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Biomasa ve vodě – měření produkce vodní nádrže 

Shrnutí 

Během této úlohy studenti sami odvodí způsob, jak měřit produkci vodní nádrže. Při plánování 

postupu je lektor pouze usměrňuje vhodnými otázkami a postupně je dovede k tzv. kyslíkové 

metodě, založené na stanovení změny obsahu kyslíku ve vodě v závislosti na různých podmínkách. Po 

naplánování pokusu jej studenti sami v terénu provedou a získaná data vyhodnotí. Účelem úlohy není 

přímo vštípení znalosti kyslíkové metody, ale především návrh ekologického výzkumu a znalosti 

procesů ve vodních ekosystémech.   

Cílová skupina 

střední škola, ideálně 12 – 16 studentů (ale lze pracovat s celou třídou) 

Časová náročnost 

úvod a naplánování metody cca 30-45 min, příprava materiálu na pokus cca 30 min (pokud si materiál 

budou připravovat studenti). Samotné provedení pokusu trvá několik hodin (v produkčním rybníku 

stačí 2-3 hodiny, v méně úživných vodách či pro přesnější výsledky cca 8-12, nebo i 24 hod.), studenti 

však pracují pouze několik minut na začátku a na konci tohoto intervalu, zbytek práce odvede 

příroda. Celkem lze počítat např. cca 60 min. ráno a cca 60 min (včetně vyhodnocení dat) odpoledne 

(po cca 6 hodinách).    

Prostorové požadavky 

úvod a naplánování metody lze provést v běžné třídě či jakémkoli jiném prostředí, vlastní pokus je 

nutno provést u vodní nádrže. Výhodné je využití různě produkčních vodních nádrží (např. eutrofní 

chovný rybník  a oligotrofní tůň či jezero). 

Klíčové otázky 

 Které organismy jsou ve vodní nádrži přítomny a jaký je jejich zdroj uhlíku? 

 Které procesy ve vodní nádrži probíhají a) neustále b) jen za světla? 

 Jakým způsobem lze stanovit míru primární produkce vodní nádrže? 
 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se naučí, že ke měření nejrůznějších veličin a hodnot lze použít nepřímé metody 

 Studenti se naučí jednoduchou metodou změřit primární produkci vodní nádrže 

 Studenti poznají a rozliší základní metabolické procesy organismů v běžném ekosystému 
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Návaznost na RVP 

Gymnázia; Člověk a příroda: 

Biologie 

 Biologie rostlin 

o zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy 

 Ekologie 

o používá správně základní ekologické pojmy 
o objasňuje základní ekologické vztahy 

Materiál 

Pár světlé a tmavé lahve (obr. 1) pro každou skupinu studentů (4-6 studentů). Lahve mohou být o 

objemu 0,5 – 1 l, světlé lahve musí být zcela průsvitné, tmavé zcela neprůsvitné. Tmavé lahve lze 

připravit např. pomocí černé lepicí pásky či izolepy. 

 
Obr. 1. Připravený pár světlé a tmavé lahve. 

 

Oximetr na měření obsahu kyslíku ve vodě. V případě, že není oximetr k dispozici, lze (s menší 

přesností) stanovit pH roztoku a porovnat tedy množství rozpuštěného CO2 (viz modifikace úlohy). 

Provaz , plovák (stačí prázdná PET lahev), příp. kotva (závaží, velký kámen) 
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Podrobné pokyny 

Úvod a nepřímé měření 
 

1) Studenti by se již měli orientovat v oblasti primární produkce. Podle potřeby je možné téma 

zopakovat formou diskuse. 

Zjednodušeně řečeno je primární produkce (primární produktivita, PP) množství biomasy vytvořené 

autotrofními organismy (primárními producenty) za jednotku času. Hrubá (brutto) primární produkce 

(BPP) označuje veškerou organickou hmotu (biomasu) vytvořenou producenty za jednotku času, 

označuje se jako celková asimilace (fotosyntéza). Čistá (netto) primární produkce (NPP) je zmenšena o 

metabolickou spotřebu producentů, vyjadřuje tedy množství biomasy dostupné konzumentům. 

