• Původ vegetace vodních nádrží lze vysledovat ve vegetaci
mokřadů, mlák, říčních aluvií, tůní i tekoucích vod
• Vegetace přirozených vodních nádrží je přizpůsobená ke
kolísání vodního sloupce, k úplnému obnažení dna a k většímu
rozsahu živin
• Při hospodaření na rybnících dochází u výše uvedených faktorů
k výrazným změnám – jsou modifikovány přirozené procesy
vývoje vodní vegetace

1. v rybnících s nízkou intenzitou hospodaření jsou sukcesní stádia
rozvoje makrovegetace značně podobná mělkým jezerům
2. v rybnících s intenzivním hospodařením dochází ke
specifickému rozvoji některých typů makrovegetace v
závislosti na různých zásazích (letnění a zimování rybníků,
hnojení a vápnění, velikost rybí obsádky, aj.). Celkově je míra
nestability litorálního ekosystému mnohem vyšší než u
přirozených jezerních ekosystémů.
Působení přirozených faktorů (výška vodního sloupce, světlo, substrát,
živiny) a hospodářské zásahy se kombinuje a vznikají tak různé situace a
tendence v působení hlavních faktorů na rozvoj rybniční vegetace.
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Vachta trojlistá

• 1. Hyperhydata (helofyta) – vzpřímené emerzní rostliny, např. rákos
(Phragmites), orobinec (Typha), i byliny např. žabník (Alisma) aj.
• 2. Efydata – rostliny se vzplývavými listy – a) lemnidy – okřehek (Lemna)
a závitka (Spirodella), b) nymfeidy – lekním (Nymphaea) a rdest
(Potamogeton)
• 3. Hyfydata – skupina ponořených rostlin – a) elodeidy – ponořené
rostliny s dlouhými listy např. vodní mor (Elodea), stolístek (Myriophyllum),
a rdesty bez splývavých listů (Potamogeton), b) isoetidy – ponořené
rostliny s krátkými stonky např. šídlatka (Isoetes), pobřežnice (Litorella),
nebo mech zdrojovka (Fontinalis), c) ponořené plovoucí např. trhutka
(Riccia) – plovoucí ponořený mechorost

Alisma sp.

Spirodela sp.

Myriophyllum sp.

Litorella sp.

Riccia sp.

• 1. Vodní sloupec a světelné poměry – nejdůležitější vlastností je
přizpůsobivost k rytmickému kolísání vodní hladiny, pravidelné
vypouštění nádrží v době výlovu, letnění, oprav, ale i přirozené
kolísání – jarní povodně a letní nedostatek.
• Regulovatelnost vodního sloupce může působit na změnu společenstev
i ve velice krátké době, velmi nebezpečný je nástup synantropních
druhů na místo „přirozených“ společenstev – pohled na nádrže
obrostlé kopřivami a pelyňkem je v porovnání s přirozenými
rákosinami dosti deprimující snad pro každého…..
• Světelné poměry – formování a výskyt makrofyt výrazně ovlivňuje
světlo, resp. průhlednost vody a její hloubka. Přístup světla k
ponořeným listům je nutnost! Limitujícím faktorem se stává při
zvyšování obsádky ryb – zvyšuje se množství živin hnojením a
krmením, rozvíjí se fytoplankton a průhlednost klesá pod 50 cm.

• 2. Morfologie rybničních břehů a dna – u rybničních nádrží
jsou pedologicko-geomorfologická pásma dobře odlišitelná.
• a) sedimentární pásmo – dno nádrže které tvoří zbahnělá
rybniční půda.
• b) asedimentární (erozní) pásmo – zaujímá rybniční sublitorál,
tvoří ho písčité a kamenité částice, někdy promíšené rašelinnými
humolity.
• c) förnové pásmo – na vnitřním okraji rákosin nebo vysokých
ostřic, tudíž na vnějším okraji asedimentárního pásma v
bezprostředním kontaktu s litorálem.

