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ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL 

Terestrické testy ekotoxicity 

Chov chvostoskoků Folsomia candida 

Chvostoskoci  

Taxonomie  

Říše: Živočichové (Animalia)  

Kmen: Členovci (Arthropoda)  

Podkmen: Šestinozí (Hexapoda)  

Třída: Skrytočelistní (Entognatha)  

Řád: Chvostoskoci (Collembola)  

 

Chvostoskoci jsou drobní (0,2 – 10 mm), bezkřídlí, bělaví nebo pestře zbarvení členovci. Tělo 

má protáhlý až kulovitý tvar a je kryté tenkou kutikulou.  

Chvostoskoci patří mezi dobře prostudovanou skupinu půdních bezobratlých. Žijí ve velkých 

skupinách v travnatých oblastech, v listové opadance a v půdě. Chvostoskoci jsou nesmáčiví, 

což umožňuje některým druhům žít i na hladině vodních ploch. Jsou mimořádně významným 

humusotvorným činitelem. 

 

Ekotoxikologie chvostoskoků 

Z testů na mikročlenovcích jsou nejznámější testy s chvostoskoky. Chvostoskoci patří mezi 

vhodné testovací organismy, protože se jedná o dobře prostudovanou skupinu půdních 

bezobratlých, jsou široce rozšířené v půdách a lze je chovat v laboratorních podmínkách. Z 

důvodu rychlého životního cyklu s vysokou reprodukcí jsou testy časově dobře proveditelné.  

Test akutní a chronické toxicity na chvostoskoku Folsomia candida byl vyvinut k testování 

vlastností kontaminovaných půd a přímého vlivu chemických látek. Chvostoskoci patří mezi 

dlouho využívané organismy v ekotoxikologických testech. 
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Chov chvostoskoků: 

Chov chvostoskoků je udržován v plastových nádobách o velikosti 14 x 14 x 4 cm (šířka x délka 

x výška) a objemu 0,7 l. Chovný substrát tvoří směs sádry a aktivního uhlí v hmotnostním 

poměru 9:1. Do misky se nalije trocha vody a přidá mix aktivního uhlí a sádry tak, aby se 

vytvořila na dně souvislá vrstva o výšce zhruba 1,5 cm. Následně je ovlhčen destilovanou vodou 

až do saturace. Později se do zatvrdlého substrátu vyryjí malé rýhy, pro snadnější kladení 

vajíček. Chovné misky jsou přikryté víkem a obalené potravinářskou fólií. Misky je potřeba 

dobře popsat. Uchovávají se v termostatu při teplotě 20 °C. Chov je minimálně dvakrát týdně 

větrán a  také je pravidelně kontrolována vlhkost substrátu (vlhčení destilovanou vodou). 

Optimální vlhkost se pozná tak, že černý substrát je lehce matný a po pokapání vodou dojde k 

jejímu pomalému vsakování. Krmení se provádí špetkou sušených kvasnic 2x týdně. 

 

Obrázek č. 1: Chov chvostoskoků v plastových nádobách  

 

Synchronizace chovu 

Před samotným testem je potřeba připravit si synchronizovanou kulturu chvostoskoků. 

Přibližně za 8 týdnů se na čerstvý substrát přemístí pomocí dechového exhaustoru adultní 

jedinci z chovu, což obvykle spouští ovipozici. Za 3 dny se dospělí jedinci z chovu odstraní a 

v kultivační nádobě zůstanou pouze vajíčka. Za 12 dní se z vajíček vylíhnou juvenilní jedinci, 

kteří se použijí pro zkoušku. 
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Obrázek č. 2: Synchronizace kultury chvostoskoků 
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