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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 17136:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2019 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
UPOZORNĚNÍ Práce ve vodě nebo v její blízkosti je v podstatě nebezpečná. Při práci s různými
a většinou toxickými konzervačními činidly je potřebná opatrnost. Tato norma neuvádí všechny
bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele
stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních
předpisů.

Makrozoobentos je významnou taxonomickou skupinou užívanou při hodnocení kvality vody a je
jednou z biologických složek kvality ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice).
Makrozoobentos je velmi rozmanitou skupinou organismů, pro kterou není vždy zřejmý vhodný
postup analýzy. Značné rozdíly ve velikostech těl, velmi odlišný vzhled a tvar a odlišnost habitatů, ve
kterých tyto organismy žijí, způsobují specifické problémy při jejich odběru a analýze. Cílem této
normy je poskytnout obecný postup pro kvantitativní analýzu vzorků makrozoobentosu zejména pro
účely Rámcové směrnice a obecně pro vědecké studie. Tato norma neposkytuje úplný a přesný
přehled všech možných metod. Ačkoli specifické situace a cíle průzkumu mohou vyžadovat úpravy
navrženého postupu, obecné principy uvedené v tomto návodu mají být stále platné.



1 Předmět normy
Tento dokument poskytuje návod pro kvantitativní odečet abundance a identifikaci makrozoobentosu
ve vzorcích odebraných z vnitrozemských povrchových vod. Tento postup zahrnuje předúpravu
(čištění) vzorků, dělení vzorků, třídění vzorků a taxonomickou determinaci organismů
z konzervovaných i nekonzervovaných vzorků odebraných z přirozených habitatů nebo z umělých
podkladů a jejich dopravu do laboratoře. Je uveden speciální návod ke konzervaci vzorků pro analýzu
DNA.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


