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Benthic communities ecology of Radíkovský brook
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Abstract: The study investigates the larvae of mayflies (Ephemeroptera) and stoneflies
(Plecoptera) in Radíkovský brook (the Morava River basin). It detectes a distribution of
individual species according to  ecological factors,  seasonal dynamics of dominant species
and saprobial value. On  Radíkovský brook, 9 different localities were selected. A material of
larvae is quantitatively collected every two month, during two years. From march to september
1999, 8 species of mayflies and 12 species of stoneflies were determined. The study will be
finished in august 2001.

    Práce se zabývá řády jepice (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera),
jejichž larvy představují významnou složku vodních biocenóz. V posledních
desetiletích, kdy jsou naše toky mnohdy negativně ovlivněny antropogenní
činností, stoupá též jejich význam z hlediska bioindikace. Se stoupajícím
znečištěním řada druhů mizí a tak  lze podle složení biocenózy  posuzovat
čistotu vody (Landa, 1969).
      Studie má tři základní cíle:
1. zjištění závislosti výskytu druhů na biotických a abiotických faktorech
prostředí v rozmezí  lokální škály (uvažované faktory: hloubka, rychlost a
šířka toku, typ dna, stupeň zastínění, typ vegetace v okolí toku, chemické
vlastnosti vody)
2. popis sezónní dynamiky dominantních druhů
3. posouzení kvality a míry rovnováhy vodního ekosystému pomocí
saprobiální valence nalezených druhů (Sládeček & Sládečková, 1996).
  Výzkum probíhá na Radíkovském potoce (povodí Moravy, okres Jindřichův
Hradec). V profilu potoka je vytypováno 9 lokalit, lišících se vzájemně
povahou vodního biotopu. Zde je každé dva měsíce po dobu dvou let
prováděn kvantitativní odběr bentickou sítí typu "surber" (Hrbáček et al.,
1985). Larvy jsou následně fixovány v 80% ethylalkoholu (Rozkošný, 1980) a
determinovány podle určovacích klíčů (Landa, 1969, Rozkošný, 1980).
   V období březen až září 1999 byly v Radíkovském potoce determinovány
larvy  druhů uvedených v tab.1.
    Vzhledem k tomu, že studie stále probíhá a odběry ani determinace nejsou
zcela  dokončeny, je možno vyslovit pouze předběžné závěry, týkající se
závislosti výskytu druhů na faktorech prostředí. V rámci jednoho toku se jako
naprosto dominantní faktor jeví charakter dna. Jednotlivé druhy vyžadují vždy
jiný podklad. Tak například larvy druhu Leuctra nigra se ve sledovaném toku
vyskytují téměř výhradně na měkkém, bahnitém podkladu. Oproti tomu larvy
druhu Amphinemura sulcicollis zde preferují dno hustě porostlé vodní
vegetací a jepice Baetis vernus obývá dno písčité a kamenité. Charakter dna
má samozřejmě přímou souvislost s rychlostí proudu v daném místě (Landa,
1969).
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   Ostatní faktory se jeví méně závažné a zdá se, že stupeň zastínění nehraje
v rámci lokalit na jednom potoce žádnou roli, neboť velká setrvačnost toku
místní rozdíly vyrovnává.
   Úplné a přesné výsledky studie lze očekávat po jejím dokončení v dubnu
2001.

Tab. 1:  Druhy nalezené v období březen až září 1999

Jepice Pošvatky
Ameletus  inopinatus Siphonoperla thorencium
Siphlonurus aestivalis Brachyptera seticornis
Siphlonurus armatus Amphinemura sulcicollis
Siphlonurus lacustris Protonemura lateralis
Baetis vernus Protonemura meyeri
Leptophlebia marginata Nemurella picteti
Paraleptophlebia submarginata Nemoura cinerea

Nemoura marginata
Nemoura mortoni
Leuctra inermis
Leuctra nigra
Leuctra teriolensis

   Práce je součástí grantu 741/12/09300/0 uděleného FRVŠ.
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