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Mechovci (Bryozoa) 

 

• Vodní živočichové 

• Jedinci (zooidi) do 1 mm 

• Kolonie + matrix 

• Nepohybliví 

• Substrát 

• Filtrátoři 

• Hermafroditi 

 



• kolonie většinou velikosti citronu až 
melounu 

 

• v kolonii tisíce mikroskopických 
individuí 

 

• původní v severní Americe 

 

• V Evropě byl první nález již v 19. 
stol., v Čechách r. 1922 ale masový 
výskyt místy charakteru invaze v 
posledních 10 letech 



Detail povrchu kolonie 



Struktura matrix  



Matrix (Veselské pískovny) 

  

 

 

 

 

říjen listopad 

předjaří Prosinec-leden 

listopad 



 

Matrix = exopolymery (polysacharidy a glykoproteiny) 

             + (převážně)  voda 



Řasy a sinice v koloniích Pectinatella magnifica 

červené bakterie v koloniích Pectinatella magnifica 



Mikrofoto sinic v kolonii P. m. 



Mikrofoto bakterií v kolonii P. m. 





Rozmnožování a životní cyklus 

Rozmnožování 

 

• Pohlavní 

 

• Nepohlavní: statoblast – zooid – kolonie 

• Obvyklý výskyt: červen - září 

 



Různá stádia vývoje kolonie 

Živá kolonie 

 

Matrix 

Statoblasty 



První nález hromadného výskytu byl na pískovně 

Cep na Třeboňsku v r. 2003 

 

Schéma výskytu kolonií v nádrži 



Hromadný výskyt… 

… nalezeno až 600 kg na 10 m pobřeží ! 



Jednotlivé kolonie mají hmotnost až desítek kg… 



Šíření 

 Statoblasty s háčky, průměr 1 mm 

    11 - 22 háčků  

• Vodní ptáci, savci, ryby 

• Rekreanti, rybáři, výzkumníci… 

• Vodní proud, lodní transport 
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Rozšíření Pectinatella magnifica v ČR 



  

 

Podmínky výskytu 

 

      vhodný podklad (kořeny stromů, větve pod    

          vodou, kameny, vodní stavby a zařízení…  

 

      teplota kolem 20 C 

 

      parametry vodního prostředí odpovídající   

          přibližně mezotrofii 

   



• Substrát 

 

• Vlastnosti vody – teplota, hloubka 

 

• Vlastnosti kolonie – délka, hmotnost 



Do dutin velkých kolonií někdy vnikají drobné ryby 



Vlkov 2008 



Pectinatella nám nechutná 



Ekologické podmínky výskytu 

• Teplota 

• Obsah kyslíku 

• pH 

• Vodivost 

• Průhlednost  

 



• Absolutní minimum: 7,6 (Hejtman 2012) 

• Minimum v době běžného výskytu: 16,4 (Vydýmač 2011) 

 

• Maximum: 29,2 (Nový Lipnický)  

• Optimum vyšší než 20°C 

• Teplota 20°C a více je nutná ke klíčení statoblastů 

 

• Nejdůležitější parametr ovlivňující sezónní dynamiku 

• S klesající teplotou (podzim) odumírání a rozpad matrix 

Teplota  

[°C] 



Vodivost [mS.m-1] 

• Minimum: 57 (Vydýmač 2011) 

• Maximum: 205 (Horusice 2012) 

• Předpokládané optimum: cca 10 – 19 

• Malá biomasa jak v lokalitách s nízkou  

   tak i s vysokou vodivostí 

• Výrazný úbytek biomasy při trvalém 

zvýšení vodivosti oproti předchozí sezóně 



Reakce 

pH 

• Minimum: 4,6 (Hejtman 2006) 

 

• Maximum: 10,2 (Hejtman 2012) 

 

• Předpokládané optimum: 7 - 8 

 

• Patrně netoleruje trvale kyselé pH 



Obsah rozpuštěného kyslíku [mg.l-1] 

• Minimum: 2,3 (Vydýmač 2011) 

 

• Maximum: 16,1 (Nový Kanclíř 2012) 

 

• Euryoxybiont 

 



Průhlednost [m] 

• Minimum: 0,2 (Ruda 2012) 

 

• Maximum: 3,4 (Cep 2012) 

 

• Předpokládané optimum: 1,5 a více 



Základní otázky: 
 

- jak bude pokračovat šíření tohoto organismu na další  

  lokality 

 

- jaký má hromadný výskyt tohoto organismu vliv na vodní  

  prostředí 

 

- obsahuje či vylučuje do prostředí nějaké biologicky aktivní  

  látky 



Pomozte nám mapovat 

• www.biolib.cz 

• baloun@zf.jcu.cz 

 

Datum – alespoň rok 

 

Lokalita (GPS, mapka) 

 

Biotop 

http://www.biolib.cz/
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Děkuji za pozornost 


