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Téma: Fytoplankton
Co se naučíme:
 během přírodovědné vycházky se seznámíme s fytoplanktonem
 vysvětlíme si základní terminologii týkající se fytoplanktonu
 odebereme vzorky vody z rybníka a řeky a pokusíme se nalézt a určit zástupce
fytoplanktonu
 vyplníme protokol a nakreslíme nalezené organismy

Pomůcky:






psací potřeby
klíč k určování fytoplanktonu
přenosný mikroskop
preparační souprava
GPS
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Fytoplankton
Základní charakteristika
Fytoplankton je planktonní společenstvo (plankton je soubor mikroskopických
organismů pasivně se vznášejících v prostředí) fotosyntetizujících mikroorganismů,
které obývají vodní sloupec přírodních i umělých nádrží všech typů. Dominantními
složkami fytoplanktonu jsou řasy, sinice (cyanobakterie) a někteří fotosyntetizující
prvoci.
Fytoplanktonní společenstva vykazují během vegetační sezóny značnou dynamiku,
mění se nejen druhové složení, ale i poměr zastoupení jednotlivých skupin sinic a
řas, např. v letním fytoplanktonu dominují zelené řasy a sinice, zatímco brzy z
jara se objevují především skrytěnky, rozsivky a zlativky. Konkrétní druhové
složení fytoplanktonu je tedy odvislé od roční doby a zejména od úživnosti nádrže.

Příklady fytoplanktonu

Gonium sp.

rozsivka

váleč

Pomocí síťky odeberte vzorky fytoplanktonu z různých typů vodních ploch (rybník,
řeka) a pokuste se pomocí přenosného mikroskopu vyhledat jeho zástupce. Pomocí
klíče je určete a zakreslete.

Protokol odběru vzorků fytoplanktonu
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poznámka
nalezené organismy

nákres organismu z mikroskopu – uveďte název a celkové zvětšení
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