
Výzkumná výprava k potokům – 25. 3. 2017 

Tato výprava byla jednou z badatelských výprav, které již druhým rokem uskutečňujeme v rámci jednoho z projektů 

Ekotýmu. Cílem tohoto projektu je zmapovat potoky v okolí Jílového z hlediska jejich kvality, kterou zjišťujeme hlavně 

pomocí výskytu bioindikátorů – bezobratlých živočichů, kteří v potoce žijí. Po zatím poslední výpravě máme 

zmapováno celkem 21 potoků, z toho některé z nich na více místech. Každý tento potok pak zpracováváme 

3 metodami a určujeme jeho kvalitu. Ještě nás čekají 2 výpravy a pak svá zjištění zpracujeme do závěrečné zprávy, 

kterou zveřejníme. Dílčí výsledky je možno dohledat na webové stránce http://potoky.unas.cz.  

Takto viděla naši zatím poslední výpravu jedna z účastnic – Eliška Zittová: 

V devět ráno jsme se sešli v Jílovém na autobusové zastávce. K prvnímu potoku jsme jeli autobusem. V Psárech jsme 

vystoupili a přidala se k nám Valča, další člen naší výpravy. Naším prvním potokem byl potok Sulický. Hned první 

živočich, kterého jsme zahlédli, byl skokan hnědý. Potom jsme zjišťovali: průhlednost, teplotu, elektrickou vodivost. 

pH, šířku a hloubku, strukturu dna a vzhled břehů a okolí. Nakonec jsme začali hledat vodní živočichy. Pan učitel 

Vrtiška nám předvedl, jak se to dělá a rozdal nám pinzety, kelímky a sítka. Potom přišla opravdová zábava. Každý 

chytil alespoň 3 blešivce, našli jsme chrostíky se schránkou i bez ní, dále larvy pošvatek, jepic a muchniček. Navzájem 

jsme si ukázali kořist. Paní učitelka zapisovala všechna naše zjištění. Potom jsme vyrazili k dalšímu potoku. Tam jsme 

provedli stejný zákrok, jen nám pan učitel už nemusel ukazovat, jak lovit. Tentokrát probíhala soutěž o nejvyšší počet 

nalovených druhů. Cestou k dalšímu potoku jsme nejen přišli o Valču, která šla domů, ale dokonce jsme trochu 

bloudili mezi nekonečnými ploty. Kromě hledání cesty jsme si všímali i jarní přírody. Viděli jsme spoustu snůšek 

skokanů, 2 druhy čmeláků, řadu jarních kytek, chvostoskoky, hvězdovku, ucho Jidášovo atd.  

Celkem jsme prozkoumali 5 potoků, z toho 4 úplně poprvé. Nejlépe v hodnocení dopadl bezejmenný levý přítok 

Zahořanského potoka, který se do něj vlévá v blízkosti rybníku Mordýřka. Nejhůře dopadl opakovaně Zahořanský 

potok, který doplácí na to, že protéká rozsáhlou zástavbou chat a rodinných domů. 

Do Jílového jsme se vrátili unavení, ale spokojení. Těšíme se zase na příště. 

http://potoky.unas.cz/






 

 

 