• 3. Zanášení a zazemňování – zanášením se rozumí vyplňování
nádrže biomasou společenstev vodních ponořených a
vzplývavých rostlin včetně pleustontů a listů dřevin.
Zazemňování je dlouhodobým procesem, probíhajícím celou
hydrarchní serií makrofytních spol. až po spol. křovin a dřevin,
jako konečné fáze. Oba procesy jsou součástí stárnutí nádrží,
typické pro aluviální stojaté vody a jezera.
• Stárnutí rybníků je zpomalováno vypouštěním a zejména pak
zimováním a letněním. Toto zanášení a zazemňování po
vyhrnování a častém zimování téměř ustalo, ale rozoráním luk a
zúžením litorálu dochází k zanášení minerálními sedimenty z
okolních polí.

• 4. Živiny – jsou jedním ze základních faktorů podmiňujících rozvoj
makrofyt (rovněž i tvrdost a reakce vody – pH).
• Dříve různé trofie rybníků, převážně mezotrofní na rybnících vzniklých
z mlák, oligotrofní vzniklých z jezer a dystrofních na rašeliništích.
• Od 50.let minulého století se intenzivním hnojením zvyšuje trofie
rybníků, v posledních desetiletích přispívají i splachy z okolních polí.
• a) oligotrofní období – růst makrofyt limitován nedostatkem živin,
rostou zde pouze rostliny schopné přijímat živiny kořeny, biomasa je
akumulována u dna nádrže. Vysoká průhlednost, pH a koncentrace
kyslíku během dne a noci se nemění (jezera se šídlatkami, pobřežnicí
apod., před hnojením i některé rybníky)

• b) dlouhodobé oligotrofní až mezotrofní stádium – s vyšším
obsahem živin (hnojení) se rozmáhá vegetace, stoupá počet druhů i
množství biomasy. Průhlednost vody je okolo 2 metrů a rostlinná
biomasa je víceméně pravidelně rozmístěna ode dna ke hladině.
Častý je výskyt makrofyt s plovoucími listy.
• Hladiny mnoha rybníků v tomto stadiu byly v plné míře zarostlé,
především společenstvy rdestů. Druhová diverzita perifytonu (nárosty)
a bentosu vázaného na výskyt makrofyt byla vysoká. Situace
zabezpečuje dostatek přirozené potravy pro ryby i vodní ptáky.
• Koncentrace živin ve vodě nízká, vývoj planktonu proto limitován, nic
tím pádem neomezuje růst submerzních makrofyt, koncentrace kyslíku
nevykazuje velké rozdíly mezi dnem a nocí.
• Tato situace byla na jihočeských rybnících zhruba v 50. letech min.
století. V současné době jsou rybníky této kvality velmi vzácné, nejen
z důvodů intenzivního rybářského hospodaření (hnojení) a vysokých
rybích obsádek, ale i díky velkému množství živin z povodí.

• c) počáteční stádium progresivní eutrofizace – vyšší přísun
živin způsobený přímým hnojením a vodou stékající ze
zemědělských ploch vyvolává mohutný růst makrofyt a jejich
porosty houstnou, biomasa se hromadí u vodní hladiny a stíní
hlubší vodu. Průhlednost se snižuje, u dna neprobíhá fotosyntéza
ale respirace a tak se mezi dnem a hladinou vyvíjejí během dne
(kdy se nepromíchává vodní sloupec) prudké gradienty
koncentrace kyslíku a hodnot pH.
• S přísunem živin klesá druhová diverzita makrofyt ale narůstá
jejich biomasa, rozvíjí se perifyton který omezuje růst některých
makrofyt, roste rychlost dýchání a u dna je nedostatek kyslíku,
kyslík omezuje i rychlý rozklad organických látek a uvolňování
živin ze sedimentu.

• d) hypertrofní fáze rybníků – při vysokém přísunu živin hraje
důležitou roli velikost rybí obsádky
• - nízká obsádka – čistá voda - rozvoj makrofyt ale i vláknitých
řas. Nízký vyžírací tlak ryb umožňuje rozvoj velkého
zooplanktonu (perloočky) a ten eliminuje fytoplankton, zvýší se
průhlednost a koncentrace dostupných živin, což vede k
intenzivnímu nárůstu eutrofních typů makrofyt a vláknitých řas
• - vysoká obsádka – mizí velký zooplankton – rozvoj
fytoplanktonu. Voda získává zelené až zelenohnědé zabarvení
a průhlednost klesá, vodní rostliny při limitaci světlem mizí.
Nízká koncentrace kyslíku v sedimentech způsobuje intenzivní
uvolňování dalších živin.

