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Mokřady, rašeliniště (vrchoviště, slatiny)

Významnými typy vnitrozemských vod jsou mělké 
(často drobné) vody s výrazným prvkem 
rostlinstva. Obecně jsou vysoce hodnotnými typy 
biotopů pro vodní i terrestrické organismy. Mezi plochami 
se souvislou vegetací zůstávají drobné tůně.

Mokřady vznikají v mělkých částech vod

Rašeliniště vrchovištního typu jsou napájena 
srážkovou vodou a vytvářena rašeliníky

Slatiny vznikají zazemněním stojatých vod (jezer, 
jezírek, tůní) převážně v nížinách a jsou napájeny 
spodní vodou. 





Zazemňování a vegetační sukcese jezera, počáteční fáze 
(dle Whitakera 1975)



Zazemňování a vegetační sukcese jezera, pokročilá
a konečná fáze



Periodické vody a saliny

Periodické vody vznikají dočasným přísunem vody 
(ze srážek, z tání sněhu, z povodně).  Bývají 
velmi různých rozměrů, obvykle malé hloubky, 
vesměs nespojité a temporárního charakteru. To 
určuje charakter jejich biocenos: druhy schopné 
vytvářet stadia (často jen vajíčka) snášející dobře 
vyschnutí a šířená i větrem.

Saliny vznikají buď na okraji moře z mořské vody 
nebo vysycháním přitékající vody v aridních 
oblastech. Obvykle málo halofilních druhů, někdy 
s vysokou produkcí biomasy. 



Tekoucí voda  a drobné vody v nivě

Tekoucí vody jsou vývojově nejpůvodnějším 
typem povrchových vod na pevnině

v jejich říční nivě jsou jejich průvodním jevem a 
prvkem říčního fenomenu (sensu Ložek) údolní 
nivy drobné stojaté vody říční nivy  - tůně  a 
mrtvá a odstavená říční ramena

za povodní se tyto drobné stojaté vody i řeka 
propojují navzájem  a vytvářejí tak jeden 
periodicky spojitý biotop významný s hlediska 
uchování diversity vodních biocenos 
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Lužnice



Tůně a odstavená říční 
ramena, horní Lužnice



Cyklus uhlíku v 
tocích =

koncept říčního 
kontinua
a samočištění
v hyporeálu



Zpátky ke stojatým vodám ...





Vodní bezobratlí živočichové představují většinu diverzity živočichů 

ve vodním prostředí.

Zooplankton
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ZOOPLANKTON

Většina zooplanktonu patří mezi:

vířníci perloočky klanonožci

Protista Rotifera Cladocera Copepoda



PROTISTA

- jednobuněční „živočichové“

- bičíkovci

- nálevníci



ROTIFERA - VÍŘNÍCI



ROTIFERA - VÍŘNÍCI



CLADOCERA - PERLOOČKY



CLADOCERA - PERLOOČKY



KLANONOŽCI - COPEPODA



KLANONOŽCI

COPEPODA



ZOOPLANKTON

Další zástupci patří do skupin:

roztoči lasturnatky kapřivci vidlonožci

Acari Ostracoda Branchiura Mysidacea



ŽÁBRONOŽKY - ANOSTRACA



LISTONOZI

NOTOSTRACA





LARVY VODNÍHO HMYZU



LARVY KORETER

CHAOBORUS



JEPICE

EPHEMEROPTERA



VÁŽKY - ODONATA



foto: Vojtěch Kolář



POŠVATKY - PLECOPTERA



PLOŠTICE - HETEROPTERA



CHROSTÍCI - TRICHOPTERA



BROUCI - COLEOPTERA



DVOUKŘÍDLÍ - DIPTERA



BENTIČTÍ KORÝŠI



NITĚNKY


