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Co je říční niva?
• Území podél toku, které je ovlivňováno formováno 

povodněmi.

• Dno je tvořené nánosy (sedimenty).

• Nachází se v nižších polohách toku, protože zde probíhá 

eroze a sedimentace.

• Pro říční nivu jsou typické meandry, tůně, slepá 

ramena, mrtvá ramena, větvení toku a vysoká hladina 

spodní vody.
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Shrnutí
• Pozorovali jsme 

bezobratlé živočichy na 

různých lokalitách 

(mrtvé rameno, slepé 

rameno, řeka).

• Vyzkoušeli jsme si 

různé odchytové 

metody bezobratlých.

• Na závěr jsme tyto 

odchycené živočichy 

determinovali pod 

mikroskopem.
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