Rybniční zooplankton

Fytoplankton

•
•
•
•
•
•

Zpomaluje rychlost vodního toku
Obohacuje vodu o O2
Stíní → brání rozvoji vláknitých řas
Redukce cirkulace vody
Snížení velikosti produkční plochy
Snížení odvodňovací schopnosti kanálů

• Vegetativní reprodukce

• Generativní reprodukce

• Velká výchozí velikost (tvorba
hustých porostů)
• Neustálá tvorba
• Vytvářené v blízkosti
mateřských rostlin
• Okamžitý rozvoj
• Přímý vývoj k dospělým stadiím
• Nízká mortalita, větší odolnost
mladých rostlin
• Mírná přírodní selekce,
přežívání za méně příznivých
podm. (hluboká voda)

•
•
•
•
•
•
•
•

Malá výchozí velikost
Sezónně limitováno
Široce rozšiřované
Dormance
Delší ontogenetický vývoj
Vysoká mortalita
Intenzivní přírodní selekce
Rychlé využití příznivých podm.

• Kvetení a opylování
• mechanická stabilita květu nad vodní hladinou (plovoucí listy kolem květů,
heterofylie, zkrácená internodia, nafouklé přesleny s aerenchymem)
• květní stavba, přechod od spirálních květů k cyklickým, zjednodušení
(redukce) květů, např. drobnička– jen 1 tyčinka s 1 prašníkem a 1 plodolist s
1 vajíčkem
• autogamie – úpor
• kleistogamie – opylení bez otevření květních obalů, např. blatěnka vodní,
některé lakušníky
• anemogamie – opylení větrem, trávy, ostřice, zevar, orbinec, stolístek, prustka,
některé druhy r. rdest
• entomogamie – okřehky (ne úplně vždy) šmel, lakušník, vachta, bublinatka,
leknín, stulík
• hydrogamie – Najadales, např. šejdračka, vodní mor, zákruticha, některé
rdesty, podobná strategie jako u větrosnubných, velká produkce pylu a
redukce květních obalů

Wolfia sp.

Elatine sp.

Vallisneria spiralis

Hippuris sp.

Menyanthes trifoliata

• nejčastěji tvrdka, oříšek, nažka, měchýřek
• velmi dobře vyvinuté mechanismy zpoždění klíčení, načasování
na optimální období a vhodnou ekofázi vodního prostředí –
dormance – nepropustnost testy nebo perikarpu (osemení a
oplodí), plovatelnost semen, promrznutí – ke dnu (Sagittaria),
životnost i při vyschnutí (ne vždy) (např. lotosy až stovky let),
tvrdosemennost – vyžaduje narušení – chemické pří rozkladných
procesech v bahně nebo mechanické v písku, vyplavování látek
blokujících klíčení (Phalaris), klíčí dřív, než klesne ke dnu
(Oenanthe), nižší saturace kyslíku, emerzní často vyžadují ke
klíčení světlo a vzduch, sumerzní klíčí i pod vodou, hodně záleží
i na teplotě (vyšší než terestrické), obecně semenáčky mnohem
striktnější požadavky než dospělé rostliny

•
•
•
•

hydrochorie – většina semen plave aspoň určitou dobu
viviparie – klíčí ještě na rostlině – např. mangrovy r. Rhizophora
anemochorie – výjimečně, např. Typha
zoochorie
• exo – přenos na peří, zobáku, nohách (háčky, hlen)
• endo – požírání – rychlý průchod traktem – jen malé vzdálenosti

• člověk – lodní doprava, rybářství, rekreace, spolu s osivem a
krmením

Měchýřek - blatouch kerblík

Tvrdka

Oříšek ;)