Produkci lze udávat např. jako hmotnost sušiny na jednotku času a plochy/objem (např. g/den/ha), 

anebo lze sušinu spálit v kalorimetru a produkci udávat přímo v jednotkách energie na čas a plochu 

(např. kJ/hod/m3). Jeden gram sušiny přibližně odpovídá 17 kJ. Ve vodních tělesech jsou primárními 

producenty vodní rostliny – makrofyta, řasy a sinice. Míra primární produkce makrofytické vegetace 

může být měřena metodou sklizně – tedy odebírání vodních rostlin z dané plochy a následné 

stanovení hmotnosti sušiny (biomasa). Při určování primární produkce řas a sinic však narazíme na 

problém – není jednoduché separovat fytoplankton a zooplankton. Proto se v praxi měří primární 

produkce celé vodní nádrže, nejen fytoplanktonu.  

2)  Jakým způsobem lze primární produkci obecného ekosystému stanovit? Studenti by měli 

sami přijít s některými metodami, za pomocí návodných otázek se dostat k odběru biomasy a 

hmotnosti sušiny. Na metodě odběru lze demonstrovat rozdíl mezi čistou a hrubou primární 

produkcí (čistá PP označuje biomasu dostupnou konzumentům, např. člověku s kosou). 

Protože produkce odpovídá množství biomasy vytvořené za jednotku času, lze např. posekat 

louku stejným způsobem v týdenním intervalu a veškerý přírůstek biomasy potom odpovídá 

týdenní primární produkci.  

3)  Jakým způsobem lze stanovit primární produkci ve vodním ekosystému? Studenti by měli 

navrhnout analogický způsob – sušina makrofytické vegetace.  

4)  Jsou makrofyta jediní producenti ve vodním ekosystému? Studenti by měli diskusí dospět 

k existenci fytoplanktonu. Jakým způsobem lze odebrat fytoplankton? Studenti asi navrhnou 

použití síťky na plankton, v případě dostatku času lze vyzkoušet a demonstrovat, že tímto 

způsobem dojde k odchytu fytoplanktonu i zooplanktonu – autotrofů i heterotrofů. 

Separovat jej není jednoduché, jak tedy změřit primární produkci? Studenti přijdou s různými 

návrhy. Pokud nikoho nenapadne měření O2 či CO2, lze je k tomu navést rovnicí fotosyntézy: 

jaké jsou produkty fotosyntézy? Cukr, kyslík a voda. Cukr odpovídá biomase (těžko separovat 

těla producentů), voda je na vstupu i výstupu a ve vodní nádrži je všude ve velkém množství, 

přesně stanovit změnu je v podstatě nemožné. Je možné na základě množství 

vyprodukovaného kyslíku usuzovat o množství vyprodukované biomasy? Ano, oba produkty 

(kyslík i glukóza) vznikají ve stejném poměru, jejich množství jsou přímo závislá a množství 

vyprodukovaného kyslíku lze převést na glukózu, resp. na biomasu. Jeden gram O2 odpovídá 
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přibližně 0,73 g sušiny bez popelovin. Tyto převody jsou však v této úloze pro studenty spíše 

nadbytečné, zde je podstatné pouze dospět k úvaze měření O2 namísto biomasy. 

způsob měření 
5) Máme k dispozici oximetr  – přístroj určený k měření obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě. 

Jakým způsobem lze za pomoci měření obsahu kyslíku stanovit primární produkci? Primární 

produkce označuje množství biomasy za čas, musíme tedy měřit změnu obsahu 

rozpuštěného kyslíku v čase.  

6) Stačí tedy změřit změnu obsahu rozpuštěného kyslíku za jednotku času? Je nutné si 

uvědomit, které metabolické procesy ve vodním tělese probíhají. Kromě fotosyntézy 

fytoplanktonu je to i jeho dýchání a dýchání zooplanktonu (celková respirace).  

