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Globální zásoby vody na zemi



Ekologie vodního prostředí

ekologie

aplikovaná ekologie
Aplikovaná ekologie: aplikace 
ekologických poznatků, široká 
škála uplatnění

Ekologie: vědní obor zabývající 
se vztahy mezi organismy 
navzájem a vztahy mezi 
organismy a jejich prostředím





VODA

- Voda jako základní podmínka existence živých organismů

- Vodní biotopy jako východisko vzniku života a evoluce živých 
organismů

- Pro mnoho skupin organismů jsou dodnes výlučným životním 
prostředím

- Vodní biotopy jako zdroj pro člověka: voda, potraviny, závlahy, 
energie

- podél říčních toků proti proudu postupovalo osídlení země –
doloženo např. ve středních Čechách



VODA

H-můstky, hustota, viskozita, povrchové napětí, teplo (vysoká 
tepelná kapacita), záření + světlo, polární rozpouštědlo, teplota 
(stratifikace), pohyby vody, proudění, ...

Toky a transport látek (živin, plynů, ...).

Každý z uvedených termínů je na samostatnou přednášku.



Voda jako životní prostředí 

Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky 
organismů:

ve srovnání s ovzduším je voda husté prostředí

1) velká hustota umožňuje vznášení se bez výdajů energie a bez 
opěrných struktur

= existence planktonních organismů

2) velká hustota umožňuje existenci velmi hmotných organismů, 
jaké by na souši neměly dostatečnou opěrnou soustavu



Model stojaté vody – jezera/rybníka

pozor na rozdíly mezi přirozeným jezerem a umělou nádrží



litorál litorál



litorál litorálvolná voda
(pelagiál)



litorál litorálvolná voda
(pelagiál)

sedimenty



eufotická vrstva



eufotická vrstva

afotická vrstva kompenzační

bod



Stratifikace





epilimnion



epilimnion

metalimnion



epilimnion

metalimnion

hypolimnion





Rekapitulace pojmů



energie – sluneční záření



Potravní řetězec (síť):
živiny – primární producenti – konzumenti - predátoři



Bentický potravní řetězec (síť):
živiny – primární producenti – konzumenti - predátoři



Koncentrace TP:

oligotrofní <10 ug l-1

mezotrofní 10-30 ug l-1

eutrofní 30-100 ug l-1 

hypertrofní > 100 ug l-1

= trofie – obsah živin ve vodě

eutrofní jezero

oligotrofní jezero



3 úrovně :

drobné ryby

drobné druhy 
zooplanktonu

silný rozvoj málo 
žraného 

fytoplanktonu

- chybí 

vrcholový

predátor

(měřítka v mm)



Společenstvo o  4

potravních úrovních:

dravé ryby

planktonožravé ryby v 
malém množství

zooplankton – velké 
druhy

fytoplankton – silně 
produkující, ale o malé 
hustotě



Potužák et al. 2007: Aquacult. Int. 15: 201–210

Struktura zooplanktonu a produkce ryb



Eutrofizace a její důsledky



Globální změna: co nás asi čeká?



oligotrofní jezero eutrofní jezero



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



Zazemňování a vegetační sukcese jezera, pokročilá
a konečná fáze



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 





Vydra na Šumavě



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

Hmyz

Měkkýši

Ostatní korýši



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



POŠVATKY - PLECOPTERA



PLOŠTICE - HETEROPTERA



CHROSTÍCI - TRICHOPTERA



BROUCI - COLEOPTERA



DVOUKŘÍDLÍ - DIPTERA



BENTIČTÍ KORÝŠI



NITĚNKY