Nažky - příklady

• velice časté
• na rozdíl od terestrických výrazně převažuje nad generativním
rozmnožováním
• vytváření speciálních vegetativních rozmnožovacích orgánů
• některé druhy se šíří pouze tímto způsobem – např. Elodea
canadensis jen samičí jedinci v Evropě
• vegetativní reprodukce formou fragmentace rostliny je vysoce
efektivní pro vodní rostliny
• Redukce mech. pletiv u vodních rostlin – náchylnější k narušení a
rozdělení na více částí

Oddenek Iris

Hlízy Sagittaria

• Gemniparie – tvorba nových rostlin z pupenů na listech (i u
terestrických) – např. křen, rukev
• Šlahouny – dlouhé plazivé nadzemní oddenky, šlahouny a výběžky –
orobinec, rákos, zblochan, Littorella, plavín, skřípina. Nejvíce u druhů
pobřežního pásma a v rašeliništích.
• Oddenky - podzemní, nejrozšířenější mezi mokřadními rostlinami
(rákosiny, některé ostřice, kosatec, leknín, stulík, stolístek, propojení
obvykle fysiologicky funkční více let , zásobní orgán
• Hlízky - zásobní orgán, propojení obvykle fysiologicky funkční pouze
první rok (šípatka, skřípinec, některé rdesty)
• Turiony – specializované útvary pro přezimování, jsou velmi rozmanité
• Více forem – zkrácení dormantních vrcholků – vodní mor, růžkatec
• boční vzrostlé vrcholy pro přezimování – řezan pilolistý
• pravé turiony – nejspecializovanější útvary pro přezimování – stolístek,
Aldrovanda vesiculosa, některé bublinatky, okřehky

Phragmites šlahouny

Gemiparie - Kalanchoe

• V mělkých jezerech s vyšším množstvím živin dochází někdy k nadměrnému
rozvoji ponořených makrofyt – růžkatec, vodní mor kanadský, rdest a stolístek, a
někdy i řasy – tak bohaté porosty že je nutná redukce aby bylo možné
hospodařit.
• Zásah musí být opatrný, tyto ekosystémy často oscilují mezi typem s rozvinutou
vegetací makrofyt a průzračnou vodou a typem bez makrofyt ale zato s
rozvinutým fytoplanktonem a kalnou vodou (živiny vždy spotřebovává buď
makrovegetace nebo fytoplankton!!!) – tento přechod může vyvolat např.
vysazení amura bílého, který makrofyta sežere a rozvine se fytoplankton……
• Makrofyta přesouvají živiny na jaře z půdy do rostoucích nadzemních částí
rostlin a na podzim zase zpět do rhizomů. Takto jsou živiny uchovávány a
opětovně využívány (např. rákos obecný). Omezení přísunu živin do jezera v
takovýchto případech se neprojeví okamžitým snížením produktivity neboť živiny
jsou recyklovány.
• Důležitá je též reprodukční strategie různých druhů vodních rostlin. Kvantitativně
dominantní druhy jsou charakteristické rychlým vegetativním rozmnožováním –
např. rákos obecný – pomocí rhizomů a pohyblivých rhizomových výhonků.

• Vždy nutno přesně zvážit čeho chceme dosáhnout,
promyslet metody a jejich dopady na všechny další složky
prostředí a aktivity, ke kterým má být lokalita využívána!!!

• nejběžnější kombinací zájmů jsou hospodářské využívání
(rybaření), rekreace (koupání, jízda na lodích, windsurfing),
ochrana přírody, ornitologie. Cílem by mělo být vytvoření
podmínek pro podporu rozvoje velké druhové diverzity flóry a
fauny! Je třeba např. zvážit nároky různých druhů ryb v
průběhu celého životního cyklu, vytvořit vhodné podmínky pro
hnízdění ptáků (někteří potřebují rákosiny, jiní volnou plochu) a
zvážit jejich potravní nároky apod. Nejvhodnější je mozaika
druhově pestrých porostů makrofyt s volnou vodní hladinou.