7) Lze nějakým způsobem od sebe tyto procesy od sebe odlišit? Studenti by si měli uvědomit 

úlohu světla, posléze možná navrhnou oddělené měření ve dne a v noci. Den a noc se ale 

velmi liší teplotou, která metabolismus silně ovlivňuje. Postupně studenty navést k použití 

průsvitné a neprůsvitné nádoby – světlé a tmavé lahve. Studenti pravděpodobně navrhnou 

způsob změření primární produkce – změřit obsah kyslíku ve světlých i tmavých lahvích před 

a po uplynutí časového intervalu (např. 6 hod.). 

8)  Jaké procesy probíhají ve světlé lahvi? Fotosyntéza a respirace. Jaké procesy probíhají 

v tmavé lahvi? Jen respirace.  O čem tedy vypovídá hodnota obsahu rozpuštěného kyslíku 

v tmavé lahvi před (označme X) a po (XT) expozici? Respirace = X – XT. O čem vypovídá 

hodnota obsahu rozpuštěného kyslíku ve světlé lahvi před (X) a po (XS) expozici? Čistá 

primárná produkce = XS – X. Zdůrazněte, že hodnota X (obsah kyslíku před expozicí) je stejný 

pro světlou i tmavou láhev. Lze nějakým způsobem stanovit hrubou primární produkci? 

Hrubá primární produkce = čistá primární produkce + respirace, tedy (XS –  X) + (X – XT) =  XS – 

XT. 

9) Nechte studenty vyplnit první část pracovního listu 

provedení měření 
10) Ve stanovené hloubce vodní nádrže změřte obsah rozpuštěného kyslíku pomocí oximetru – 

označte X. V praxi se exponují pár lahví v různých hloubkách až do dvojnásobku hloubky 
průhlednosti vody, pro účely této úlohy však stačí několik různých hloubek (dle počtu skupin, 
každá skupina bude měřit v jedné hloubce – např. 10 cm; 50 cm; 90 cm).  

11) V téže hloubce naberte vodu do světlých i tmavých lahví – lahve nutno otevřít až v dané 
hloubce, zcela je naplnit a opět v této hloubce uzavřít! Proč je nutné umístit obě lahve do 
stejné hloubky? Teplota vody v nádržích je závislá na hloubce, protože teplota značně 
ovlivňuje rychlost všech metabolických procesů a světlá i tmavá lahev musí být umístěny ve 
stejných podmínkách, je nutné zachovat stejnou teplotu, tedy i hloubku).     

12) Pomocí plováků (a kotvy) nechte obě lahve exponovat v dané hloubce po určitý časový 
interval (u vysoce produkčních nádrží stačí cca 3 hod., v mezo- a oligotrofních vodách je 
nutné čas adekvátně prodloužit). Lahve je vhodné zatížit nějakým závažím, aby měly tendenci 
klesat ke dnu, hloubku ponoru potom regulovat délkou provazu připevněného k plováku. 

13) Po uplynutí času lahve vytáhněte lahve a okamžitě po otevření změřte obsah rozpuštěného 
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kyslíku – XS ve světlé lahvi, XT v tmavé lahvi.  
14) Spočítejte hodnotu respirace, čisté primární produkce a hrubé primární produkce  

(mg O2 / hod / l). Převeďte na hmotnost organické hmoty a množství energie, pokud platí: 
 

1 g vyprodukovaného O2 odpovídá v průměru 0,73 g organické hmoty ; 1 g organické hmoty 

odpovídá cca 17 kJ. 

15) Nechte studenty vyplnit druhou část protokolu 

16) Závěrečná diskuse: Nechte skupinky prezentovat své výsledky a společně je prodiskutujte. Jak 

a proč se liší produkce v různých hloubkách?  

Tato metoda stanovení primární produkce vodní nádrže se nazývá kyslíková metoda, anebo 

metoda světlých a tmavých lahví. Daň za její jednoduchost a nenáročnost je její snížená 

citlivost. Jakým způsobem lze zvýšit citlivost? Možná někdo navrhne prodloužit expozici. 

