odneseni silným proudem vody na jiná místa. 

Ve sledovaném úseku řeky Opavy bylo od dubna do listopadu nalezeno největší 

množství chrostíků. Tyto organismy se vyskytovaly buď samotné, či ve svých 

schránkách. Množství nalezených vzorků je 99. Dalšími druhy, které byly v toku 

zastoupeny nejvíce, jsou kamomil říční a jepice-plochý typ larvy. Množství 

odebraných vzorků se pohybovalo okolo třiceti. 

V následujícím grafu jsou zpracovány přesné hodnoty vypovídající o životu v řece 

Opavě ve sledované období.  

 

 

Graf č. 18: Celkové množství nalezených vodních bezobratlých od dubna do listopadu 2013 
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Obr. č. 52: Řasa vyskytující se v rychle tekoucích vodách (12) 
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Obr. č. 58: Odchyt skokana zeleného u břehu řeky (12) 
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Příloha č. 2 

Vzor protokolu z měření. Tento protokol byl vybrán z důvodu vysoké 

rozmanitosti vodních bezobratlých. 

 

Protokol č. 12 

Odchyt bezobratlých 21. 9. 2013 

Počet nalezených vzorků: 32 

Čas: 12:30-14:10  

Teplota vzduchu:16 °C 

Teplota vody: 10 °C 

Počasí: zataženo, deštivo, větrno 

 

VZOREK Č. 1: chrostík se schránkou z velmi drobného kamenní 

VZOREK Č. 2: chrostík se schránkou z velmi drobného a většího kamenní 

VZOREK Č. 3: jepice-plochý typ larvy + detailní zvětšené foto zaměřené na 

tracheální žábra a štěty 

VZOREK Č. 4: řasa-pomalu tekoucí vody 

VZOREK Č. 5: chrostík se schránkou složenou z drobného a většího kamenní 

VZOREK Č. 6: jepice-plochý typ larvy 

VZOREK Č. 7: chrostík se schránkou složenou z drobného a většího kamenní 

VZOREK Č. 8: chrostík se schránkou složenou z drobného a většího kamenní 

VZOREK Č. 9: kámen se třemi jepicemi-hrabavý typ larvy 

VZOREK Č. 10: kámen pokryt schránkami chrostíku z drobného a většího 

kamenní 

VZOREK Č. 11: chrostík se schránkou složenou z drobného a většího kamenní 

VZOREK Č. 12: chrostík se schránkou složenou z drobného a většího kamenní + 

řasa-pomalu tekoucí vody 

VZOREK Č. 13: kamomil říční 

VZOREK Č. 14: chrostík se schránkou z velmi drobného kamenní 

VZOREK Č. 15: jepice-plochý typ larvy 

VZOREK Č. 16: kámen pokryt schránkami chrostíku z drobného a většího 

kamenní 



 

 

VZOREK Č. 17: chrostíci se schránkami z drobného i většího kamenní 

VZOREK Č. 18: kamomil říční + detailní foto pod lupou 

VZOREK Č. 19: okružák ploský 

VZOREK Č. 20: chrostík bez schránky 

VZOREK Č. 21: chrostíci se schránkami složenými z drobného a většího 

kamenní 

VZOREK Č. 22: chrostíci se schránkami složenými z drobného a většího 

kamenní  

VZOREK Č. 23: chrostíci se schránkami složenými z drobného a většího 

kamenní 

VZOREK Č. 24: chrostík beze schránky 

VZOREK Č. 25: chrostíci se schránkami složenými z drobného a většího 

kamenní 

VZOREK Č. 26: chrostík beze schránky 

VZOREK Č. 27: chrostíci přichyceni na kameni se schránkami složenými 

z drobného a většího kamenní 

VZOREK Č. 28: napitá pijavka 

VZOREK Č. 29: jepice-hrabavý typ larvy 

VZOREK Č. 30: potápník 

VZOREK Č. 31: nymfa vážky 

VZOREK Č. 32: klíště obecné 

 

Při odběru již bylo znát teplotních změn, které měly vliv na výskyt drobných 

bezobratlých živočichů v toku. V předešlých dnech pršelo, což mělo za následek 

zvýšenou hladinu vody a teplotní změny, na které drobné organismy reagovaly.  

 

Teplota se pohybovala okolo 16 stupňů a výskyt pijavek a kamomilů se oproti 

předešlým měsícům minimalizoval. Při okrajích toku se vyskytovali převážně 

chrostíci se schránkami z drobného kamenní a jepice-plochý typ larev. U okraje, 

v zablácené oblasti, byla nalezena silně napitá pijavka. Tento vzorek byl ale 

jediný svého druhu. Při okrajích se už nevyskytovaly drobné ryby a nebyla 

zpozorována ani splešťule blátivá či skokan zelený. Z důvodu nízké teploty          



 

 

a příbytku vody, nebyly vzorky odebírány z míst vzdálenějších od břehů. Dá se 

ale předpokládat, že by se příliš nelišily od živočichů žijících při okraji. 

 

Dno řeky bylo pokryto převážně menšími kameny, na nichž bylo velmi obtížné 

hledat zástupce řas. V okolí řeky byl nalezen okružák ploský a pár jedinců z řádu 

pavouků. Vegetace v nejbližším okolí řeky se začínala pomalu připravovat na 

zimní období. Tráva byla mírně seschlá a ze stromů začaly opadávat listy.   



 

 

Příloha č. 3 

Všechny preparáty, které jsou vypsány v následující tabulce, jsou naloženy 

v denaturovaném lihu a v budoucnu budou sloužit k výuce hydrobiologie. 

 

 

Sbírka bezobratlých organismů 

Číslo vzorku Název preparátu Doba výskytu v řece Opavě 

Vzorek č. 1 kamomil říční duben-listopad 

Vzorek č. 2 splešťule blátivá květen-říjen 

Vzorek č. 3 nymfa šídla září 

Vzorek č. 4 mnohonožka říjen-listopad 

Vzorek č. 5 potápník září 

Vzorek č. 6 klíště obecné září 

Vzorek č. 7 blešivec potoční květen-srpen 

Vzorek č. 8 pošvatka květen-listopad 

Vzorek č. 9 svlečka pošvatky květen 

Vzorek č. 10 nymfa vážky září 

Vzorek č. 11 pijavka lékařská květen-listopad 

Vzorek č. 12 pijavka koňská červen-červenec 

Vzorek č. 13 jepice-plochý typ larvy květen-listopad 

Vzorek č. 14 jepice-plovoucí typ larvy květen- září 

Vzorek č. 15 prázdná schránka chrostíka květen-listopad 

Vzorek č. 16 chrostík bez schránky říjen-listopad 

Vzorek č. 17 mohutný chrostík  říjen-listopad 

Vzorek č. 18 chrostík se schránkou složenou 

z drobného kamení 

duben-listopad 

Vzorek č. 19 chrostík se schránkou složenou 

z většího kamení 

duben-listopad 

 

 

 
  

 

Tabulka č. 3: Sbírka bezobratlých živočichů 

Obr. č. 60: Sbírka bezobratlých živočichů naložená v denaturovaném lihu (12) 