• 1) Biologické – býložravé ryby – neselektivní, je jim jedno zda
zbaští kriticky ohrožený druh nebo invazní vodní mor kanadský
(toho bychom se rádi zbavili!), nebo chov vodní drůbeže s
volným výběhem
• 2) Chemické – postřiky – další vnášení cizorodých látek do
prostředí, často rovněž neselektivní
• herbicidy (selektivní a totální; totální = ničí všechny rostliny)
• Reglon, Gramoxon
• koncentrované = jedovaté
• pozemní aplikace = z obvodu rybníka, vhodná na pásy tvrdých porostů

• 3) Mechanické – kosení, vypalování

• Porosty tvrdé
• Z rybářského hlediska převážně nepříznivé účinky (zastiňují vodu, omezují její
prohřátí a rozvoj planktonu, odčerpávají živiny, brání rybám v přístupu za
potravou)
• Nejobtížnější a nejhouževnatější při hubení je rákos (vytváří husté porosty) =
vysekávání další zástupci - orobinec, zblochan, přeslička, šípatka, žabník,
atd. = kosení
• Porosty měkké
• Příznivé účinky jen při přiměřeném rozšíření
• Nepříznivé projevy = zastínění vody, snížení asimilace fytoplanktonu,
snižování teploty vody, …
•
•
•
•

ponořené = rdesty, vodní mor, stolístek, růžkatec, …
vzplývavé = leknín, stulík, kotvice, …
plovoucí = okřehky, závitka, voďanka, …
okřehky = rozvoji bráníme omezením přísunu dusíku do rybníka, umožněním přístupu
větru, stahováním hráběmi nebo latěmi

• Kosení – kosy, loďky se sekacími lištami, vodní žací stroje
• Skandinávie – pontonový žací stroj na odstraňování ponořené vegetace,
posečený materiál je automaticky nakládán a dopravován na pevninu,
hrábě na sbírání posečeného či plovoucích makrofyt.
• Časový plán – kosení vzpřímených rostlinných druhů je vhodné načasovat do
období kdy je v biomase největší koncentrace živin a dojde tak k největšímu
odčerpání živin z ekosystému a zároveň k oslabení rhizomů – např. rákos –
těsně před vymetáním. Opakované kosení může druh z lokality zcela
vyhubit. Ponořené rostliny (stolístek, růžkatec) je nutné odstraňovat před
dekompozicí tohoto materiálu, která probíhá velice rychle. Sečení je také
nutné provést před dozráním semen, snadno se uvolňují např. u rdestů. Posun
na konec sezóny zejména u ponořených rostlin je nebezpečný v tom , že
může dojít k uvolnění zimních pupenů schopných přezimování.

• Vypalování – u mokřadů zarostlých vzpřímenou vegetací se dnem pokrytým
vrstvou hrubého detritu – zpomalí se proces stárnutí, vhodný je konec léta,
začátek podzimu, nejsou poškozeny kořeny a rhizomy, zlepší se světelné a
teplotní podmínky a nastává zvýšená produkce biomasy v dalších letech.
Pokud jsme naopak chtěli vegetaci omezit, musíme po vypálení ještě narušit
kořenovou vrstvu vodní frézou.

• Mechanickými prostředky - zatím nejpoužívanější (na 1. místě
vysekávání)
• vysekávání tvrdých porostů, příliš rozšířených měkkých porostů
• vysekávání zpravidla 2x (konec května, začátek června a konec července,
začátek srpna), rákos se vysekává 3x - vysekávání se kombinuje s
povápněním (u přesliček) - kosení = co nejníže pod hladinou (nejlépe těsně
nade dnem) ruční kosy, Rősingova kosa, motorové žací lodě

• měkké porosty lze hubit i vytrháváním pomocí řetězů, lan, pomocí
ostnatého drátu (upevněného volně mezi 2 loděmi)
• tvrdé porosty možno ničit i mechanickým zpracováním dna (např.
vyhrnutím okrajků) vyhrnování (+ existence kachních chovů) =
velkoplošné a často trvalé změny vegetace (= přeskupení a celkové
strukturní změny vegetace makrofyt) zimování a letnění (= období
snížení nebo absence vod. sloupce) dochází k rozvoji specifických
forem vegetace

