
 
 

PL- Ve vodě to žije 1. a 2. st. ZŠ  Stanovení biotického indexu vody 

Lov proveden v:    TŮNI   ZLATÉ STOCE    

Někteří bezobratlí živočichové žijí celý život ve vodě (plži, mlži, vodní berušky, blešivci, pijavky, raci, 

nitěnky), někteří tam prožijí jen část svého života - většinou jako larvy (např. vážky, jepice, komára). 

Někdy trvá i několik let (např. vážky), než se z larvy stane dospělý jedinec s křídly a velmi často mají 

tito živočichové zvláštní požadavky na kvalitu vody. Můžeme pak podle jejich přítomnosti ve vodě 

poznat, jak je voda čistá - jestli je v ní hodně živin nebo třeba málo kyslíku. 

POSTUP: Urči pomocí klíčů a karet zařaď nalezené živočichy do skupiny, pak v tabulce č. 1 a 

zakroužkuj body, které jim jsou přiděleny. Biotický index zjistíš, když sečteš všechny zakroužkované 

body a vydělíš je počtem skupin nalezených živočichů (=spočteš jejich průměr).  

Biotický index leží v rozmezí hodnot 1-10. Čím vyšší číslo, tím je voda čistší. Číslo můžeš porovnat 

s hodnotami v tabulce č. 2 a určit, jak moc je zkoumaná voda znečištěná. 

Tabulka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: 

hodnota biotického indexu  kvalita vody 

1-3 velmi znečištěná 

4-6 středně znečištěná 

6-8 čistá 

8-10 velmi čistá 

 

S ostatními skupinami porovnejte, jaká voda je dle biotického indexu čistší, ve Zlaté Stoce nebo 

v tůni? 

Poznámka: tento index je zjednodušený a pouze orientační. V praxi se používá saprobní index-SI, kde 

se jednotlivá zvířata musí určit podrobněji-nejlépe do rodu a druhu. V rámci jedné skupiny mohou 

být živočichové, které najdeme v čistých vodách, a zároveň jsou tam druhy, které žijí ve znečištěných. 

Skupina živočichů body Skupina živočichů body 

ploštěnky 4 larvy motýlic (vážky) 5 

nitěnky, vodní žížaly 1 larvy šídel a vážek 6 

larvy pakomárů 3 larvy pošvatek 10 

pijavky 3 Larvy chrostíků se schránkou 7 

plži (bahenka, plovatka, okružák) 3 Larvy chrostíků bez schránky 5 

kamomil (plži) 8 larvy bráněnek 4 

škeble rybničná a říční (mlži) 5 larvy muchniček 5 

hrachovky (mlži) 6 larvy střechatky 4 

vodule (roztoč) 4 rak říční 7 

larvy vodních brouků 5 rak prouhovaný 4 

vodoměrka, bruslařka, splešťule, 
znakoplavka, klešťanka (ploštice) 

5 larvy jepic plovavé 6 

blešivec 6 larvy jepic ploché  8 

beruška 3 Součet bodů  

  Průměr – biotický index  