Pozor! Při prodloužení expozice se v uzavřených lahvích zvýší intenzita rozkladných procesů 

(spotřeba O2) a primární produkce by tak byla podhodnocena! Je tedy potřeba spíše zvýšit 

počet nezávislých replikací. Při dostatku času lze demonstrovat různou míru primární 

produkce v různých hloubkách a kyslíkovou metodu provést v hloubkách od hladiny až po 

dvojnásobek průhlednosti vody (stanovení Secchiho deskou).  

Úvodní diskusi je vhodné provést společně, samotné měření lze provádět ve skupinkách (záleží 

především na počtu oximetrů). V terénu je zajímavé srovnat primární produkci různých vodních 

nádrží či vodních toků. Při delším terénním cvičení a za vhodného počasí lze srovnat produkci za 

slunečného a zamračeného dne apod. 

 

Možné modifikace úlohy: 

Modifikace úlohy mohou být založeny na srovnávání rozdílu PP různých vodních těles (např. 

oligotrofní / eutrofní), srovnání PP při různých teplotách, intenzitě slunečního záření, apod. 

Problémem může být, pokud ve škole není k dispozici oximetr (relativně nákladný přístroj). Potom lze 

využít toho, že aktivní fotosyntéza odčerpává z vody CO2 a tím zvyšuje pH vody. Namísto měření 

obsahu O2 je potom možné měřit pH. Ve světlé lahvi pravděpodobně dojde ke zvýšení reakce pH 

vody, zatímco v tmavé lahvi bude pH snížené. Citlivost je však tímto způsobem ještě snížena. 

Autorství a zdroje 

Vypracoval Tomáš Ditrich (ditom@pf.jcu.cz; katedra biologie Pedagogické fakulty JU). 

Představení kyslíkové metody viz např. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F. (1991): Hydrobiologie . 

Karolinum, Praha, 257 pp. 
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Pracovní list 

část 1 

1) Jací producenti jsou přítomni ve vodních nádržích? 

 

 

2) Primární produkci lze nepřímo měřit pomocí měření obsahu_________________________ 

 

3) Jaké organismy (z hlediska zdroje uhlíku) se vyskytují ve vodním sloupci? 

 

 

4) Které metabolické procesy těchto organismů ve vodě probíhají? 

 

  

5) Jakým způsobem lze od sebe tyto metabolické procesy odlišit? 

 

 

  

6) Zde podrobně popište princip metody ke stanovení primární produkce vodní nádrže a 

hypotézu o relativních hodnotách naměřených hodnot: 

Princip metody: 

 

 

 

Ve světlé lahvi dojde spíše ke snížení / zvýšení hodnoty měřené veličiny 

V tmavé lahvi dojde spíše ke snížení / zvýšení hodnoty měřené veličiny 
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7) Co vyjadřují následující vztahy? 

 

____________________________________________ = X - XT 

 

 

____________________________________________= XS - X  

 

 

____________________________________________= (XS - X) + (X - XT) =  XS - XT 
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část 2 

8) Napište všechny naměřené hodnoty a příslušnou hloubku. Jaké změny těchto hodnot byste 

očekávali v menší / větší hloubce? 

X =     XS=    XT=  

 

 

Jak se naplnilo vaše očekávání z otázky č. 6)? 

 

9) Spočítejte dle vašich výsledků a doplňte:  

Čistá primární produkce =  ________________ mg biomasy/ hod / l 

Čistá primární produkce =  ________________ J / hod / l 

Hrubá primární produkce =  ________________ mg biomasy/ hod / l 

Hrubá primární produkce =  ________________ J / hod / l 

10) Zjistěte výsledky z ostatních hloubek 

hloubka [cm] X [mg O2/l] XS  [mg O2/l]  XT [mg O2/l] čistá PP [mg O2/hod /l] 

     

     

     

     

 

 Jak se naplnila vaše očekávání z otázky 8)? Vysvětlete pozorované rozdíly. 


