VEtšina zástupc] jednobunE7ných (Protozoa) a mnohobunE7ných (Metazoa) organism] je
charakterizovaná jako organismy organotrofní. Jedná se o tzv. konzumenty pUijímající hotové
organické látky, které jsou v jejich tElech dále zpracovány endoenzymy a využity pro vlastní
metabolismus organismu. Dle postavení konzument] v potravních UetEzcích (typ potravy) se
rozlišují konzumenti prvního, druhého, tUetího, 7tvrtého a vyššího Uádu.
Ekofyziologické faktory ovlivOují rozhodujícím zp]sobem utváUení biocenózy. (Vertikální
stratifikace abiotických faktor] má vliv na osídlení biotopu. Výskyt organism] je dán
charakterem biotopu a ro7ním období, tzv. sezónní dynamika druh].)
Z hlediska obývaného biotopu, tj. stojatých 7i tekoucích vod, lze spole7enstva organism]
rozlišit na organismy [48, 50, 51]:
1. Planktonní, osidlující volnou vodu, vznášející se pasivnE 7i se pohybující pomocí bi7ík] a
brv (fytoplankton, zooplankton, bakterioplankton). Spole7enstvo planktonu lze dále
velikostnE rozdElit do nEkolika velikostních skupin: a) sí[ový plankton, tj. makroplankton a
mezoplankton, pUedstavován velikostní horní hranicí nEkolika mm do 1 cm, b) mikroplankton
o velikosti 20 až 200 µm, c) nanoplankton o velikosti 2 až 20 µm, d) pikoplankton o velikosti
0.2 až 2 µm, e) femtoplankton o velikosti 0.02 až 0.2 µm.
2. Perifytonní, tvoUící nárosty na ponoUených rostlinách, kamenech a jiných substrátech.
3. Bentické, obývající dno.
Mezi fytoplankton patUí zejména bi7íkatí zástupci chrysomonád, skrytEnek, obrnEnek a zelení
bi7íkovci. Zvláštní skupinu pUedstavují sinice tvoUící ve svrchních vrstvách vody ”vodní kvEt”
ve vegeta7ním období. Zooplanktonem jsou drobní prvoci, korýši 7i víUníci. PUevážná vEtšina
rozsivek patUí do skupiny perifytonních i bentických organism] (hranice odlišení není
jednozna7né), dále jsou to vláknité zelené a spájivé Uasy. Na hladinE vod chránEných pUed
vEtrem se nEkdy m]že vytvoUit neustonická blanka (neuston je spole7enstvem vodní blanky)
tvoUená monokulturou ur7itého organismu. V pUípadE tvorby spole7enstva na vodní hladinE
(okUehky, vodní hmyz) se rozlišuje tzv. pleuston. VolnE a aktivnE ve volné vodE se
pohybující vyšší organismy se ozna7ují jako nekton (ryby, obojživelníci, velcí korýši).
(V hydrobiologii se rozlišuje navíc seston, tj. heterogenní smEs živých i neživých tElísek
plovoucích 7i se volnE vznášejících ve vodE. Proudem unášené organismy jsou pak tzv.
driftem.) [50].

3.2

Nomenklatura

V textu uvedené ekologické rozdElení organism] je pro ucelenost biologického oboru potUeba
doplnit systematickým nebo-li taxonomickým 7lenEním rostlin a živo7ich]. Taxonomie je
biologická vEda zabývající se taxony, což jsou jednotky na úrovni klasifikace pojmenované
jako druh, rod, 7ele@, tUída. Základním taxonem je druh. VEdecké názvosloví, tj.
nomenklatura, má vytvoUená pUesná pravidla pro tvorbu latinských názv], jmen taxon].
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vodu, ale napU. sulfan, tzn. že neuvolOují kyslík do okolního prostUedí. Dále neobsahují
chlorofyl, ale bakteriochlorofyl.) Bakterie jsou dále typické schopností tzv. chemosyntézy
(tj. zdrojem energie jsou probíhající anorganické reakce týkající se železa, manganu a síry),
charakteristické pro organismy fotolitotrofní, fotoorganotrofní a chemolitotrofní.

